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Ubane Madera DEBAGoIEnA
Francisco Martin, Edesa Indus-
trialeko zuzendari nagusia, kar-
gutik kendu zuten atzo, eguena. 
Hala jakinarazi zuen CNA Grou-
peko zuzendaritzak, arratsaldean 
Langile Batzordearekin izanda-
ko batzarrean. Haren ordezkoa 
zein izango den, oraingoz, ez 
dute jakinarazi. 

LAB sindikatutak, Langile Ba-
tzordean gehiengoa duen sindi-
katuak, Goienari egindako ur-
gentziazko balorazioan aditzera 
eman zuten kaleratze horixe dela, 
hain justu ere, enpresaren orain 
arteko "desordenaren" eta "in-
probisazioaren" eta "bideraga-
rritasun plan ezaren" erakuslea.

Edozelan ere, sindikatuko or-
dezkariek gaineratu zuten "en-
presaren bideragarritasunean 
sinesten segitzen" dutela, baina 
"oraingo zuzendaritzarekin" ez 
dutela hori "posible ikusten".

geyserren, erea
Martin kaleratzeaz gainera, 
LABetik jakinarazi zuten Ber-
garan dagoen Geyser lantegian 
enplegua erregulatzeko espe-
dientea indarrean sartuko du-
tela gaur, egubakoitza. Hain 
zuzen ere, gas bidezko ur bero-
gailuak fabrikatzen dituen lan-
tegi horretako 20 langile sartu 
dituzte gaur EREan.  

Bestalde, hainbat komunikabi-
dek esandakoaren arabera, CNA 
Groupeko zuzendariek Arantza 
Tapiari, Jaurlaritzako Garapen 
Ekonomikorako sailburuari esan 
diote hil honen bukaerarako mahai 
gainean jarriko dutela negozioa-
ren bideragarritasun plana. 

Protestak
Azken orduko horiek ez dute 
laguntzen joan den egubakoitze-
tik Edesa Industrial, konkurtso 
aurrekora aurkeztu zenetik sor-
tutako kezka arintzen. 

Ildo horretan, etsipena parte-
katu zuen Langile Batzordeak, 
sindikatuak Jorge Parladerekin, 
CNA Taldeko presidentearekin, 

batzartu ondoren. "Bilera etsiga-
rria izan da, ez digutelako etor-
kizunerako planik aurkeztu" (…) 
Gure borondatea proiektuareki-
ko osoa da, baina gure konpro-
misorako beharrezkoa da 30 lagun 
kaleratzeko enplegua erregula-
tzeko espedientea kentzea. Ez 
badu horrela egiten, gatazka egoe-
ran aurkituko gara". 

Horrekin batera, hori bai, par-
tekatu zuten CNA Groupek eurei 
esandakoaren arabera, aurre-kon-
kurtsoa aurkeztu arren ez duela 
hartzekodunen konkurtsoa aur-
kezteko asmorik.

Edozein modutan, eurei iraga-
rritako 30 langileren kaleratze 
asmoen aurrean, langileek lanuz-
tea eta protesta egin zuten atzo 
goizean Garagartzako plantaren 
aurrean. 

alkatea, oso kezkatuta
Kezka handia erakutsi zuen, bai-
ta ere, Maria Ubarretxenak, Arra-
sateko alkateak: "Udala garen 
heinean, kezka handia dugu, he-
rriko enpresa delako, gertatutakoa 
gertatu eta gero oraindik sentsi-
bilitatea hor dagoelako, langile 
asko Arrasatekoak direlako, eta 
ematen du denok enteratu gare-
la prentsa bitartez, eta ikusten 
dugu gardentasun falta izugarria 
duela (… ) Guk helarazi diogu 
Eusko Jaurlaritzari beti gure 

kezka; gu herrian egonda bage-
neukala beste nolabaiteko gertu-
ko informazioa esaten ziguna 
gauzak ez zihoazela ondo, material 
falta zegoela, eskaerak ez zirela 
irteten… eta hor nolabaiteko des-
berdintasuna bazegoela, enpresak 
esaten zigunaren eta guri jendeak 
helarazten zigunaren artean". 

denbora beharra  
Enpresari dagokionez, berriz, 
CNA Groupek komunikatu bitar-
tez aitortu zuen unitate produk-
tiboa eskuratu ondoren identifi-
katu zutela ustiapen kontuaren 
oreka lortzeko beharrezko inber-
tsioa espero baino askoz ere han-
diagoa dela. Jakinarazi zuten 
2014tik hona –Fagor produktuen 
fabrikazioa eskuratu zutenetik– 
aurreikusitakoa baino 20 milioi 
euro gehiagoko inbertsioa egin 
dutela. Gaineratu zuten tentsio 

finantzarioek eragin dutela diru-
zaintza kontuaren gutxitzea –li-
kideziaren gutxitzea– eta, hain 
justu, arrazoi horiengatik aur-
keztu zutela ekainaren 30ean 
konkurtso aurrekoa.

Gaineratu zuten, edozelan ere, 
helburua dela enpresa eta nego-
zioa birmoldatzeko nahikoa den-
bora izatea; eta horrek dakarrela 
entitate finantzarioekin akordio 
berriak lortzea, eta baita enpresa 
egitura sostengarri eta egonkorra 
definitzea ere.

Gauzak horrela eta joan den 
barikuan aurkeztutako hartzeko-
dunen konkurtso aurrekoa mahai 
gainean, negozioaren bideraga-
rritasun planaren zain segitzen 
dute alde guztiek. "Bideragarri-
tasun plana langileen bizkar ez 
egitea", eskatu diote, besteak 
beste, Langile Batzordetik enpre-
sako zuzendaritzari.

garagartzako plantan diharduten Edesa Industrialeko langileak atzo, eguena, elkarretaratzean. andoni bodes

Francisco Martin 
zuzendaria, kalera 
Atzo arratsaldean, eguena, Goienak jakin zuen Edesa Industrialeko zuzendari nagusia 
kargutik kendu dutela; haren ordezkoa zein izango den ez dute jakinarazi; bestalde, 
gaurtik, barikua, Geyserreko 20 langile EREan hasiko dira   

Francisco Martin goiena

debagoiena    3
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Ubane Madera DEBAGoIEnA
27.824 mutualista aktibo;  71.041 
Osasun Laguntzaren onuradun 
(bereziak barne) eta 13.050 pen-
tsiodun. Mutualista horietatik 
27.824 kotizatzaile dira, Lagun 
Aro EPSVn sartutako 131 koo-
peratibetako –Hego Euskal He-
rri osokoak– jarduneko mutua-
listak. Datu horiekin ospatuko 
du mende erdia Lagun Aro 
EPSVk, gaur, egubakoitza. 

Datuak bestela interpretatuta, 
2014a ezkero duen handitzeko 
joerari eutsita hartuko ditu 50 
urteak. "Kaudimena da enpresa 
baten osasunaren adierazlerik 
garbiena; iaz, berez, %4koa bazen, 
Lagun Aro zegoen %14an", jarri 
du enpresaren egoera onaren 
adibide modura Carlos Mazak, 
EPSVren prentsa ordezkariak. 

kooperatiben sortzaileak eta beste
Gaur, 10:30ean hasiko dira os-
pakizunean parte hartuko du-
tenei harrera egiten, ekitaldia 
11:00etan hasiko da eta. Bisitari 
bereziak izango dituzte, gainera, 
Iñigo Urkullu lehendakaria eta 
Markel Olano Gipuzkoako di-
putatu nagusia, besteak beste. 

Horiez aparte, 150 lagunen 
parte-hartzea dute baieztatuta, 
LagunAro EPSVk Olandixon 
duen egoitzan. Tartean izango 
dira, ezustekorik ezean, Arra-

sateko kooperatiben mugimen-
duko sortzaileetakoak izan ziren 
Alfonso Gorroñogoitia eta Jose 
Mari Ormaetxea.

Izan ere, bioi eta Lagun Aro 
EPSVren ibilbidean garrantzia 
izan duten beste hainbati ome-
naldia egin behar diete. Besteak 
beste, Iñigo Arregi Arrasateko 
eskultura-egileak urteurrenera-
ko propio egindako eskulturaren 
erreplika bana emango diete. 

eginkizuna 
"Gure zeregina da jendea babestea 
erretiratzen denean, baina baita 

lanean dabilenean ere, ezintasuna 
dutenean… 50 urte gabiltza jendea 
zaintzen eta hasierako pausoak 
besterik ez da izan. Gaur egun 
ultratrailak-eta daude modan, eta 
gurea ere horrelako zerbait da, 
maratoia", azpimarratu du Mazak.  

lagunAro EPSVko lantaldea, azken batzar orokorraren ondoren. lagun aro

LagunAro EPSV: 50 urte 
"jendea zaintzen"
Mondragon Taldeko eta EAEko erakundeetako ordezkari ugari elkartuko dira gaur, 
barikua, lagunAro EPsVren egoitzan; tartean, Iñigo Urkullu lehendakaria eta Arrasateko 
mugimendu kooperatibistaren sortzaileetako bi: Gorroñogoitia eta ormaetxea

Jolasparkeak.eus atarian bi espa-
zio bereizi dituzte. Batetik, jolas 
parkeak: txirristak, kulunkak edo 
antzerako estrukturak eskaintzen 
dituzten espazioak. Eta bestetik, 
jolasguneak: plaza bat, erreka baz-
terra, lorategia edo baso ingurune 
bat izan daitezke, besteak beste. 
Gidak 13 gune jasotzen ditu, baina 
osatzen joango dira; asmoa da 
hilean parke edo gune bat gehitzea.

Euskal Herriko 
jolasparkeen gida 
garatu dute

Arrasaten –uztailak 14, Seberren–, 
Eskoriatzan –18an, plazan– eta 
Bergaran –27an igerileku ondoan– 
izango da, 8 eta 16 urteko haur eta 
gazteei Kode Eskolak zuzendutako 
programazio tailerrak eskaintzeko, 
45 minutukoak. Helburua da haur 
eta gazteei teknologien erabilera 
egokia eta sortzailea erakustea eta 
teknologiaren aldeko jakin-mina 
eta bokazioa sustatzea.

ikasgela ibiltaria 
etorriko da datorren 
astean eskualdera

• 1959 ekainean sortu zen, kooperatibisten babes soziala asetzeko. 
izan ere, norberaren konturako langile izaera eman zieten 
kooperatibistei agindu bitartez, eta gizarte segurantzako erregimen 
orokorretik kanpo geratu ziren. 

• 1967 Kooperatibistak langile autonomoen erregimen berezian 
sartu ziren. eta lagunaro ePsV egungo ereduaren arabera 
konfiguratu zen.

• 1983 Talde Kooperatiboaren lehen enplegu krisia. enplegurako 
laguntzaren prestazioa ezarri zen. 

• 1984 lagunaro ePsV gizarte segurantzaren erakunde laguntzaile 
gisa aitortu zuten, osasun laguntzaren eta aldi baterako 
ezintasunaren prestazioen kudeaketarako.

• 1995 erretiroa hartzeko oinarri arautzailea kalkulatzeko 30 urteko 
aldia ezarri zen.

• 1999 Martxoaren 23an arogestion ahorro-Jubilacion entidad de 
Prevision social Voluntaria eratu zen.

• 2001 irailetik aurrera, arogestion ePsVk bi plan onartu zituen: Plan 
Mistoa eta diru Plana.

• 2002 alta berrietarako, erretiro pentsioaren gehienezko 
portzentajea lortzeko (%60) behar den urte kopurua 35 urtera 
zabaldu zen, eta kotizatutako urte bakoitzeko %1,71ko portzentajea 
aitortu zen, ordura arteko %2aren ordez.

• 2005 osasun laguntzaren prestaziorako gizarte segurantzarekin 
zegoen lankidetza amaitu zen, eta lankidetza Hitzarmena sinatu 
zen eusko Jaurlaritzarekin, 2005, 2006, eta 2007. urteetarako.

• 2008 urtarrilaren 1etik aurrera, lagunaro ePsVko kolektibo osoa 
osakidetza-euskal osasun zerbitzuan integratu zen. une hartan, 
osasun laguntzarako eredu berria ezarri zen, sistema Publikoak 
ematen zuena osatzeko.

• 2010 lagunaro ePsVko Pentsio eta Kotizazio sistemaren 
erreforma integrala onartu zen. ardatz nagusiak bi dira: lagunaro 
ePsVren Pentsio ereduaren berrikuspena, testuinguru sozial eta 
arautzaile berrira egokitzeko; eta sistema publikoaren pisu erlatiboa 
handitzea euren sistema Mistoaren osaeran, sistema Publikorako 
kotizazio oinarria, langile autonomoen erregimen bereziaren 
bitartez bideratua, mutualistak duen kotizazio indizeari dagokion 
kontsumo aurrerakinaren %60 izateko, eta gainerako %40a 
lagunaro ePsVko kapitalizazioko prestazioetarako kotizatzeko.

gertaera historiko garrantzitsuenak
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aurten hartu du garaiako presidente kargua Javier Valls-ek Joseba 
sagastigordiari erreleboa hartuta. Mondragon talde barruan 
ibilbide zabala duen pertsona da, eta, esaterako, garaia inauguratu 
zenean bertan, Mondragon Taldeko sustapen zentroan. 
10 urte bete ditu aurten Garaiak. nola gogoratzen dituzu 
2007ko lehen urratsak? 
Hor hasi zen garaiaren garapen fisikoa, espazioari dagokionez, 
eta, pixkanaka, bailara zati hau enpresaz betetzen hasi ginen.  
Kuantitatiboki esan daiteke hasiera arrakastatsua izan zela. baina 

ondo hasi arren, 2008an krisi 
ekonomikoa agertu zen, denok 
ezagutzen ditugun bi alorretan: 
enpresariala eta eraikuntzakoa. 
ez ziren garai aproposenak 
enpresen ikuspegitik negozio 
edo abentura berriei ekiteko. 
eta bestetik, eraikuntzako 
burbuilaren boom-a izan zen. 
akaso, gehiago igarri zen 
etxebizitzen eraikuntzan, baina 

enpresa berrien eraikuntzan ere eragin nabaria izan zuen. ez zen 
testuinguru atsegina izan garaia proiektuaren garapenerako, baina 
azpimarratu beharra dago, nahiz eta hasierako garapena eten zen, 
10 urte hauetan enpresa kopuru aldetik urtetik urtera mantendu 
egin garela beti, eta ez dugula enpresa kopuruan jaitsierarik izan. 
Zeintzuk dira etorkizunera begira Garaiaren erronkak? 
gure ilusioa edo nahia garaiak bi funtzio nagusi betetzea izango 
litzateke. lehena, espazio fisiko batetik harago, azpiegitura eta 
zerbitzu aldetik enpresei eskaintza integrala eskaintzeko gai 
izango den gunea izan dadila nahi dugu. erreferentziazko leku bat 
izatea nahi dugu, batez ere, garaian edo haren inguruan dauden 
enpresen arteko sinergiak erraztuko dituen ekosistema bat bezala 
egonkortzeko. eta bigarren funtzioa ikuspuntu industrialetik 
bailararekin dugun lotura sendotzea litzateke. debagoiena 
bereizgarri ekonomiko oso garbia duen eskualdea da. bertako 
barne produktu gordinaren ia %50 industriatik dator. euskal 
autonomia erkidegoan datu hori %24,4koa da eta espainiako 
estatuan, aldiz, %15,5ekoa. beraz, debagoienean industriak duen 
pisua euskal autonomia erkidegokoaren bikoitza da, eta 
espainiako estatuarenarekin alderatuta, aldiz, hirukoitza. 
Horregatik, garaiak bailarari egingo dion ekarpena funtsezkoa 
izango da, industriaren alorrean berrikuntza, aktibitate berriak eta 
teknologia berrien garapena sustatzen.

"debagoieneko bPgaren ia %50 
industriatik dator; eaen, %24,4"
javier valls GARAIAko PREsIDEnTEA

xabi gorosTidi

Xabi Gorostidi DEBAGoIEnA
2007ko ekainaren 19an inaugu-
ratu zen ofizialki Garaia Gunea, 
Mondragon Taldeak erakunde 
publikoen babesarekin berri-
kuntza enpresariala indartzeko 
egindako apustu gisa.

Baina proiektua bera mende 
berriaren hasieran hasi zen for-
ma hartzen. "2000. urtea zen  
Mondragon Taldean etorkizu-
neko proiektu hau garatzen hasi 
ginenean. Egitasmo berritzailea 
izan zen, batez ere, duela 17 urte 
egindakoa zela pentsatzen ba-
dugu. Berritzailea izan zen lau 
hanka hauetan oinarritzea zue-
lako helburu: hezkuntza, iker-
keta, garapen teknologikoa eta 
enpresa", azaldu gaur egun Ga-
raiako presidente den Javier 
Vallsek. 

Hasierako helburuak 
Inaugurazio ekitaldian izan zi-
ren orduko alkate Ino Galpar-
soro, Juan Jose Ibarretxe lehen-
dakaria, Jose Joan Gonzalez de 
Txabarri jarduneko ahaldun 
nagusia eta Ana Agirre, Indus-
tria eta Turismo sailburua. 

Zentroaren kudeatzaileek epe 
luzerako apustua zela azpima-
rratu zuten, eta helburuen artean 
2020. urtean 2.000 ikertzaile edu-
kitzea finkatu zuten. Baina gaur 
egun 900 langile daude, eta ho-

rietatik 500 I + G aktibitateeta-
ra dedikatzen dira.  

Inor gutxik espero zuen krisi 
ekonomikoaren ataritan hasi 
zuen ibilbidea Garaiak, eta, hein 
handi batean, faktore horrek 
eragin du gaur egun ikertzaile 
kopuru horretatik urrun egotea.

Hala ere, langile kopuruaren 
helburua urrun gelditzen den 
arren, Garaia osasuntsu dago. 
%80ko okupaziotik gertu dago,  
eta datozen urteetan enpresak 
erakartzeko gai den erreferen-
tziazko zentro izateko lanean 
jarraituko dute.

garaiako biribilgunetik, eraikin nagusia eta MUren egoitza. xabi gorosTidi

Berrikuntza gunetik, 
parke teknologikora
Garaia Berrikuntza Guneak 10 urte bete ditu aurten. 2007an zabaldu zituen ateak eta 
hamarkada honetan une gozo eta kaxkarrak bizi izan ditu. Aurrera begira jarrita, 
berrikuntza gune izatetik parke teknologiko izatera jauzia egiteko lanean ari dira

• 40 enpresa.
• 900 langile.
• 150.000.000 euroko 

fakturazioa 2016an.
• 900 langile, horietatik 

500 i + g aktibitateetan 
zentratuta.

• 240 ekitaldi 2016an 
zehar.

• 11.000 pertsonak parte 
hartu 2016ko ekitaldietan 
(50 lagun, batez beste).

garaia, orain

Txernobylgo 
haurren bisita
Txernobil elkartearen eskutik 
asteotan euskal Herrian dauden 
hainbat ume ukrainar goienaren 
egoitzan izan ziren eguazten 
goizean, beraien euskal familiek 
eta bi begiralek lagunduta. 

goiena aldizkaria eta Puntua 
nola egiten diren ikusi zuten, baita 
arrasate irratiaren eta goiena 
telebistaren funtzionamendua 
bertatik bertara ezagutu ere.

TxoMin Madina
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Penaz hiltzea uste duguna baino normalagoa da? Izan 
ere, horrekin lotuta, pertsona batzuek esaten dute, beste 
terminologia bat erabilita, bihotza puskatzen dela, hain 
zuzen ere.

Edozelan ere, zientziak ez omen du onartzen 
terminologia hori. 

Adierazpen zuzena hauxe bera da: Takot-Tsuboren 
kardiopatia. 

Baina errealitatea beste bat da. 
Jakin badakigu eta entzun entzun dugu: "Penaz hil 

da…"; "Bihotza apurtuta hil da...".
Diotenez, kasu horietan, bihotzak bere ponpaketa 

%60ra jaisten du eta horrek bihotzaren geratzea ekartzen 
du.

Horrenbestez, esan dezakegu emozioak parte hartzen 
duela edota emozioak izan daitezkeela bihotz-apurtzearen 
zergatienetako bat. 

Emakumeak emozionalki sentiberagoak direnez, 
posibilitate handiagoa 
daukate penaz hiltzeko. 

Hiltze horiek adineko 
pertsonetan gertatzen 
dira gehiago, eta, lehen 
esan dudan moduan, 
adineko emakumeengan 
izaten dira, bereziki. 

Baina, egia 
esatearren, hiltze horiek ez dira %2 baino gehiago 
bihotzeko patologiaz hiltzen direnen artean.

Dena dala, emakumeak gizonezkoak baino 
sentiberagoak dira? 

Edota gizonezkoek beren emozioak gorde egiten dituzte 
nonbait? 

Beste modu batean kudeatzen dituzte? 
Denetarako erremedioak daudenez, hona hemen bat. 
Badirudi Spotifyk badaukala konponbidea eta 

dagoeneko milioi bat pertsonak izena eman dutela 
musika sail berezi batean.

Besteak beste, Coldplay taldearen The scientist, 
Adele-ren Someone like you edota Justin Timberlake-ren 
Cry me a river daude sail horretan. 

Orain, hori bai, ikusi beharra dago erremedioa 
gaixotasuna baino txarragoa den.

Izan ere, hori bakoitzaren kontua izango da…

Penaz hiltzea

zABAlIk

AriTz ArrieTA kAbikeTA

ORAIn, hORI BAI, 
IKUSI BEhARRA DAGO 
ERREMEDIOA 
GAIXOTASUnA BAInO 
TXARRAGOA DEn

Katalanen arteko 
arazoa

lUis ArAnberri 'AmATiño'
hTTPs://lABUR.EUs/G30CD

Junts Pel Si (PDeCat eta ERC) 
eta CUP parlamentari-taldeek 
atzo elkarrekin onartu zuten 
Erreferendum Legeak 
frogatzen du –aurrez zalantza 
zirrikiturik bazen–, 
Kataluniak egun bizi duen 
eztabaidarik nagusiena ez 
dela Kataluniaren eta 
Espainiaren arteko auzia, 
katalanen artekoa baizik. 
Kontua ez da berria; ezta 
katalanena soilik ere.

Euskal hiritar ugariri ere, 
betidanik, dezente asko 
kostatu zaigun arren onartzea, 
gure oinarri-oinarrizko arazoa 

ez da Espainiarekin bat etorri 
ezina, euskal hiritarron 
adostasunik eza baino.

Karlistadetan, bertako 
guztiak ez ziren karlistak eta 
liberal denak ez ziren 
kanpotarrak, "Euskal Herriak 
gerra guztiak galdu" 
ditueneko etsipenak aditzera 
eman nahi izan duen 
bezalaxe. 1936ko gerra ez zen 
inondik ere izan Euskadi eta 
Espainiaren arteko gudua, 
frankismo-garaian hazi 
ginenok, behin eta berriz, 
besterik entzun izan bagenuen 
ere. Eta, ildo beretik, ETAren 
berrogei urteko gatazkak 
lirudikeen arren, "hango" eta 
"hemengo" armatuen arteko 
gerra gisa hasi zela, 
euskaldunen arteko 

hil-ala-biziko borroka izaten 
amaitu zuen.

Nik ez dut zalantzarik 
katalanen eskubideez, eta ez 
dut uste Espainiako 
erakundeek demokraziaz, 
justiziaz, gizalegez eta 
argitasunez jokatu dutenik 
Kataluniarekin; baina, burua 
galdu beharraren beharrez, 
Kataluniako abertzaleak 
katalanen arteko adostasuna 
lortzeko gauza ez diren ataka 
gaiztoan, benetako arazoa ez 
da Kataluniaren eta 
Espainiaren artekoa, 
katalanen artekoa baino.

Eta, hain zuzen, ataka gaizto 
edo kinka larri horretan, 
nago, oro har, Espainiak 
irabazten duela eta 
Kataluniak galdu.

hAnDIk ETA hEMEnDIk
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Andramaixetan 
Huntza eta 
Tremenda Jauria
Aretxabaletako Kultura Saila 
eta Jai Batzordea azken 
ukituak ematen dabiltza 
andramaixetako egitarauari 
begira, eta aurtengo kontzertu 
nagusiak izango dira Huntza 
talde gazteak eta Tremenda 
Jauria madrildarrek emango 
dituztenak; abuztuaren 15ean 
datoz biak Herriko Plazara. 
Txosnagunean, ostera, DJak 
izango dira nagusi; DJ Bull eta 
AZ Gaubelak, besteak beste. 
Baita herriko taldeak ere. Eta 
abuztuaren 14an, afaria egin 
beharrean bazkaria egingo 
dute gazteek, jaiak eguerdiaz 
geroztik girotzen hasteko.

ITURRI onETIk

Mireia Bikuña oñATI
Esklerosi Anizkoitza Euskal 
Fundazioak, Ademgiren 
laguntzarekin, Busti zaitez 
kanpaina egingo du etzi, 
domeka, Oñatin eta 
Arrasaten. Oñatiko 
informazio puntuan egongo da 
Jose Luis Calvo, gaitza duen 
oñatiarra.
Hogeigarren Busti zaitez egingo 
duzue, eta, oraingoan ere, oñatin 
eta arrasaten egongo zarete. 
Zubikoa eta Musakola 
kiroldegietako igerilekuetan 
egongo gara. Han, igerian 
egiteko aukera egongo da. 
Bestalde, Oñatiko Foruen 
plazan eta Arrasateko Seber 
Altuben informazio puntuak 
egongo dira.
igerilekura doanak zer egin ahal 
izango du? 
Gura beste luze egin ditzake 
igerilekuan. Ostean, egindako 
metro kopurua zehazten duen 
ziurtagiria jasoko du 
antolatzaileen aldetik. 
Jardunaldiaren bukaeran, 
egindako metro guztiak 
batuko dira.

ekintza sinbolikoa izango da hori. 
Esklerosi anizkoitza duten 
pertsonei elkartasuna 
adierazteko keinu bat da. 
Bereziki, gazteei eragiten die 
eta ezinbestekoak dira 
sentsibilizazioa  kanpainak.

informazio puntuetan 
salmentarako materiala izango 
duzue. 
Urtean zehar egiten dugun 
kanpainarik garrantzitsuena 
da. Gipuzkoa osora zabaltzen 
dugunez, Busti zaitez 

kanpainak gure materiala 
zabaltzeko aukera ematen 
digu. Kamisetak, motxilak... 
Diru ekarpena egin gura 
dutenendako itsulapikoak 
edukiko ditugu.
urteko kanpainarik inportanteena 
dela diozu. zergatik? 
Herritarrengana heltzeko 
balio digulako eta, 
ekonomikoki, etekin handia 
lortzen dugulako. 2007an 
zabaldu zen zentroaren 
birgaitzea ordaintzen 
laguntzeko balio digu. Zentro 
horretan esklerosi anizkoitza 
eta buruko gaixotasunak 
tratatzen eta ikertzen dira.
aurrerapenik igarri al duzue 
ikerketa atalean? 
Bai. Urtero egiten dugun 
batzarrean esaten dute gure 
gaitzari aurre egin ahal 
izateko pausoak ematen 
dihardutela. Apurka-apurka 
goaz aurrera, baina, oraindik, 
bide luzea dugu aurretik. 

Gipuzkoan 600 bat gaixo 
gaude. Esklerosi anizkoitzak 
beso asko ditu eta horiek 
guztiak ikertu ahal izateko lan 
handia egin behar da.
zein beste ekintza egiten dituzue 
urtean zehar? 
Esklerosi Anizkoitzaren 
Nazioarteko Egunean diru 
bilketa egin genuen Bergaran. 
Saskibaloi partiduak, fit-bike 
saioak, maratoia... Edozein 
ekintza dagoela, han gaude gu.

Jose luis Calvo, esklerosi anizkoitza duen oñatiarra. Jose luis calVo

"Guretzat, urteko kanpaina 
handiena da 'Busti zaitez"
jose luis calvo EsklERosI AnIzkoITzA DUEn oñATIARRA

PRoTAGonIsTA hAU BE BADoGU!

Eguazten gauean alarma piztu 
zen Loiuko aireportuan, 
Amsterdametik zetorren 
hegazkin batek, lurreratu 
aurretik, ustez bonba bat 
zeramalako abisua eman 
zuelako. Aireportuan zeuden 
bidaiariak ere unean bertan 
hasi ziren txiokatzen, 
kezkatuta. Guztia alarma 
faltsua besterik ez da izan, 
azkenean:

@112_SOSDeiak: "#Loiu, 
Aeroportuan hegazkin batek 
lehergailua zeramala abisua 
jaso da. Bilaketa amaitu da. 
Gezurrezko abisua izan da".

Bonba-alarma faltsua 
Loiuko aireportuan

#AltsasukoakAske, #Altsasu 
eta #Alsasua traolak trending 
topic izan dira asteon. Izan 
ere, fiskaltzak 62 urte eta sei 
hilabeteko espetxealdia eskatu 
du auzipetuendako batentzat; 
50 urtekoa beste seirentzat; 
eta 12 urte eta erdiko 
kartzela-zigorra beste 
batentzat. Elkartasun mezuak 
nagusi izan dira sarean:

@EntzunAltsasu: "50 urteko 
kartzela zigor eskaerak? Gaur 
inoiz baino ozenago, 
#AltsasukoakAske eta 
#UtziAltsasuBakean!".

Altsasu izan da gai 
nagusia sare sozialetan

Iparraldean egiten den Euskal 
Herria Zuzenean jaialdia 
bertan behera gelditu zen 
pasa den aste bukaeran 
eguraldi kaskarra zela eta, eta 
babesa adierazteko hainbat 
ekintza antolatu dituzte 
asteon Euskal Herri osoan 
zehar, festibala laguntzeko 
asmoarekin.

@OihanaBartra: 
"Hunkigarria da herri 
honetako pertsonen 
#elkartasuna. Gaur adibide 
txiki bat Bilbon #ehz2017 
#elkartasunErauntsia".

EHZ jaialdia babesteko 
'#ElkartasunErauntsia'

Soluzioak 
agintariei, ardura 
bizilagunei
Bergarako San Martingo 
bizilagun batek dio auzoko 
beiraren edukiontzia beteta 
dagoela edukiontzia hustera 
ez direlako aspaldian pasatu. 
Ondorioz, hainbatek 
edukiontzi kanpoan utzi du 
beira. Bizilagunak eskatzen 
die agintariei erantzukizunei 
eusteko, eta bizilagunei 
arduraz jokatzeko eta 
edukiontzia beteta badago, 
beste kale batekora eroateko 
negargarri laga beharrean.

ubane Madera

GoRA ETA BEhERA
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Txosna Batzordearen 
gutun irekia, Oscar 
Garcia Arrasateko 
PSOEko zinegotzi eta  
Udal Gobernuko 
kideari erantzunez

Ane gUridi eTA mikel UrAngA
ARRAsATEko TXosnA BATzoRDEAREn 

IzEnEAn

ARRAsATE

Zinegotzi jaun hori:
Txosnagunea jai eremu 

irekia da. Bertan, 
sentsibilitate askotako 
lagunak elkartzen gara jaietan 
eta lan boluntario eta 
aldarrikatzailez, gune horri 
giro desberdin eta bikaina 
ematen diogu guztion artean. 
Horregatik, Txosna 
Batzordeak ez du inoren 
adierazpen askerako 
eskubidea mugatuko. 
Horretarako zu zeu zaude, 
Oscar, eta ederto asko egiten 
duzu lan hori.

Mezu askotariko pegatinak 
agertzea ez da urduri jartzen 
gaituen zerbait. Baliteke 

euren leloarekin bat egitea 
edo ez egitea, baina ez ditugu 
inoiz kenduko, Txosna 
Batzordeko eragileen 
idearioaren aurka zuzenean 
jotzen ez duten bitartean. 
Bestalde, guk ez daukagu 
astirik txosnetan jartzen diren 
pegatinak nork jarri dituen 
asmatzen ibiltzeko, eta are 
gutxiago jarri dituenaren 
atzetik harrapaketan 
ibiltzeko. Guk gure egitekoak 
dauzkagu, zeuk zeureak.

Zuk aipatutako "jaien 
politizazioari" dagokionez, zu 
zeu zabiltza arazorik ez 
dagoen lekuan hautsak 
harrotzen. ETA goraipatzen 
dugula esan duzu, eta egin 
duguna baimendutako 
manifestazio bat izan da, 
herri honetako presoen 
eskubideak errespeta ditzaten 
eskatzeko. Gu pozarren 
egongo ginateke datorren 
urtean eurekin batera jaiak 
gozatuko bagenitu, kalean. 
Horrela, guk ez genuke 
manifestazio hori egin 

beharko berriro, eta zu ez 
zinateke hainbeste 
atsekabetuko. Hori dela eta, 
ohartxo hau aprobetxatu 
nahiko genuke presoen auzi 
hau konpontzen lagun 
diezaguzun eskatzeko, guztion 
hobe beharrez.

Bukatzeko, batzorde hau 
beti egongo da zure dei, kezka 
eta burutazioei erantzuteko 
gertu. Zuk deitu, eta berehala 
joango gatzaizkizu, gure 
herriko zinegotzi eta agintari 
jauna baitzara.

Prestutasun eta adeitasun 
osoz: 

Arrasateko Txosna 
Batzordea.

Bata, ironia barik; 
bestea, ironia hutsez

mikel ArAnTzAbAl
EIBAR

Ederrak irakurri ditugu 
azkenaldian, bai gutunen sail 
honetan, bai herrietako 
iritzi-emaileen aldetik ere. 
Ederrak, eta ederrak. Denetik. 

Hainbat ikuspuntutatik. Plaza 
zabala da-eta hau.

Adibidez, Rikar Ayastui 
erretiratu oñatiarrak 
idatzitakoa, gutunetan, orain 
dela pare bat aste, ironia 
barik, zuzen. GOIENAn 
ateratako iritzi-artikulu bati 
erantzuna zen. 

Honela bukatu zuen idatzia 
Ayastuik: "Hemendik aurrera, 
Aramaion bizi zarela 
suposatuz eta lanera kotxez 
mugitzen zarela pentsatzean, 
birritan pentsatuko dut 
bertako bidea hartu ala ez. Ez 
naiz arriskatuko!".

Tristea da, gero, horrela 
ibili behar izatea, oraindik 
ere. Erretiratua, bizikletan 
ibili zalea... eta ezin seguru 
joan errepidean. Zergatik? 
Batzuek uste dutelako 
errepideak direla autoak, 
kamioiak eta autobusak 
bakarrik ibiltzeko. Kito.

Ziklistak? Etxean, 
arrabolean. Edo zirkuitu 
itxietan. A ez, barkatu, ez 
dago zirkuitu itxirik.

Errepidean, ziklista 
profesionalak bakarrik. Bai, 
noski. Txalo bero bat!

Beste iritzi artikulu bat, 
aurreko astean, Paula 
Amilburuk sinatzen zuena. 
Titulua, morbosoa, ezta? 
Honela zioen: Txirrindularirik 
ez, eskerrik asko. 

Bada, bereak eta bi entzun 
edo irakurri behar izan ditu 
aramaioarrak sare sozialetan. 
Sekulakoak esan dizkiote. 
Sekulakoak.

Delitua da, gero, 
Amilbururen iritzi-artikulua 
irakurri eta ez konturatzea 
ironia hutsez idatzita zegoela. 
Mesedez... 

Tira, ni neu ere ibiltzen naiz 
bizikletan. Lehen, Aramaio 
inguruan ere bai. Gaur egun, 
urruntxo geratzen zait. Hori 
bai, irakurritakoak irakurrita, 
hobe dut Deba aldera jo... 
seguruago egoteko.

Ez diot erantzungo ziklisten 
kontra dagoenari, baina bai 
bizikletan ibiltzen direnei: 
kontuz ibili errepidean!

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

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

Debagoieneko 
ProFesional liberalak

abokatuak
bernardino Maiztegi 
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

begoña lasagabaster
ARRAsATE / Iturriotz 15, 1 A
Tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

raFael aranburu
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

atxen Mungia /  
naiara Mendibil (zenbaki)
ARETXABAlETA / Basabe industrialdea F-0-10
Tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.eus

aHolkularitzak
andra Mari aHolkularitza
ARETXABAlETA / Andra Mari auzunea 3
Tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asegi aHolkulariak
ARRAsATE / otalora lizentziaduna 4
Tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

garrailan
BERGARA / Matxiategi 36
Tel.: 943 76 90 83

zenbaki aHolkulariak
ARETXABAlETA / Basabe industrialdea F-0-10
Tel.: 943 71 21 12
www.zenbaki.eus
zenbaki@zenbaki.eus

arkitektoak
biark arkitektoak
ARRAsATE / Usaetxe plaza 1, behea
Tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

etxe adMinistrazioak
uribesalgo adMinistrazioak
ARRAsATE / Pablo Uranga 3, behea
Tel.: 943 79 51 25
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@uribesalgo.es
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Xabi Gorostidi ARRAsATE
Gurasoen aldetik parke estalien 
beharra zegoela igarri ostean, 
Erguin auzokoa izan da legeal-
di honetan estali duten lehena. 
"Udalean txosten bat egin genuen 
Arrasateko jolas parkeen egoe-
raren inguruan; zenbat urte 
dituzten, zenbat erabiltzaile, 
zein behar... beraz, hori ikusirik, 
Gorostizakoarekin hastea era-
baki genuen. Herri Eskola alboan 
dagoenez, erabiltzaile asko ditu. 
Horrez gain, berritasun guztiak 
herriaren erdialdean egiten di-
rela sentitzen dute arrasatear 
askok, eta, hori dela eta, garran-
tzitsua iruditu zitzaigun lehen 
parke estalia Erguinen kokatzea", 
azaldu du Ibon Arrupek, Hiri-
gintza zinegotziak.

Pazientzia eskertzen 
Lau hilabeteko atzerapenarekin 
amaitu dira lanak, baina pasa 
den egubakoitza ezkero dago 
zabalik Erguin auzoko jolas par-
ke berritua. "Lanak egin dituen 
enpresak adostutakoa baino bi 

hilabete beranduago ekin zien 
lanei, eta, horrez gain, proiek-
tuaren konplexutasunak zailta-
sunak ekarri ditu, hasierako 
planteamendu batzuk aldatzera 
behartuz", azaldu du Arrupek. 

Hala, izandako pazientzia es-
kertu nahi izan die Hirigintza 
zinegotziak Erguingo bizilagunei, 
udaberri osoa parkerik gabe 
igaro dutelako.

gehiago estaltzera
Gorostiza izan da lehen harria, 
baina Udal Gobernua parke 
gehiago estaltzeko gogoz dago. 
Horren harira, hurrengoa Itxa-
ropena izango dela aurreratu 
zuen Arrupek. "Proiektua orain-
dik amaitu gabe dagoela kontuan 
izanik, gure aurreikuspena da 
2018. urte amaierako lanak has-
teko moduan egotea". 

Parke berria erabiltzeko eguraldia ez da aitzakia izango aurrerantzean. xabi gorosTidi

Gorostiza estalita, 
hurrengoa Itxaropena
Pasa den egubakoitzean amaitu ziren Erguin auzoko jolas parkeko lanak. Egurraren 
presentzia nabaria da eserlekuetan eta sabaian, eta bertako ziburu guztiak berriak 
dira. Itxaropena izango da estaltzen hurrengoa, baina proiektua amaitu gabe dago 

Bai da bai 

Jarri dira festen ingurumarian bideoak sareetan zorabioan. 
Gatiburen eta Izaroren bideoak eta kantuak mezuaren 
ikuspuntua aldatzen du. "Nahi dogunien, nahi doguleko, aske 
maitte, aske bizi!". Orain aste batzuk, neskato nerabe hark 
gurasoei idatzi bezala, nola bere eskolan modako galtza 
laburrak aldaraztea eragin zioten, 30 graduko egun sargorietan. 
Kamiseta motzak jada ez janztera amore emana zuela, baina 
larregia zeritzon prakak motzegiak zirela irizteari. Mutilen 
begirada lizuna eta tentazioa pizteko arriskua ikusten zuten, 
behinik behin, eskola arduradunek.

Eta bere amorrazioz, gurasoei ok egin zien, ea mutilei mugak 
ala Gizalegez-ko jokabideak zein diren erakutsi beharrean, 
zergatik diren beraiek galtza motzegiak ala soineko 
transparenteegia erantzi behar dutenak… 

Eraldaketa sozial honetan oraindik tentuz ibili behar dugun 
zalantzarik ez dago, bai gura denean eta gura ez denean ere bai, 
hain zaila egiten zaigun ezetza onartuz. Bai eta, ondo dagoena 
sustatuz, eta oker dagoen horri ongi egiten irakatsiz.

nIRE UsTEz

iTsAso erreTolATzA

sebas lozano

makala talde-lanean igotzen
aste honetan erabaki dira san Juan jaietako argazki lehiaketako 
irabazleak. lehen saria sebas lozanok jaso du, irudian ageri den 
Apuntalando izeneko argazkiarekin. Hamazazpi argazkilarik hartu dute 
parte eta 32 argazki aurkeztu dituzte. iaz baino gutxiago izan dira, baina 
antolatzaileek kalitatea mantendu egin dela nabarmendu dute. 

lurrindegia

olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

sagardo garaia amaituta,
erretegi moduan orain.

UDAko
MEnUAk
karta.
Plater konbinatuak gauean.
....
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Xabi Gorostidi ARRAsATE
Piaggio, Vespa eta bestelako 
eskuter zaharren maitaleek hi-
tzordu interesgarria izango dute  
bihar, zapatua, Arrasaten. 

Mondrallyren zazpigarren edi-
zioaren antolatzaileak gogotsu 
daude aurten ere, euren motor 
kuttunen dotorezia Arrasateko 
bizilagunekin partekatzeko, eta 
ziur kuxkuxero bat baino gehia-
go harritzeko moduko piezak 
egongo direla Herriko Plazan 
ikusgai. 

zeruari begira 
Iazko edizioan eguraldiak ez 
zuen batere lagundu, eta aur-
tengo ekitaldirako pronostikoa 
ez da batere argia. 

"Era honetako egitasmo bat 
antolatzerakoan, beti zaude ze-
ruari begira. Iaz, adibidez, egu-
raldi kaxkarra izan genuen. Gure 
kasuan, urtean behin elkartzen 
garenez, pena handia izaten da 
antolatzaileentzako, ezin baitio-
gu egunari nahi adina zuku ate-
ra. Zapatu honetarako pronos-
tikoa ez da oso argia, baina 
espero dugu, iazkoaren ostean, 
aurten eguraldia lagun izatea", 

azaldu Jon Alkortak, Mondrally-
ko antolatzaileak. 

berritasuna zalantzan
Beste urte batzuetan bezala, 
11:00etan ekingo diote jaialdiari. 
"Ordu horretan batuko gara 
Herriko Plazan. Inskripzioak 
egiteko aukera izango da, eta 40 
euroren truke kamiseta, partxea 
eta Larrinetxe jatetxean bazka-
ria izango dira barne", azaldu 
du Alkortak. 

Behin partaideak elkartuta, 
motor biratxoa egingo dute. "Pla-
zatik abiatu eta Bergara, Angio-
zar, Elgeta eta Elorriotik pasa-
tuko gara, ostean berriro Herri-
ko Plazara itzultzeko. Gero, 
Udalan egingo dugu bazkaria, 
eta, jaiari bukaera emateko, Dat 
tabernan DJak egongo dira, luntx 
batek lagunduta". 

Nobedaderik izango den gal-
detuta, zera dio Alkortak: "Aur-
ten, berritasun gutxi ditugu. Bat 
aipatzekotan, bazkalostean La-
rrinetxe jatetxeko terrazan egin 
nahi dugun pintxadatxoa izan-
go litzateke. Polita izan daiteke, 
baina, kasu horretan, egural-
diaren esku gaude". 

2015ean Herriko Plazan ikusgai egon ziren bi gurpildun harribitxiek ikusmira eragin zuten. iManol soriano

Eskuter zaharren xarma 
herriarekin partekatzera
Mondrally bueltan dator, zazpigarrenez. Bihar, zapatua, Arrasateko herriko Plaza 
adindun motorrez betetzeko asmoz daude antolatzaileak. Erakusketa, motor biratxoa 
eta bazkaria egingo dituzte, eta ondoren, musika dantzagarria gailenduko da

Bidekurutzeta, 36 – BERgARA – Tel.: 943 76 05 77 – www.clinicadentalbergara.es

esperientzia 
inplantologian

urte 
baino
gehiagoko20

Izugarri kostatzen zaizu 
dentistarengana joatea?
Gurekin ez!
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- lehen bisita doan eskaintzen dizugu.

- beste iritzi bat konpromiso barik.

- gertuko tratu profesionala.

- 60 hilabeterainoko finantzazioa.

- Hortz aseguruetan estaldura                                                                                         
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Xabi Gorostidi ARRAsATE
Herriko Udalak eta bailarako 
elkarte ezberdinek Kultur Aniz-
tasunaren Jaia antolatu izan 
ohi dute San Juan jaien baitan, 
baina iaz eta aurten ez dute os-
patu.

Hori ordezkatzeko asmoz dator 
biharko antolatu den Munduko 
Arrozen Jaialdia. SOS Arraza-
keria, Ekin Emakume Taldea, 
Arrasateko Helduen Eskolak, 
IMMEk eta Arrasateko Udalak 
antolatu dute, Foru Aldundiaren 
eta Eusko Jaurlaritzaren lagun-
tzarekin. 

"Kultur Aniztasunaren jaia 
San Juan jaietatik atera eta bes-
te zerbait egitea aproposa zela 

pentsatu genuen", adierazi du 
Tamara Perezek, Arrasateko 
Udaleko Berdintasun teknika-
riak. "Azkenaldian hainbat ekin-
tza antolatu ditugu elkarrekin;  
arrazakeriaren aurkako eguna 
eta hezkuntzaren astea, esatera-
ko. Harreman ona daukagu eta 
horrela lan egitea errazagoa da".  

arroza eta gehiago 
Munduan gehien erabiltzen den 
elikagaia izanik, arroza presta-
tzeko era ezberdinak plazaratuz 
integrazioa eta kultur aniztasu-
naren beharra aldarrikatzeko 
ekitaldia izango da biharkoa. 

70 lagun inguruk eman dute 
aurrez izena. "Saharako, Maro-

koko, Kongoko eta Pakistango 
jatorria duten lagunez gain, 
Arrasateko eta Aretxabaletako 
parte hartzaileak ere animatu 
dira arrozaren festara". 

10:30ean hasiko dira mahaien 
banaketarekin eta dastatzeak 
13:30ean egingo dituzte. Bitar-
tean, Txatxilipurdikoen eskutik 
munduko jolasak egongo dira, 
eta, musika ukitua emateko, 
Senegalgo talde batek doinu exo-
tikoak jarriko ditu Seber Altube 
plazara gerturatzen direnentzat. 

Ekitaldia Bilboko San Fran-
tzisko auzoan sortu zen duela 
15 urte inguru, eta ondoren, 
Euskal herriko hainbat herri-
tara hedatu da, arrakasta handiz. 

Munduko Arrozen J aia 
integrazioaren mesedean 
Bihar, seber Altube plaza kultura ezberdinen arrozak batuko dituen lapiko erraldoi 
bihurtuko da. Beste herri batzuetako arrakasta ikusita, bailarako hainbat elkartek eta 
Udalak elkarlanean Munduko Arrozen Jaia antolatu dute, kultur aniztasuna sustatzeko

Irati Taberna eta Arrano elkar-
tea laster abentura berri batean 
murgilduko dira. Itxura aldatze 
nabaria izango du, eta, horreta-
rako, ateak itxiko ditu denbo-
raldi baterako. 

Hala ere, Iratizaleak Irati go-
sez uzteko, hainbat ekintzarekin 
jositako egitaraua prestatu dute, 
uztailaren 26ko kubatar festa-
rekin ateak itxi aurretik.

lotara joan aurretik 
ekintza ugari irati 
tabernan 

Gaixotasun horri buruzko in-
formazio banatzeko eta hori 
sufritzen dutenak diruz lagun-
tzeko asmoz dator, beste urte 
batez, Busti zaitez! kanpaina 
Arrasatera.

Domeka goizean, Musakolako 
kiroldegiaren kanpoaldean, kar-
patxoa jarriko dute. Aurtengo 
diru bilketa esklerosi anizkoi-
tza eta beste gaixotasun neuro-
logiko batzuk tratatzeko 
ADEMGI elkarteak 2007ko maia-
tzean zabaldutako zentrora bi-
deratuko dute.

urteroko laguntza fidela
Jardunaldi hori Gipuzkoako 
beste hamabost herritan ere 
egingo da. Arrasaten, hain zu-
zen, hamabost edizio egin dituz-
te aurretik, eta horietan guztie-
tan Toki Argi, Musakola, Uri-
barri eta Abaroa erretiratuen 
elkarteetakoen laguntza izan 
dute antolatzaileek. Aurten, Por-
taloian ere jarriko dute postutxoa, 
informazio banatzeko eta gaixoen 
alde dirua biltzeko. 

Domekan esklerosi 
anizkoitzaren alde 
bustitzeko kanpaina

• Uztailak 9, (19:30) 
Hatortxu rock proiekzioa

• Uztailak 14, (22:00) 
Helduentzako ipuinak

• Uztailak 18, (19:30) 
Helduentzako ipuinak

• Uztailak 21, (19:00) 
agur jaia: Kontzertua eta 
afaria Ferreriasen

• Uztailak 26, (19:30) 
Kubatar festa eta 
kontzertua

egitaraua
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arrasate
Musakola 11 arrasaTe 
Tel.: 943 71 10 30

Musakolako kiroldegiak 40 urte 
beteko ditu hilaren 13an, eta, 
urtemuga ospatzeko, Udaleko 
Kirol Sailak egun berezia anto-
latu du uztailaren 13rako. Egun 
horretan, kanpoko igerilekuetan 
puzgarriak eta jolasak eskaini-
ko zaizkie herritarrei egun osoan 
zehar. Horrez gainera, kirolde-
giko sarreran, orduko kiroldegia 
eta gaur egungoa alderatu ahal 
izango da, airetiko ikuspegitik 
egindako argazkiei esker. Eki-
taldi instituzionala ere izango 
da; bertan, kiroldegia inaugu-
ratu zenetik hona izandako be-
deratzi alkateak izango dira. 
Eskainiko diren ekintzak direla 
eta, igeriketa eremua igeri egi-
teko mugatu egingo da. 

udal kiroldegiaren 
40. urteurrenaren 
ospakizun eguna

Ane Vitoria ARRAsATE
Haur eta gaztetxo horiek guztiak 
28 hezitzaileren ardurapean izan-
go dira uztailean zehar. Txatxi-
lipurdik antolatzen dituen uda-
leku irekiak astelehenean jarri 
ziren martxan eta uztailaren 
21era arte egongo dira eskura-
garri Arrasateko haurrentzat.  

Udaleku horiek Arrasateko 
kaleetan gauzatzen dira; ekintza 
ezberdinen bitartez jolasak egin-
da, esaterako. Horiez gain, ige-
rilekura joaten dira eta irteerak 
egiten dituzte. 

Parte hartzearen garrantzia
Udalekutan izango diren hau-
rren iritzi eta proposamenak 
kontuan hartuko dituzte, une 
oro, udalekuetako arduradunek; 
izan ere, parte hartzea oso ga-
rrantzitsua da beraientzat. Hori 
horrela, LHkoek lehenengo as-

tean egingo dituzten ekintzak 
planifikatuta dituzte; baina, 
bigarren eta hirugarren asteei 
begira, euren nahi eta gustuen 
arabera, ekintza ezberdinak 
antolatuko dira. HHko umetxoen 
ekintzak dagoeneko finkatuta 
daude, hiru astetan zehar egin-
go direnak, zehazki. Hala ere, 
euren proposamenak ere izan-
go dira kontuan, eta, horien 
arabera, dinamika ezberdinak 
jarriko dira martxan.

aurtengo berrikuntzak

Aur t en ,  u z t a i l a r en  7 an , 
Txorimalo Eguna ospatuko dute, 
eta egun berezia izango da, 
haurrak mozorrotu egingo 
baitira; desfilea ere egingo dute. 
Gainera, hilaren 21ean, azken 
egunean, ekintza ezberdinak 
gauzatuko dituzte. 

270 bat neska-mutikok eman 
dute izena udaleku irekietan
2 eta 12 urte bitartekoei zuzenduta dauden 
Txatxilipurdiren udaleku irekiak astelehenean hasi ziren

Txatxilipurdiko begiraleak udalekuetako egitarauarekin. goiena
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Ane Vitoria ARRAsATE
Musika beltza jotzen du Shalom 
Shalom!! taldeak. Bost kidez 
osatuta dago, eta horietatik hiru 
debagoiendarrak dira. Abeslaria  
Bea Asurmendi, aramaioarra 
da eta Aitor Moreno eta Jon 

Gartzia arrasatearrak dira. Hi-
rurekin batera, bi bizkaitarrek 
ere jotzen dute taldean: Asier 
Eliasek eta Ander Usagak.  

Funk, soul eta blues tankera-
ko musika estiloa dute gustuko  
denek, eta, horregatik, kontzer-

tu bat eskaintzeko bildu ziren 
duela hilabete eskas. Hala ere, 
dagoeneko bi entsegu egin di-
tuzte eta emaitzarekin "oso gus-
tura" daudela adierazi dute. Gaur 
arratsaldeko zortzietan eskaini-
ko dute euren lehen kontzertua 
Jose Letona plazan; baina ez da 
azkena izango. "Irailean kon-
tzertu gehiago eskaini nahi di-
tugu". Gaur, beste musikari 
batzuen bertsioak joko dituzte. 
"Dantza egiteko pentsatuta dau-
den abestiak eskainiko ditugu", 
azpimarratu dute musikariek. 

shalom shalom!! taldearen 
lehenengo emanaldia
Udazabal egitarauaren barne, shalom shalom!! taldeak 
lehenengo kontzertua eskainiko die arrasatearrei 

Shalom Shalom!! taldeko kideak. xabi gorosTidi

Xabier Urzelai ARRAsATE
Etxeko entrenatzaileen aldeko 
apustua egin du Mondrako zu-
zendaritzak, eta gauza positi-
boetako bat da gutxik ezagutzen 
dutela Jorge Davilak (Arrasate, 
1978) eta Ander Romerok (Arra-
sate, 1987) bezain ondo Mondrak 
zer duen beheko kategorietan.
etxeko entrenatzaileen aldeko apus-
tua egin du zuzendaritzak. 
Poztekoa da, urte hauetan egin-
dako lanaren saria da; gure la-
nak jarraipena izango du.
zer eskatzen diozue urteari? 
Lesio gabeko urtea izan dadila, 
lanean jarraipena izateko ezin-
bestekoa da hori.
zuzendaritzak adierazi du aspaldi-
ko ametsa dela Hirugarren Mailan 
jokatzea. anbizioa beharrezkoa da, 
baina hankak lurrean. 
Gure eginbeharra da taldea goian 
egon ahal izateko lan egitea, 
hori bermatzea; ligako azken 
txanpa iristen denean taldea 
borroka horretan sartuta izate-
ko egunerokoan egin behar da 
lan.
taldea utziko dutenen artean dau-
de ander ruiz, iker uribarren eta 
beñat corcuera –futbola utziko 
dute–, julen etxaniz eibarrera buel-
tatuko da eta Mikel aizpurua bea-
sainek fitxatu du. 
Baja garrantzitsuak dira, zalan-
tza barik, baina gainontzeko 

jokalariengan konfiantza handia 
dugu. Daukagun taldearekin 
uste dut gauza politak egin di-
tzakegula.
taldea nonbaiten indartzeko beha-
rrik ikusten duzue?
Egon gara Josu Etxebarriarekin 
horretaz berbetan, eta atzeko 
lerroa indartzeko beharra ikus-
ten dugu. Jokalari batzuk orain 
dabiltza lesioetatik errekupera-
tzen, eta, inor kanpotik ekarri 
aurretik, etxean daukaguna ba-
loratu behar dugu.
Hori du ona Mondrako beheko tal-
deetan ibili izanak. 

Bai, klubean zer daukagun ondo 
ezagutzen dugula. Baliteke ha-
rrobitik gatozen entrenatzaileok 
beste sentsibilitate bat izatea 
harrobiarekiko.
zer-nolako Mondra ikusiko dugu 
irailetik aurrera?
Baloiaren jabetza izan gurako 
genuke, baloiarekin gozatzea. 
Eta berau galtzerakoan lehen-
bailehen errekuperatzea. Ausart 
jokatu gura dugu; akaso, ausar-
tegi hasiko gara, eta, ondoren, 
taldeak eta kategoriak erakutsi-
ko digute zein izan behar den 
gure eboluzioa.

Jorge Davila eta Ander Romero. x.u.

"Konfiantza handia dugu 
jokalari hauengan"
jorge davila eta ander roMero MonDRAko EnTREnATzAIlEAk
Josu zubiaren lekua beteko dute etxeko bi entrenatzaile horiek: "harrobia ondo 
ezagutzen dugu; kanpotik inor ekarri aurretik, gurean zer dugun jakin behar da" 

udako kanpusa, eta batzar orokorra

Batzar orokorreko une bat, eguaztenean kulturaten. x.u

Urte positiboa urteko batzar orokorra egin zuen Mondrak 
eguaztenean. zuzendaritzak aurrera egingo du beste urtebetez, 
ramon azkarate buru. Kirol ikuspuntutik Josu etxebarria kirol 
zuzendariak positibotzat jo zuen denboraldia eta arlo ekonomikoan 
ere urte ona izan da: "gaur esan dezakegu Mondrak ez duela 
inolako zorrik". lehenengo taldeari dagokionez, hainbat baja izango 
dira, baina lan ona egiteko moduko taldea izango du Mondrak.

Dena ez da futbola: aste barruan Donostian egon dira gaztetxoak. Josu zubia

Gaztetxoak campusean Kirol federatuan txapelketak amaituta 
badaude ere, harrobiko gaztetxoak jo eta su dabiltza udako 
campusean. Mojategin futbolean jokatu dute, bai, baina Musakolako 
kirol instalazioetan bestelako jolasak ere egin dituzte. egunotan 
campuseko bigarren txandarekin dabiltza, eta aste barruan 
donostiara egin dute txangoa: izozki eder bat jan eta hondartzara 
joan ziren ur-jolasak egitera. Piraguekin ibili ziren, besteak beste. 
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86 umek eman dute izena eta 
horiek gidatzeko bederatzi be-
girale kontratatu ditu Udalak.
Urtero bezala, auzoetako umeek 
garraio zerbitzua izango dute 
joan-etorria egiteko. Ohiko ekin-
tzez gain, Euskararen Eguna 
egingo dute –Kuadrillako beste 
herrietako umeekin batera– eta 
Otxandioko igerilekura ere egin-
go dute irteera.

uztailaren 21era arte 
iraungo dute asteon 
hasitako udalekuek

2018-2019 foru planeko diru la-
guntza lerroan bi proiektu aur-
keztu ditu Aramaioko Udalak: 
batetik, Barajuen auzoan euri 
urak eta ur zikinak banatu eta, 
bide batez Ibarrara jaitsi, eta, 
horretaz aparte, zoruak ere kon-
pondu. Bestetik, musika etxe 
bat egitea, Pedro Inazio Barru-
tian, eliza ondoan, Udalak dau-
kan lokalean.

Barajuen auzoko 
lanak eta musika 
etxea eskatuko dira

12:00etan meza nagusia izango 
da, Bizente Goikoetxea abesba-
tzak lagunduta. Ondoren, triki-
tilariak eta bertso saioak alai-
tuko dute giroa, eta 15:00etan 
auzo bazkaria egingo dute. 
17:00etan ipuin kontaketa saioa 
egongo da –istorio baten truke– 
eta ondoren trikitilariek joko 
dute berriro. Azkenik, 17:00etan, 
bolo txapelketa egongo da. 

San kristobal eguna 
egingo dute domekan 
uribarri auzoan

Ekaineko ohiko plenoan onartu 
zuen udalbatzak orain arte Ara-
bako Gotzaindegiarena izan den 
Santa Ana ermitaren dohaintza 
onartzea eta aurrerantzean erai-
kin publikoa izango da. "Bidea 
libratzea eta segurtasuna ber-
matzea dira lehentasunak. On-
doren ikusiko dugu ermitari ze 
erabilera emango diogun", adie-
razi du Lierni Altuna alkateak.

Santa ana ermita 
udalaren esku utzi du 
Gotzaindegiak

Sei diru partida egin dira: Arra-
gako saneamendua – 11.253 
euro–; Uribarriko Zubieta au-
zunera doan bidea –63.829,92 
euro–; Santa Ana ermitako tei-
latua eta egitura –38.717,29 euro– 
eta horretarako arkitektoak 
sinatu beharreko proiektua – 
5.021,5 euro eta itzulpen lanak 
– 730,24 euro–. Uda ostean izan-
go du dirua erabilgarri Udalak.

Soberakinak erabiliko 
ditu udalak zenbait 
inbertsio egiteko

Eneko Azurmendi ARAMAIo
Eguraldi freskoa izan dute aur-
tengo San Martin jaiek. Hala 
ere, ekintza guztiak normaltasun 
osoz egin ahal izan dira eta hori 
modu positiboan baloratu du 
Udalak. Jaietan zentratuta, "po-
litak, hunkigarriak eta parte-har-
tzaileak" izan direla azpimarra-
tu du Cristina Etxenausiak, 
Kultura zinegotziak. Lierni Al-
tuna alkateak, berriz, adierazi 
du, oro har, oso erantzun ona 
izan dutela jaiek. Hala ere, kez-
ka puntu bat azaldu du jaietan 
izandako ezbehar batzuen hari-
ra: "Gauza txarrenak kultura 
etxeko buzoia apurtzea eta es-
kolako jangelako atea ostikada-
ka apurtu izana dira, zoritxarrez 
oraindik ere gaueko iluntasunean 
guztion ondasunak apurtzen 
dituzten batzuk badaude eta".

gazte asanblada, pozik 
Gazte Asanblada ere gustura 
azaldu da antolatutako ekintzek 
izan duten erantzunarekin. Oro 
har, ekintza guztiak izan dira 
jendetsuak, baina koadrilen ar-
teko pikie izaten da ekintza na-
gusia eta aurten ere arrakasta 
izan du, Ainhoa Kortabarria 
Gazte Asanbladako kidearen 
esanetan. "Zazpi talde izan di-
tugu eta egindako probak ere 
jendearen gustukoak izan dira". Sokatira erakustaldia. 

Omenaldi eta ongietorriek 
goxatutako jaiak izan dira
orotariko sentimenduak transmititu dituzte aurtengo san Martin jaiek, eta, 
antolatutako ekintzen artean, bi nabarmendu dira: Tellamendiko kuadrillaren parte 
izandako hainbat kideri egindako gorazarrea eta haur jaioberriei egindako harrera

kuadrillen arteko pikea. Jaioberriei egindako harrera. 

omenduak, udaletxeko balkoian. 

Maledantza, flamenko ikuskizuna. argazKiaK: goiena

Patata-tortilla lehiaketa. 
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M.a.

Udaleku irekiak bete-betean
astelehenaz geroztik ezin gusturago dabiltza udalekuetan –irekiak eta 
kirolari eskainitakoak– herriko 344 neska-mutiko. Jolasekin hasi zuten 
astea eta gaur, uztailak 7, zapi gorria jantzi eta sanferminak ospatuko 
dituzte; berreskuratu egin dute jai hori, umeek eta gurasoek eskatuta. 
datozen bi asteetarako, ostera, irteera eta ekintza mordoa dituzte iragarrita.

M.A. ARETXABAlETA
Bukatutako denboraldiari begi-
ratua emanaz hasiko du UDAko 
zuzendaritzak batzar orokorra 
gaur, hilak 7, eta datorrena ira-
garriko du gero. Elkartea gida-
tzeko aurkeztutako hautagaitza-
ren berri ere emango du, eta, 
bukatzeko, ohorezko jokalariei 
eta bazkideari esker ona ager-
tuko diote. 

udako futbol campusa 
Astelehenean ekingo diote Geroa 
Sortuz VII. futbol campusari Iba-
rra futbol zelaian. 40 neska-mu-

tikok jardungo dute lanean UDA-
ko begiraleen esanetara. Futbo-
lean jokatzeaz gain beste ekintza 
batzuk ere egingo dituzte, irtee-
rak esaterako, eta balioak lantzen 
egin gura duten ahalegina na-
barmendu dute antolatzaileek.

zazpiko txapelketa 
Bestetik, uztailaren 15ean joka-
tuko da, Ibarran, Debagoieneko 
kuadrillen arteko zazpiko futbol 
txapelketa. Izena emateko –100 
euro ordainduta– azken eguna 
hilaren 13a da: udaretxabaleta-
ke@gmail.com eta 635 20 64 33. 

berritutako zuzendaritza 
aurkeztuko du UdAk gaur
Arkupen, 18:30ean, egingo duten batzar orokorrean 
ohorezko jokalariak eta bazkidea eskertuko dituzte

Mirari Altube ARETXABAlETA
Euskarak elkartu ditu astero-as-
tero udaletxe zaharrean eta agur 
esateko ordua iritsi zaie astean. 
Loramendi elkarteak gidatutako 
Auzoko taldeak datorren ikas-
turte arte itxi ditu ateak, betie-
re, indarberrituta itzultzeko 
asmoarekin.

afrika iparraldekoak 
Hamar-hamabi laguneko taldea 
elkartu da Nerea Zubillaga di-
namizatzailearekin: "Nahiko 
talde egonkorra izan da, eta ho-
rrek erraztu egin du. Hortaz, 
pozik gaude ikasturtearekin". 
Afrika iparraldekoak izan dira 
gehien: "Batez ere Saharakoak, 
Marokokoak eta Aljeriakoak eta 

Pakistanekoren bat edo beste 
ere egon da. Emakumeak dira 
gehiengoa, eta horien egoera 
aldatzen joan da ikasturtea hasi 
zenetik; hasieran senarrak lan 
egin bitartean umeen kargu 
zeuden gehienak baina orain 
lanean hasi dira asko: Caritasen, 
Gu Haziak Gara elkartean… 
Hala ere, bateratu egiten dute 
lana eta Auzoko", dio Zubillagak.

Herrian integratzea
Maragua sahararra eta Fatiha 
marokoarra dira taldean elkar-
tu diren bi kide, eta eguaztenean 
elkar agurtu ziren meriendatxoa 
eginda udaletxe zaharrean. Ma-
raguak bi urte daramatza Are-
txabaletan eta aurretik Eskoria-

tzan eta Bizkai aldean ere bizi 
izandakoa da; horregatik, eus-
karaz gero eta hobeto egiten du: 
"Oraindik apur bat bakarrik, 
baina gehiago ikasi nahi dut", 
dio. Era berean, oso pozik dago 
Aretxabaletan: "Jende jatorra 
topatu dut, eta inguruko para-
jeak ere oso politak dira: Urku-
lu, Udala…". Fatiha, ostera, 
Sevillan sei urte egin ostean 
etorri da eta oraindik ez du ur-
tea bete herrian. Hala ere, argi 
du bertako hizkuntzara gertu-
ratzea oso garrantzitsua dela. 

"Elkarbizitza eta integrazioa 
bultzatzeko da inportantea Au-
zoko eta datorren ikasturtean 
ere horretan jarraituko dugu", 
adierazi du Zubillagak.

Ikasturte bukaerako meriendan elkartutako emakumeak seme-alabekin. Mirari alTube

Datorren ikasturtera arte 
agur esan diote Auzokori
kanpotik Aretxabaletara bizi izatera etorritako hainbat lagun elkartu dira astero-astero 
loramendi elkarteko kideekin euskara ahoan hartuta. Taldeko lanak, jaiak, egun 
bereziak izan dituzte eta eguaztenean, agur esan zioten elkarri merienda eginda

Maragua 
sAhARARRA

"oso gustura egon naiz: 
euskara ikasi dut, bertako 
ohiturak, inguruak… ikasten 
jarraitu gura dut lana topatzeko 
eta herrian integratzen joateko".

FatiHa 
MARokoARRA

"seme-alabekin hitz egin eta 
eskolako kontuetan laguntzeko 
garrantzitsua da euskaraz 
jakitea, eta pozik etorri naiz 
auzoko taldera".
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Mirari Altube ARETXABAlETA
Abian dituzten proiektuen eta 
aurrera begirako egitasmoen 
berri eman du Berrizbeitiak.
batzar orokorra egin duzue oraintsu; 
berritasunik badago? 
Egindako proiektuen berri eman 
genien bazkideei eta aurrera 
begirakoak azaldu. Zuzendaritza 
batzordeari dagokionez ez dago 
aldaketarik eta Iñigo Iñurrategik 
jarraituko du presidente izaten.
elkarte barruan eratutako toponimia 
taldea aspalditik dabil lanean, zer-
tan da orain? 
Lan handia egin arren horien 
lana bakarrik ikusten da ibilbi-
de historikoak antolatzean eta 
ibilbide horien gaineko liburu-
txoak argitaratzean. Aurten ere, 
udazken aldera, halakoren bat 
izango delakoan gaude, baina 
beste proiektu batean gaude sar-
tuta buru-belarri: Urkulu urtegi 
inguruko toponimia berresku-
ratzeko dokumentala. Arteman 
dabil horrekin eta garai hartako 
bizimodua, lekuen izenak eta 
gehiago jaso gura dira hor. Lu-
zerako izango da proiektua.
aisialdiari heldu diozue azken ur-
teotan eta aurten udaleku irekien 
ardura ere baduzue… 
Orain arte ludoteka eta Gazte 
Zoro eraman ditugu, Lehen Hez-
kuntzako umeei eskainitakoak 
biak. Udaleku irekiak berresku-
ratu ditugu aurten eta ilusioz 
hartu dugu ardura. 
uda sasoiarekin batera egitasmo 
berria jarri duzue abian: kontzertuak 
herriko tabernatan. 
Joseba Irazokik eman zion ha-
siera joan zen astean eta harre-
ra beroa egin zioten. Kontzertuak 
sarri egin izan ditugu, baina 
gehienak udaletxe zaharrean eta 
orain beste gune batzuetara za-
baldu nahi izan ditugu. Hilaren 
12an, Jasan taldeak joko du Hai-
zea tabernan eta irailean beste 
kontzertu batzuk izango dira.
euskararen kale erabileraren gai-
nean galdetu gabe ezin geratu;  
%45,5ek egiten du euskaraz are-

txabaletan. zein irakurketa egin 
duzue elkartean?
Datuak ez dira gehiegi aldatu 
aurreko neurketatik –arlo ba-
tzuetan gora, bestetan behera–, 
eta egia da hobeak izan daitez-
keela. Nik uste dut lan asko du-
gula egiteko datu kaxkarrok 
hobetzeko, baina orain arte egin-
dako guztia egin izan ez balitz 
–Loramendik, Udaleko zerbi-
tzuek…– okerragoak izango li-
rateke. Hortaz, lanean jarraitu 
behar, ez dago besterik.
eta zeintzuk izan daitezke gakoak 
buelta emateko emaitza horiei? 
Erabileran dugu benetako erron-
ka eta erabilera sustatzera era-
mango gaituzten ekimenak jarri 
behar dira abian, herritarrak 
euskaraz bizitzeko konpromisoa 
hartzera bultzatuz, esaterako, 
Lasarten edo Egia auzoan egin-
dako lez. Gurean ere hortik eto-
rriko dira hurrengo pausoak.
Hizkuntza errefortzu taldeak, ba-
rriketan eta auzoko abian dituzue 
euskararen erabilerari begira; zen-
bat lagun dabiltza horien bueltan? 
Euskaratik urrunen dauden he-
rritarrak gerturatzeko proiektuak 
dira hirurak eta jende asko da-
bil. Auzokon dozena bat inguru, 
Barriketanen hainbat talde eta 
hizkuntza errefortzuetan ume 

mordoa elkartzen dira euskaraz 
jolasteko eta ikasteko.
iristu gazte taldea ere iaztik dago 
martxan; horrek gertura ditzake 
gazteak euskarara? 
Horixe da helburua, euskarara 
gerturatzea eurak protagonista 
izanda; dagoeneko hainbat lan 
egin dituzte jaietan eta egun 
berezietan. Uztailaren 14an dei 
berezia egingo dugu 16 eta 17 
urte arteko gazteak etor daitezen 
eta datorren ikasturteko plan-
gintza guztion artean adostu.

Martin Berrizbeitia. M.a.

"Euskararen erabileran 
dugu benetako erronka"
Martin berrizbeitia loRAMEnDI ElkARTEko TEknIkARIA
Euskara sustatzea helburu izanik, hainbat egitasmotan murgilduta dabiltza lanean; 
Urkulu inguruko toponimia jaso gura dute, esaterako, dokumental batean

Txaro gallegoren performancea eguaztenean. Mirari alTube

zikinkeria hausnarketarako gai 
eguaztenetako pintxo-potean
Uztaileko egitaraua aurkeztu du, astean, kultura sailak 
eta zedroaren porra abian dela gogorarazi du

M.A. ARETXABAlETA
Kale antzerkiari eskainitako 
egitaraua jarri dute abian Tra-
pu Zaharrak eta Txan magoak 
astean, eta datozen egunetan 
ere izango da zerikusia eta ze-
rekin gozatua Kultura Sailak 
iragarri duen legez. 

Auto telegidatuen erakustaldia 
izango da etzi, domeka, Herriko 
Plazan, 11:00etan eta 16:00etan. 
Eta zapatuan, hiruko saskibaloi 
txapelketa egingo dute plazan, 
hirugarrenez, hainbat herritarrek 
antolatuta.

Datorren eguaztenean, ostera, 
Rojo Telon taldeak Haiek naiz 
antzezlana eskainiko du Mitar-
te kalean (19:00) eta Goazen! 
ikuskizuneko lagunak izango 
dira hilaren 15ean, 19:30ean, 
Herriko Plazan.

Performanceak eguaztenetan
Pintxo-pote egunetan –joan den 
eguaztenean hasita hirutan– per-

formaceak eskainiko ditu Txaro 
Gallego aktore aretxabaletarrak 
helburu zehatz batekin. "Taber-
na inguruetan zenbat zakar uz-
ten dituzten hausnar dezaten 
herritarrek. Izan ere, bazterrak 
oso zikin geratzen dira", jakina-
razi du Joxe Migel Uribarrenek, 
Kultura zinegotziak.

zedroaren porra 
Zedroaren porra ere abian du 
Kultura Sailak. Udaletxe alboko 
lorategiko Atlasko zedroaren 
adina eta garaiera adierazi behar 
dira euro baten truke: "Guztion 
artean 1.000 euro batzea jarri 
dugu helburu, eta diru hori Saha-
rako eskoletarako materiala 
erosteko erabiltzea". Hilaren 
15ean bukatuko da epea, eta 
apusturako kaxak honako le-
kuetan jarri dituzte: Arkupe, 
Kioskoa, Orly taberna eta Belar 
Meta; eta domekan Herriko Pla-
zan ere egongo da bat.

Astelehenean, hilak 10, meza eta 
mokadutxoa izango dituzte La-
rrinon (19:00), zaindariaren egu-
na ospatzeko; gainera, autoa lo-
reekin apainduta daramana sa-
ritu egingo dute. Uztailaren 15ean, 
zapatua, ostera, bertso afaria 
izango da elkartean Andoni Egaña 
eta Aitor Mendiluzerekin. Edo-
nork eman dezake izena elkartean 
bertan; azken eguna da hilak 9. 

San kristobal jaiak 
ospatuko dituzte 
larrino auzoan

Komunikazio kontzientearen 
gaineko saioa egingo dute 
Miriam Txintxurretarekin 
hilaren 13an, udaletxe 
zaharrean (18:30-20:00). 
zer da komunikazio 
kontzientea? zelan hobetu? 
galdera horiek eta gehiago 
erantzungo ditu saio 
parte-hartzaile eta bizian. 
izena emateko: 685 75 67 
29 eta loramendielkartea@
gmail.com. 

komunikazio 
ikastaroa

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

M
A

obiliario
RENAZA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA
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Imanol Beloki EskoRIATzA
Eskoriatzako EH Bilduko alder-
dikideek legealdi erdiaren balo-
razioa egin dute, eta, hasiera ona 
izan ez bazen ere, bide onetik 
doazela azpimarratu dute. Hala, 
oposizio eraikitzailea egitearen 
aldeko apustu irmoa erakutsi 
dute herri jasangarriago, solida-
rioago, justuago eta euskalduna-
go baten alde.

"EAJk, Eskoriatzako hautes-
kundeetan boto gehien lortu zuen 
alderdiak, bere gobernuari egon-
kortasuna emateko Elizateekin 
akordioa lortzea lehenetsi zuen 
beste aukera politiko batzuei 
ateak itxiz; aurreko legealdi ba-
tzuetan aukerak zabaldu izan 
dira. Une horretatik aurrera, 
EAJk ia obsesio izan du aurreko 
legealdian egin ziren hainbat gai  
ezerezetan: hondakinak, urrezko 
konoen kalea oinezkoentzat ez 
izatea, axtrokiak kentzea (mer-
katariei kontsultatu gabe), era-
gile kultural eta sozialekin el-
karlanerako hitzarmenak ken-
tzea…", azaldu du Aitor Zubiza-

rretak, EH Bilduko bozeramai-
leak. Gaineratu du: "Bi urte 
hauetan herriaren eguneroko 
zereginez arduratu da, egia da, 
dedikazio handia duen gaia dela, 
baina legealdiaren erdira iritsi-
ta, oraindik ez dakigu zein den 
EAJren proiektu estrategikoa 
herri honentzat".

elkarlanerako zirrikitua 
EH Bilduk bere abstentzioa es-
kaini zuen herriarentzat eraba-
kigarriak diren gaietan partidak 
sartzearen truke: horren adibide 
dira merkatarien mahaia sortzea 
eta herriko prekarietate ekono-
mikoaren azterketa bat egitea. 
"2018ko aurrekontuak prozesu 
parte hartzaile baten bidez egi-
teko konpromisoa ere hartu zuen 
EH Bilduk, eskoriatzarren errea-
litate eta beharretara egokituago 
egongo diren aurrekontuak izan 
daitezen. Inpresioa daukagu go-
bernu taldeak ez duela behar 
besteko ahalegina egiten gai ho-
rietan, ez du lidergorik, eta, on-
dorioz, hartutako konpromiso 

hauek betetzea zaila izango da. 
EH Bildutik gure ekarpenak egi-
ten ari gara, baina arlo bakoi-
tzeko arduradun politikoak dira 
gai horien lidergoa izan behar 
dutenak. Horren ordez, prentsa-
ko agerraldiak geroz eta gehiago 
dira. Behin baino gehiagotan 
udaletxearen asmoen berri pren-
tsan jakin dugu batzordeetan 
baino lehen. Lana lan batzordee-
tan egin behar da eta ez era uni-
lateralean. Argazkiak ondoren!".

etorkizunera begira 
EH Bilduk oposizio eraikitzailea 
egitearen alde egiten duela azal-
du du. Baina horretarako, Go-
bernu taldeak etorkizunera be-
gira herriarentzat arlo ezberdi-
netan zer behar duen jakin behar 
dutela adierazi dute: "Norabi-
derik eza desagertu behar da. 
EH Bildu, oposizioko lanetik, 
egoera horrekin bukatzen saia-
tuko da. Hauteskunde programan, 
guztiontzat hobea izango den 
herri baten alde egin zuen, eta 
egingo du".

EH Bildu alderdiko ordezkariak Fernando Eskoriatza plazan. eH bildu

"Oposizio eraikitzailea 
egitearen aldekoak gara"
Eh Bilduk legealdi erdiaren balorazioa egin du. "Elkarlanerako zirrikitua" ireki bada 
ere, etorkizunera begira Gobernu taldeak "zer behar duen" jakin nahia azaldu du, 
"hirigintzan, arlo komertzial, sozial eta kulturalean norabiderik eza desagerrarazteko"

Herri bazkari jendetsua egin da aurten kiroldegian. aiTor agiriano

Parte-hartze handia izan da jaietan, 
eguraldiak lagundu ez duen arren
Azken orduko leku aldaketak gorabeherak sortu dituela 
azaldu du Udalak, baina arrakastatsuak izan direla

I.B EskoRIATzA
Zapatuan amaitu ziren sanpe-
droak, eta, eguraldiak lagundu 
ez duen arren, arrakastatsuak 
izan direla azaldu du Udalak. 
Honela azaldu du Joserra Zubi-
zarreta alkateak: "Gorabeherak 
izan ditugu eguraldiarengatik. 
Azken orduko leku aldaketak 
egon dira. Hala ere, parte-har-
tzea ona izan da. Txupinazora, 
esaterako, elkarte ezberdinetako 
ia 80 ordezkari gerturatu ziren… 
Orain, jai batzordean erabaki 
beharko da datorren urteko jaie-
tarako berrikuntza edo aldake-
tarik egin behar ote den".

kuadrillen joko barik, arrakasta 
Eskoriatzako txosna batzordeko 
kideak ere fin-fin aritu dira jaie-
tan lanean. Hainbat ekintza an-
tolatu dituzte eta guztiak izan 
dira arrakastatsuak, nahiz eta 
kuadrillen arteko jokoak ez ziren 
gauzatu. Horren arrazoia da 
eguraldiak ez zuela lagundu eta 
izen-emate gutxi egon zirela. 
Hala ere, kuadrillen arteko baz-
karian jende asko batu zen, eta, 
jokoak bertan behera geratu 
arren, bazkalostean, bingoa, 
tonbola, Beerpong eta fardo jaur-
tiketa jokoak egin zituzten, bes-
teak beste.

eskoriatzako txosna batzordeko kideek urteetan egin duen lana 
aitortu zioten Mikel letona Motelo-ri. Horretarako, Motelo zure 
lana gure eredu idatzita zeukaten pankarta aurrean, txosna 
batzordeko kideek eta kuadrillakoek talde-argazkia atera zuten.

Merezitako aitortza Mikel letonari
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Imanol Beloki EskoRIATzA
Rafa Carriet eskoriatzarra Ka-
rate Atama taldeko presidentea 
eta kirol zuzendari teknikoa da, 
eta 40 urtetik gora darama arte 
martzialen inguruan ikasten eta 
irakasten. Entrenatzailea bada 
ere, Euskal Herri osoan zein 
Espainia mailan hitzaldi eta 
erakustaldiak ematen urte asko 
daramatza. Hala, oraingoan, 
Eskoriatzan eskolartekoa anto-
latzera animatu da, lehenengoz 
egingo dena, Atamako kideekin 
eta Gu Denon Artean elkarte-
koekin batera gauzatuko dena.
nolako mintegia izango da? 
Madril, Bartzelona, Aragoi eta 
bertako irakasleak egongo gara 
topaketako saioak gidatzen. 
10:00etan batuko gara, emaku-
meak elkarren artean ezagutu 
daitezen, lehenbizi, ongietorri 
gosarian, eta 10:30ean hasiko 
gara. 14:00ak arte iraungo du 
mintegiak, eta irakasle bakoitzak 
40 minutuko klasea emango du, 
egoera ezberdinen inguruko 
errepresentazioak eginez…
zer dela-eta otu zitzaizun emaku-
meen defentsarako eskolartekoa 
egitea? 
Eskoriatzan emakumeen defen-
tsarako taldea dugu, hamabost 
emakume inguruk osatzen du-
tena. Duela zortzi urte hasi ginen,  
eta beraiek eskatutako zerbait 

izan da. Izan ere, beraien artean 
batzea… oso gustuko dute, eta, 
eskolartekoa sekula ez dugunez 
egin, buru-belarri jarri nintzen 
hau antolatzeko. Bestalde; de-
fentsa, kirola eta kultura uztar-
tze aldera ere antolatu dugu.
zer transmititu nahi da? 
Defenditzen jakitea baino gehia-
go, ekintzari berari eman nahi 
diogu garrantzia. Prebentzio 
neurriak hartzearen inguruan 
jardungo dugu. Bide batez, ki-
rola egin, eta aholkuak emango 
zaizkie izan ditzaketen egoera 
batzuk saiheste aldera. Hala, 

egoera konplexuak saihesteko  
mintegia izango da, defentsa 
ikastaro soil bat baino gehiago.
topaketa irekia izango da? 
Bertakoez gain, besteak beste, 
Gasteiz, Madril eta Aragoiko 
jendea izango da parte hartzen. 
Ez dugu topaketa Debagoienera 
edo Euskal Herrira soilik mu-
gatu nahi eta nahi duena etor 
daiteke. Hala ere, doako minte-
gia izan arren, abisatzeko eska-
tu nahi diegu parte hartu nahi 
dutenei. Horretarako, 627 442 
142 telefonora deitu edo kenpo-
fulldefense@gmail.com helbide-
ra idatzi behar da. 30 emakumek 
eman dute izena, eta, 40-50eko 
taldea osatzen badugu, nahikoa 
izango dela uste dut.
topaketa honetaz gain, azken ur-
teetan lorpen handiak batu dituzue, 
gainera, ezta? 
Eskoriatzan 16 urtez irakasle 
aritu naiz, eta 2017a ezkero, gai-
nera, erreferente dira Eskoria-
tzako kirolariak maila estatalean, 
eta gaur egun mundu mailan 
ere bai.
ikusleei ere gonbidapena egin nahi 
diezu? 
Ikusteko baino gehiago, proba-
tzeko topaketa dela esango nuke 
nik. Egoera deseroso baten nola 
erreakzionatzen ikasi nahi due-
narentzat, beldurra dutenentzat… 
eta saio dibertigarria izango da.

Rafa Carriet. xabi urzelai

"Egoera konplexuak 
saihesteko mintegia"
raFa carriet ATAMA EskoRIATzA TAlDEko zUzEnDARI TEknIkoA
Emakume guztiei zuzenduta, eskolarteko emakume-defentsa topaketa egingo da 
lehen aldiz, zapatu honetan, Eskoriatzan, kirola, defentsa eta kultura transmititzeko

I.B EskoRIATzA
Uztaileko asteburuak hitzorduz 
beteta izango dira Errekan Gora 
jaialdia dela eta. Atxorrotx Kul-
tura Elkarteak Udalaren babe-
sarekin antolatutako ekimenean, 
musika izango da nagusi, beti 

bezala, eta aurten, herriko txo-
ko berrietan ere izango dira 
hitzorduetako batzuk.

Lehenengo emanaldia gaur 
izango da, 22:30ean, Gorosarri 
plazan. Aukeran dantza konpai-
niako kideak igoko dira ohol-

tzara. Euskal eta munduko fol-
klorearen erritmo, doinuak-eta 
fusionatuz, ikuskizun garaikide, 
ezberdin eta berritzailea eskai-
niko dute Edu Murumendiarazen 
gidaritzapean.

Zapatuan, berriz, El Trio De 
Medianoche Eibarko taldea izan-
go da, 22:30ean, Zaldibar antzo-
kiko plazan. Boleroak, rantxe-
rak… halakoak eskainiko dituz-
te. Eguraldiak laguntzen ez badu, 
aldiz, gaurko emanaldia frontoian 
egingo da eta biharkoa, Zaldibar 
antzokian.

gaur ekingo diote errekan 
goraren hamargarren edizioari
Aukeran dantza konpainia eta El Trio De Medianoche 
taldea izango dira egitaraua zabaltzen lehenak

leintz gatzagako udaleku irekietan umeak herri kiroletan. aiTziber gorosabel

berrikuntzekin datoz leintz 
gatzagako udaleku irekiak
hiru asteko iraupena izango dute udalekuek, eta 
uztailaren 25ean bizikleta irteera egingo dute lizarrara

Imanol Beloki lEInTz GATzAGA
Guraso Elkarteak antolatutako 
udaleku irekiak astelehenean 
hasi zituzten, eta, uztailaren 
21era arte, hiru asteko iraupena 
izango dute. 11:00etatik 13:00eta-
ra eta 16:00etatik 18:00etara izan-
go dira.

Aurtengo begiraleek urarekin 
egiteko jokoak, argazki lehiake-
ta, herri kirolak… antolatu di-
tuzte, baina aurten berritasunak 
ere izango dituzte. Honela azal-
du du Aitziber Gorosabelek, 
Guraso Elkarteko kideak: "Astean 
behin irteera egingo dute, eguen 
edo egubakoitzean izango dena, 
eguraldiaren arabera. Hala, hi-
rugarren astean, esaterako, kan-
paldia egingo dute Dorletan. 
Egun batez, Iurre Romaretaza-
bala eskoriatzarra etorriko da 
udalekuetako haurrei hitzaldi 
bat eskaintzera, baina eguna 
zehaztu barik dago oraindik… 
besteak beste".

gatzagatik lizarrara bizikletan 
Udalekuak amaitzeko, uztailaren 
25ean, Gamarrara irteera egin-
go dute gurasoek 10 urtetik gora 
duten haurrekin batera, eta han-
dik Lizarrainoko bidea hartuko 
dute. "Gamarran egun-pasa egin-
go dugu, eta haurrek gurasoekin 
Estibalizerainoko bidea egingo 
dute; handik begiraleekin joan-
go dira Lizarraraino. Hain zuzen, 
hauxe izango da bidea: Gatza-
ga–Gamarra–Estibaliz–, gura-
soekin, eta Maeztu–Acedo–Liza-
rra, begiraleekin".

izen-ematea asteka 
3 eta 13 urte arteko haurrentzat 
zuzendutako udalekuetan aste-
ro eman daiteke izena. Aste ho-
netan, esaterako, 10-11 haur 
artean aritu dira udalekuetan, 
baina aukera dago datozen as-
teetarako zein uztailaren 25eko 
bizikleta irteera joateko izena 
emateko.

Alkatearen ebazpenaren bidez, 
2017ko bigarren seihilabeteko 
zaborraren bilketa, garraio eta 
tratamendu zerbitzuaren tasa-
ren errolda onartuta, jendau-
rrean jarri da informazioa.

Hain zuzen, udaletxeko idaz-
karitzan dago ikusgai, eta hura 
aztertzeko hamabost eguneko 
epea zabaldu da udaletxeko 
ediktu-taulan. Hala, hamabost 

eguneko epea ireki da desados-
tasuna duenak errekurtsoa ja-
rri dezan. Erreklamazioak uda-
letxeko sarrera-erregistroan 
jarri ahalko dira bulegoko or-
dutegian.

Ordaindu beharreko zerga 
borondatez aurkezteko epea 
2017ko uztailaren 1etik 2017ko 
abuztuaren 31ra bitartekoa da, 
eta zerga-bilketa epearen ba-
rruan ordaintzen ez duen zer-
gadunak errekarguarekin or-
daindu beharko ditu eskatzen 
diren tasa horiek.

zaborraren gaineko 
tasaren errolda 
jendaurrean
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Hemen da uda, eta, irteera be-
reziak egin nahi dituztenendako, 
Kantsatzeke Mendi Taldeak ja-
kinarazi du zerbitzu berezia 
eskainiko duela martitzenean. 
Kultura etxeko bigarren solai-
ruan izango dira, 19:00etatik 
20:00etara. "Bazkide egiteko zein 
udara begira federatzeko edo 
estaldura zabaltzeko aukera es-
kainiko dugu", adierazi dute. 

Mendi aseguruaren 
estaldura zabaltzeko 
aukera martitzenean

Larraitz Zeberio ElGETA
"Giro berezia sumatu dugu jaie-
tan. Giro sanoa. Eguraldiak ez 
du askorik lagundu, baina egia 
da frontoiak asko libratzen due-
la", esan du Iraitz Lazkano al-
kateak. Berrikuntza bat baino 
gehiago izan da. "Gaueko jola-
setan jende askok hartu du par-
te. Oso gustura gelditu gara. 

Hurrengorako, hobeto koordi-
natuko dugu; izan ere, plazan 
zegoen erromeria hustu egin 
zen, baina ekintza polita izan 
zen". Kuadrillen arteko jokoek 
emandakoarekin ere oso gustu-
ra da Lazkano. "Zazpi taldetan 
banatuta 45 bat lagunek hartu 
zuten parte, eta ikusleak ere 
asko izan ziren". Karaoke lehia-

ketak ere helburua bete duela 
dio: "Begira egon baino gehiago, 
parte hartu dute umeek, prota-
gonista izan dira eta plaza ondo 
bete zen. Egia da kantu batzuk 
asko errepikatu zirela, eta hu-
rrengoan, akaso, kategoria des-
berdinak ipiniko ditugu". Bo-
luntario taldeak egindako lana 
eskertu du Lazkanok.

Elgetako gazte taldea jaietako Mozorro Egunean tablao flamenko eta guzti. aiTor agiriano

"Parte hartzea 
bikaina izan da"
Jai Batzordearen balorazio ofizialaren zain, Iraitz lazkano alkateak adierazi du giro 
oso polita sumatu dutela Ferixa nagusiko jaietan. herritarren parte hartzea eta 
ekintza berriek izan duten harrera ona nabarmendu ditu, bereziki

Jaietako zapi bana jaso zuten ongietorri ekitaldian herriko hamasei jaioberrik. a. a.

karaoke lehiaketako saritua. Josu bilbao Salerosketan Ferixa Egunean. a. a.

giro polita sortu zen Herri Egunean kuadrillen arteko jokoetan. aiTor agiriano

Ur-putzuak 
jolaserako
neska-mutikoek gustura hartu 
zituzten ur putzuak eguaztenean. 
emakume erresistenteen Plazan 
ipini zituen udalak goizean 
goizetik. Hiru ur-putzu izan ziren 
eta eramangarriago egin zuten 
egiten zuen beroa. urtero moduan, 
goizean udalekuetako 
neska-mutikoak ibili ziren bertan 
jolasean.

l.z.

Elgetako Udalak garbitzaileen 
eta kirol dinamizatzaileen lan
-poltsak deitu ditu. Bete beha-
rreko baldintzak eta hautagaiak 
baloratzeko kontuan hartuko 
diren irizpideak elgeta.eus ata-
rian daude jasota. Izena emate-
ko azken eguna uztailaren 17a 
da, astelehena. Interesatuek 
udaletxean aurkeztu behar dute 
eskabidea.

Garbitzaile eta kirol 
dinamizatzaile 
lanpostuak
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AIToR AGIRIAno

• Joseba iparragirre, buruzagia
• txosnagunean dantzarako musika 
• herri kirolak eta pilota
•'brigada Feminista'
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EGin toPa GuREkin!

Mox

gailur

gorosti

larrea

aitz garbi

ongi etorri
koxkor

arin

Ondo pasau jaixak!!!

Buztinzuri 11 • ANTZUOLA

• Eskulan Ikastaroak
• Arropak
• osagaiak 
• gozokiak.

Hasi orduko bukatu!

Ala, hemen gaude, plaza erdian jendearen bistan, 
dantzari eskasen plantan. Lehenengo pausoa ondo 
hartzen badut, segidakoa ere ondo joango da, eta ze 
kristo: hanka ezin baduzu altxa, makurtu burua. 
Hontzarenak eginda, konturatu baino lehen hawaiiarren 
alkandora jantzita nabil, kuadrillakoekin, jan eta 
edanean. Ostirala beti izan da peligroso; hortaz, zeharo 
aldrebestu aurretik, hobe erretiratzea!

Zapatua, bagoaz Bergarako bandaren aurretik kalejiran. 
Gozada, benetan. Probatu nahi baduzu, etorri! Ez dago 
debekatua, eta ez da udaletxekoon pribilegioa. Hego zein 
iparraldeko senide nafarrekin egun-erdi emanda, 
Alardeko eskopeta zein kanoiek atera naute bazkalosteko 
lozorrotik. Notizia: aurten, aspaldiko partez, 
bolborarekin! Gauez, berriz, txosnetara, zaharrok gazte 
artean nabarmentzera.

Igandeko azken txanpari jubilatuek prestatutako 
saldarekin ekin diogu, eta, janari eta edari-kontuak alde 
batera utzi barik, bazkarian, Castilla La Nuevan 
giltzapeko oporraldian duten Eltzikortarekin egon gara. 
Honi ere eman diote ostatua lagatzeko data. Kasu honetan 
ezin esan, hasi orduko bukatu! Jaietan, berriz, bai. 
Pintxo-dastaketatik, larrain dantza ikusita, domekako 
gaueko etxapleroa botata joan naiz lotara, biharko aje 
mortala gogoan.

Di-da pasa zaizkit; badakizu, antzuolar, gustuko tokian 
aldaparik ez. Zu ere gehiagoren gogoarekin gera zaitezela!

AGURRA

beñArdo korTAbArriA AlkATEA

UzTAilAk 08
zAPATUA
09:00 eta 16:00 bizikleta 
jaitsiera.

UzTAilAk 09
domekA

09:30 Txirrindulari lasterketa. 
lxxii. antzuola saria. iñaki lete xxV. 
oroigarria.

14:00 Jubilatuen bazkaria herri 
ikastetxean. ondoren dantzaldia.

UzTAilAk 13
egUenA

12:30 Jaien hasiera. umeen 
ikuskizuna, plazan.

13:30 umeen herri bazkaria, 
Pausokaren eskutik.

18:00 Txistulari, trikitilari eta 
buruhandiekin kalejira.

19:00 Meza eta salbea. ostean, 
txosnak zabaltzea eta luntxa.

19:45 antzuolako zapia jartzea 
2016ko eta 2017ko jaiak bitartean 
jaiotako umeei eta herriko bi 
nagusienei.

20:00 ikurrin dantza. antzuolako 
bandera eta ikurrina jasotzea. 
udalbatzaren aurreskua.

22:00 bentazaharreko Mutiko 
alaiak taldearekin kantu afaria 
plazan.

23:50 Mahai eta aulkiak jasotzea. 

00:00 Hontzaren jaitsiera.

ondoren, 01:00ak arte, kalejira 
bentazaharreko Mutiko alaiak 
taldearekin. 

02:00 Jolasak, txosnetan.

UzTAilAk 14
egUbAkoiTzA

10:00 Txistulari taldearekin 
goiz-eresia.

10:30 Patata-tortilla lehiaketa.

11:00-13:30 umeen jolas parkea 
patioan.

12:00 bolo txapelketa eta meza 
nagusia.

12:45 lore lehiaketako irabazle 
aukeraketa.

13:00 lore lehiaketako eta 
gastronomia lehiaketako sari 
banaketa.

13:15 Patata-tortilla dastaketa.

14:30 Herri bazkaria 
Kalebarrenean.

16:30-18:30 Jolas parkea, patioan.

Jaietako  eGitaRaUa
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17:30 Kuadrillen arteko 
jokoak herrian zehar ustekabe 
txarangarekin.

19:00 Pilota partiduak. Kadeteak: 
Perez-Jauregi // Tatiegi-Perez. 
gazteak: biain-balerdi // 
Murua-gartzia. Profesionalak: 
Mendizabal iii-erostarbe // 
Jaka-Tolosa. sarrerak: behean 10 € 
eta goian 5.

23:00 asea eta oharkabe, 
txosnetan.

17:30 Kuadrillen arteko 
jokoak herrian zehar ustekabe 
txarangarekin. 

UzTAilAk 15
zAPATUA

7:00 sandwichak txosnetan.

9:55 Kanoiak sutzea.

10:00 Txistulari taldearekin 
goiz-eresia.

11:30 bergarako bandaren kalejira

12:00 Marrazki lehiaketa plazan, 
xinkonaren eskutik.

12:30 bergarako bandaren 

kontzertua, alfredo gonzalez 
chirlaqueren zuzendaritzapean, 
zurrategin: lagartijilla                     
–pasodoblea–, J. M. domingo; The 
lord of the rings, J. de Meij; Vals 
nº2, d. shostakovich; los euskaros 
–suitea–, Torremuzkiz; Highland 
rhapsody, J. V. der roost; Mexico, 
F. lopez.

19:00 Mairuaren alardea. desfilea 
herrian zehar; ekitaldi nagusia, 
plazan.

20:30 eonian elektrotxaranga 
herriko kaleetan zehar.

22:30 zezensuzkoa, plazan.

22:30 obaneuke taldearekin 
erromeria, plazan.

23:00 Kontzertuak txosnetan: 
zartako-k, batek daki, dJak.

UzTAilAk 16
domekA

11:00 Jolasenearen eskutik, 
umeentzako eta helduentzako 
jolasak probatzeko eta ikasteko 
aukera.

12:00 salda eta txorizoa, plazan, 
erretiratuen eskutik.

12:30 Herri kirolak, plazan: 
aitzol atutxa eta irati astondoa, 
ugaitz Mugerzaren eta Karmele 
gisasolaren kontra. Probak: zortzi 
ebaketa, trontza, txingak eta 
antxintxika. iñaxio Perurena harria 
jasotzen. 

14:30 Herri bazkaria, ez dot 
moztuko bizarra-k antolatuta.

16:30 anje duhalderen kantaldia, 
plazan.

17:30 bolo txapelketa.

19:00 Tio Teronen semeak dantza 
ikuskizuna.

20:00 larrain dantza oinarin 
dantza taldearekin.

20:30 Pintxo dastaketa, aKeren 
eskutik.

20:45-22:00 eta 23:00-00:00 
Fan & go taldearekin erromeria, 
plazan.

00:00 Hontzaren igoera.

00:15-1:00 Fan & go taldearekin 
erromeria.

larrain dantza ekintza herrikoienetako bat izaten da urtero. aiTor agiriano
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Maider Arregi AnTzUolA
2000. urtean hartu zuen lehe-
nengoz parte Mairuaren Alar-
deko buruzagi gisa Joseba Ipa-
rragirrek. 18 urteren ostean, 
azkenengoz parte hartuko du 
Alardean antzuolarrak.
nola sentitzen zara azken alardea-
ren aurrean? 
Lasai nago. Iaztik hartuta neu-
kan erabakia da eta lasai nago. 
Ordezkoa zein izango den pen-
tsatuta dago, eta horregatik ere 
lasai nago; ordezkoa zein izango 
den ezin dut aurreratu.
Prestaketa berezirik egingo duzu? 
Ez; betiko moduan. Normal-nor-
mal prestatuko dut diskurtsoa 
behin eta berriro errepasatuz.

testu guztia ikastea... sekulako 
aktore lana izango da, ezta? 
Behin ikasita edukita, gero be-
rreskuratzea da kontua. Aurten 
pare bat saio egin ditut etxean 
diskurtsoa errekuperatuz; baina 
ez naiz oraindik oso sakon hasi.  
Datozen egunetan behin eta be-
rriro entseatuko dut; konfiantza 
hartzen joatea da gakoa.
antzuolako jaiak noiz hasten dira 
zuretzako? 
Hasi hasieratik, baina egia da 
zaindu egiten naizela eta ardu-
ra hori hor dagoela. Esaterako, 
parrandan kantuan ez naiz ibil-
tzen ahotsa zaintzeko.
alardea hasi aurretik familian el-
kartzen zara bazkaltzeko. nola bizi 
dituzu une horiek?
Beti urduritasun puntua eduki-
tzen dut; baina tentsio edo ur-
duritasun hori egotea beharrez-
koa da. Familian bazkaltzen 
dugu eta ni momentu batean 
jaiki egiten naiz eta toreroak 
bezala en capilla sartzen naiz.  
kontzentrazio unea izaten da zu-
retzako? zer egiten duzu?
Diskurtsoa pare bat bider erre-
pasatzen dut, arropa guztia har-
tzen dudala ziurtatu eta ezer ez 
dudala ahaztuta lagatzen kon-

probatzen dut. Eta poliki-politi 
girotzen joateko prestatzen naiz.
zaldiarengan ere konfiantza izango 
duzu, ala? 
Egia esaten badizut, urduri jar-
tzen naiz zaldiekin. Mutikotan 
esperientzia txar bat izan nuen. 
Zaldian ibiltzera joan, eta lu-
rrean bukatu nuen. Horregatik, 
ez daukat konfiantza handirik, 
eta ez da momentu lasaia izaten, 
niretako. Batez ere, tiro hotsak 
hasten direnean.
baina 18 urtetan ez da ezer pasa 
zaldiekin, ala?
Ez, ez, dena ondo joan da; gai-
nera, zaldien zaintzaileak gure-
kin egoten dira eta nire zaldia 
oso otzana da. 
zer eman dizu alardeak? Pozik 
esango duzu agur aurten?
Pozik noa, neure buruarekin 
konforme. Uste dut lan ona egin 
dudala. Balorazio ona egiten 
dut. Pozik noa erreleboa bilatu 
dugulako; izan ere, ez da gauza 
erraza postu hori betetzea. Mai-
ruaren Alardeko paper, postu 
guztiak dira garrantzitsuak; 
baina esan behar da buruzagi 
papera egiteko prest dagoen 
pertsona bilatzea ez dela horren 
erraza. Joseba Iparragirre, Mairuaren Alardean, 2000. urtean. goiena eTa anTzuolaKo udala

"Urduritasun puntu bat 
izatea beharrezkoa da"
joseba iParragirre AlARDEko BURUzAGIA
Egindako lana ondo beteta eta "bere buruarekin pozik" doa Joseba Iparragirre 
antzuolarra. Izan ere, 18 urteren ostean, bere azken Alardean parte hartuko du

Zurrategi 4, behea. • Tel.: 943 78 71 80 • Mug.: 637 436 500• e-posta: harizki@hotmail.com • www.harizkicocinas.com

Mota guztietako sukaldeen 
Proiektuak eta instalazioak

ondo Pasa
antzuolako 

jaixak!

Hartu arnasa! Finantzaketa laboral kutxaren bitartez egin ezazu!
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X.U. AnTzUolA
Ohiturari eutsiz, herri kirolek 
girotuko dituzte jaiak domeka 
eguerdian (12:30). Eta, lehe-
nengo, aizkolariak izango dira 
erakustaldia egiten; ez nola-
nahiko desafioarekin. Duela 
gutxi ikusi dugu Alex Txiko-
nen eta Mikel Larrañagaren 
arteko lehia; enborrak ebaki-
tzera mugatu barik, eta apus-
tu baten bueltan, Txikonek 
eta Larrañagak hainbat enbor 
ebaki behar izan zituzten, eta 
ondoren korrika egin. Lehia 
ez zuten gura moduan amaitu: 
Txikon ospitalera eraman 
behar izan zuten eta Larraña-
ga ez zen urrun ibili, baina 

formatuak erakutsi zuen aiz-
korako lehiatik harago zaleek 
gustura ikusten dituztela ha-
lako desafioak. 

Bada, domekan, hainbat ki-
rol jarduera konbinatuko di-
tuzte honako bikote hauek: 
batetik, Aitzol Atutxak eta 
Irati Astondoak osatuko dute 
bikotea, eta, bestetik, Ugaitz 
Mugertza eta Karmele Gisa-
sola izango dira. Eta hauxe 
izango da egin beharrekoa: 
zortzi enbor ebaki beharko 
dituzte, txingekin egin behar-
ko dute lan, eta, azkenik, ko-
rrikaldia izango dute. Jarraian, 
Inaxio Perurenak erakustaldia 
egingo du harriak jasotzen.Aizkolariak Antzuolan. goiena

Bikote mistoen arteko 
lehia, aizkoran eta korrika
Domeka eguerdian herri kirolak izango dira plazan, 12:30ean hasita. Eta 
gizonezkoekin eta emakumezkoekin osatutako bi bikoteren eskuetan egongo da 
erakustaldia egitea; ondoren, Inaxio Perurena ibiliko da harriak jasotzen2014an etxean jokatutako jaialdian, Mendizabal III.ak Titin izan zuen aurrean. goiena

mendizabal iii.a eta erostarbe, 
Jakaren eta Tolosaren kontra
Pilotari profesionalen aurretik herriko pilotari gazteek 
jokatuko dute etxeko zaleen aurrean gaur iluntzean

Xabier Urzelai AnTzUolA
Pilota jaialdi borobila antolatu 
dute gaurko, egubakoitza, An-
tzuolako jaien barruan. Lehe-
nengo, ibarreko klubetako pilo-
tariek jokatuko dute. 19:00etan 
hasita, kadete mailan, Perez-Jau-
regi bikoteak Tatiegiren eta Pe-
rezen kontra neurtuko ditu in-
darrak, eta jarraian, gazte mai-
lan, Biain-Balerdi eta Murua-Gar-

tzia izango dira zein baino zein 
gehiago. 

Profesionala, ondoren 
Amateur mailako partidu horien 
ostean etorriko da profesionalen 
jaialdia –10 euro behean, 5 euro 
goiean–. Mendizabal III.ak eta 
Erostarbek osatuko dute bikotea, 
eta Jakaren eta Tolosaren kon-
tra jokatuko dute.

Ondo 
pasau 

jaixak!!!

kalebarren 5 943 76 62 90 antzuola

eusKal
oKela

Bertan jaio eta hazitako txahal okela

aiherra kalea 2 - antzuola - Tel.: 649 66 27 91

Ondo pasau 
Antzuolako jaixetan!

Kalitatezko produktuak
-

bertako produktuak
- 

Produktu ekologikoak



26      antzuolako jaiak 2017 EGUBAkoITzA  2017-07-07  goIEnA AlDIzkARIA

Ane Vitoria AnTzUolA
Azaroan Antzuolako hainbat 
emakume elkartzen hasi ziren, 
udalerrian presentzia handiagoa 
izateko asmoarekin. Talde ho-
rren helburu nagusia eraso se-
xisten aurkako aldarria egitea 
da. Bada, azarotik hona, bi astean 
behin, agerraldiak egiten dituz-
te egubakoitz arratsaldeetan. 
Talde hori sortu duten kideak 
emakume gazteak dira, baina, 
hala ere, agerraldietan adin ez-
berdinetako emakumeak biltzen 
dira, gazteak zein helduak.

Aurtengo jaiei begira, eta eu-
ren presentzia bermatu nahian, 
talde horrek protokolo bat sor-
tu du. Horren bitartez, herritar 

guztiek eraso sexisten aurka 
egin dezaketela nabarmentzea 
da; hau da, tabernetan zein txos-
nagunean  gerta daitezkeen era-
so sexistak edonork salatu di-
tzakeela, eta ez soilik emaku-
meek. Ardura guztiona dela 
azpimarratu nahi izan du taldeak, 
isilik gelditzea eta alkohola ai-
tzakiatzat erabiltzea. "Emaku-
meen kontua da" edo "hau beti 
horrela izan da" esatea eraso-
tzailea babestea dela uste dute 
taldekideak. 

Protokoloaren xehetasunak 
Jaietarako sortu den protokolo 
horrek erasoen aurrean jarrai-
tu beharreko pausoak, telefono 

zenbakia eta laguntzarako kon-
taktuak izango ditu. Mugikorra 
hainbat emakumeren eskuen 
artetik pasatuko da; hots, tele-
fonoa taldeko kideen artean 
txandakatzen joango da. Modu 
horretan, eta, neurri horri esker,  
laguntza eskaini ahal izango da.

jaiak disfrutatzeko dira 
Horrez gainera, jaiegunetan, 
taldeko kide diren emakumeak 
kalean izango dira, edozein mo-
mentutan laguntza eskaintzeko 
prest. Hala ere, taldekideek az-
pimarratu nahi izan dute An-
tzuolako jaiak disfrutatzeko 
direla, eta herritarrek ez dutela 
zertan beldurrik izan.

Emakume talde bat 
jaietan laguntzeko prest
Antzuolan emakume talde bat sortu da. Euren helburuetako bat jaiei begira eraso 
sexisten aurkako jarrera indartzea da, eta, horretarako, protokolo bat eratu dute. 
'Brigada feminista' bezala izendatu duten dinamika ere jarri dute martxan

Jaiei begira, joan den urtean antzuolako udalak Indarkeria 
matxistarik ez! leloa zuten pegatinak atera zituen; eta aurten 
ere plazaratuko dituztela esan du osasun eta gizarte 
ongizate batzordeko teknikari Karmele Kortak. "Horrez 
gainera, urtean zehar eta kanpaina bezala, horren inguruko 
triptiko bat ere badaukagu. Honetan, hainbat azalpen 
agertzen dira, hala nola aholkularitza, larrialdietarako telefono 
zenbakia, arazoren bat izanez gero jarraitu behar diren 
pausoak... hori guztiori jasotzen du antzuolako udalak eginiko 
triptiko horrek", esan du teknikariak. nahiz eta kanpaina urte 
osoan zehar izan, eta triptikoa beti eskuragarri egon, 
aipatutako pegatinekin batera hura ere kaleratuko dute 
antzuolako festetan. 

udala ere eraso sexisten aurka

Antzuolako emakume taldea agerraldi batean. anTzuolaKo eMaKuMe Taldea

•Gasa 
•Berogailuak
•Aire egokitua 
•Enpresen mantenimendua
•Lurrun instalazioak

•Bero-aurreztea
•Bainugelak. Proiektuak 
  momentuan DIBAren bidez
•Birgaitze-espedienteak 
  bideratzen ditugu

Ondo ibili jaietan!

Tailerra: Uzarraga bidea 10. Antzuola. Tel.: 943 78 71 78 / Faxa: 943 76 64 73

Zabalo Iturgintza S.L.U.

berezao
tel.: 943 71 80 85
berezao@raopel.com
oñati

aMets
tel.: 943 78 70 77
amets@fordservicios.com
oñati

• Marka guztietako autoen konponketa

• Diagnosi elektronikoa

• Autoen salmenta: berriak eta bigarren eskukoak

berezao antzuola
tel.: 943 78 70 77
berezaoantzuola@raopel.com
antzuola
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Oerlikon Balzers
Coating Spain S.A.U.

Antigua 2
20577 Antzuola

Tel.: 943 76 62 08
info.balzers.es@oerlikon.com

Buztinzuri 6 behea Antzuola
Tel.: 943 78 62 69

JAI ZORIONTSUAK ANTZUOLAR GUZTIOI!

Maite Txintxurreta AnTzUolA
Urtero legez, Zurrategi plazako 
txosnagunea izango da aurten 
ere Antzuolako jaietako festa-
gune nagusietakoa. Herriko 
txosna batzordeak musikaz eta 
jolasez beteriko egitarau oparoa 
prestatu du, beste urte batez.

Uztailaren 13an, eguena, arra-
tsaldeko zazpietan irekiko dute 
txosnagunea. Aurten ez dute 
olibaren jaitsierarik egingo, bai-
na irekiera luntx batez lagun-
duta egongo da, inaugurazio 
ofizialen pare. "Pintxoak eta 
pikatzekoa egongo da denontzat", 
diote txosna batzordeko kideek, 
eta herritarrak gonbidatu dituz-
te gertura daitezen. 

Bada, egun horretan, goizal-
deko ordu bietan jolasak izango 
dira Zurrategin, animatzen diren 
guztiendako. Ordu txikietan 
bakoitzaren abileziak frogatu 
eta denon artean barre egiteko 
aukera polita.

gauetako kontzertuak 
Uztailaren 14an, berriz, eguba-
koitza, kontzertuak izango dira, 
gauez, beti bezala. Egun horre-
tan, 23:00etan hasita, partaide 
antzuolarrez eta bergararrez 
osatutako Asea taldearen ska, 
reggae eta rock doinuek girotu-
ko dute Zurrategi plaza. "Iaz ere 
txosnagunean jo zuten, eta se-
kulako giroa izan zen, jendea 
oso gustura egon zen. Orduan, 
aurten ere berriz gonbidatu di-
tugu", azaldu du txosna batzor-
deko kide Jon Matak. Kontzer-
tu horren ostean, Oharkabe 
taldearen eskutik erromeria 
izango da. Ordu txikietara arte 
dantza egiteko aukerarik ez da 
falta izango, beraz.

Bada, dantzaldi horiek goizal-
dera arte luzatzen dituztenek 
edota zapatuan goizean goiz es-
natzen direnek, halakorik bale-
go, txosnetan sandwichak das-

tatzeko aukera izango dute, 
gosari modura. 

Hurrengo egunean ere, zapa-
tua, gauez zuzeneko musika eta 
giro ona ziurtatuta dago txos-
nagunean. Zartako-K ska talde 
tafallarra arduratuko da antzuo-
larrak zein bisitariak dantzan 
jartzeaz. Horren ostean, Batek 
Daki erromeria taldearen esku-
tik euskal musikako abestirik 
ezagunenak kantatu eta dantza-
tzeko aukera izango da. Gaua 
ez da, baina, horrekin bukatuko. 
Izan ere, erromeria bukatzean, 
DJ festa izango da. Julen La-
rrañaga disko jartzaile arrasa-
tearra arduratuko da gauari 
musika jartzeaz ordu txikietara 
arte; erritmo elektronikoak izan-
go dira nagusi. Goizaldeko hi-
rurak aldean ekingo dio eta 
bostak ingurura arte arituko da 
musika jartzen.  

Txosna batzordeko kideek he-
rritarrak animatu nahi dituzte 
Zurrategin barran lanean ari-
tzeko txandetan izena eman de-
zaten, laguntza ongietorria izan-
go da eta. Horretarako prest 
dagoenak txosna batzordeko 
kideekin harremanetan jarri 
besterik ez dauka.Egubakoitzean Antzuola eta Bergarako Asea taldearen kontzertua izango da. asea

Dantzarako musika 
nagusi txosnagunean
Egubakoitz eta zapatu gauetan kontzertuak izango dira zurrategin, eta, egunotan, 
Asea, oharkabe, zartak-k, Batek Daki eta Julen larrañaga DJa igoko dira agertokira. 
horrez gain, irekiera luntxa eta jolasak antolatu ditu txosna batzordeak
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Ane Vitoria AnTzUolA
Antzuolako jaiak heltzear dau-
de, eta dagoeneko dena prest 
dago herritarrek euren festez 
goza dezaten. Gazteei zein hel-
duei zuzendutako ekintzez gai-
nera, Antzuolako haurrek ere 
jaietan ederto pasatzeko auke-
ra paregabea izango dute. Izan 
ere, txikitxoenei bideratutako 
hainbat eta hainbat ekintza 
izango dira. Horietako bat da 
eskolako patioan eskainiko di-
ren jolasak. 

Umeen jolas parkea egubakoi-
tzean, hilaren 14an, izango da, 
11:00etatik 18:30era bitartean; 
tartean, 13:30etik 16:30era, ete-
naldia egingo dute.  

jolas ezberdinak 
Jolas parkea Antzuolako Udalak 
jartzen du urtero eta bertan 
txikienek askotariko ekintzetan 
parte hartu ahal izango dute; 
adibidez, Wipe Out: adi egon eta 
salto egin proban. Horrez gai-
nera, hainbat joko ere eskaini-
ko zaizkie; giza futbolina, pilota 
eroak edota trebetasuna sustatzen 
dituzten jokoak. Eta, nola ez, 
puzgarriak ere izango dira jolas 
parkean.

aparteko ekintzak 
Jolas parkeaz gain, Antzuolako  
jaietan umeendako ekintza uga-
ri izango dira; eta ekintza oro-
korretan ere hartuko dute par-

te. Uztailaren 13an, umeen ikus-
kizuna izango da plazan, eta 
ekitaldi horrekin emango zaie 
hasiera festei. Ondoren, umeen 
herri bazkaria izango da Pau-
sokaren eskutik. Txistulari, tri-
kitilari eta buruhandiekin ka-
lejiran izango dira udalerriko 
txikiak. Horrez gainera,  ikurrin 
eta larrain dantzetan ere parte 
hartuko dute Oinarineko umeek. 
Hilaren 15an Xinkoren eskutik 
marrazki lehiaketa izango da, 
baita zezensuzkoa ere, plazan. 
Azkenik, uztailaren 16an, umeen-
tzako eta helduentzako mahai
-jolas berriak ikasteko aukera 
izango dute Jolasenea elkartea-
ren eskutik.

haurrek ere ederto 
pasako dute festetan
Urtero bezala, Antzuolako txikitxoenei hainbat eta hainbat ekintza eskainiko zaizkie 
jaietako bigarren egunean. herriko parkean umeentzat puzgarriak, ludotekako 
ekintzak, eta abar izango dira; haurrek disfrutatzeko aukera bikaina izango dute

Parkean eskainiko diren jolasez gainera, jaiek irauten 
duten bitartean,  atrakzioak ere egongo dira eskuragarri 
haurrentzat. atrakzio horietan, prezioa, bueltako, 1,70 
euro da. Hala ere, diru pixka bat aurrezteko aukera ere 
badago, lau bidaia sei euroren truke eskuratzeko aukera 
dagoelako. Horrez gainera, domekan, hilaren 15ean, hain 
zuzen, umeen eguna dela eta, eskaintza berezia izango 
da. Kasu horretan, prezioa 1,70 euro izatetik 1,20 euro 
izatera pasako da. atrakzioen ordutegiari dagokionez, 
zapatuetan izan ezik, honako hau izango da: 12:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 01:00etara. larunbateko 
ordutegia, aldiz, honako hau da: 12:00etatik 14:00etara 
eta 19:00etatik 01:00etara. 

atrakzioak ere izango dira

Antzuolako umeak jolas parkean (2013). goiena
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Maider Arregi AnTzUolA
Gaur, egubakoitza, egingo dute, 
Olaranen, AKEren urteko batzar 
orokorra, 18:45ean hasita. Ber-
tan, Mikel Kerexetak agur esan-
go dio presidente karguari. Au-
rretik, baina, balorazioa egin 
gura izan dio GOIENAri.
zein da urte hauetako balorazioa? 
gogorra izan da? 
Beti esaten dudan moduan, jen-
de askori esker aurrera doan 
proiektua da AKE. Zentzu ho-
rretan, laguntasun asko izan 
dugu batzordekideok, eta oso 
balorazio positiboa egiten dut.
Hala ere, pertsonalki, urte go-
gorrak izan dira: ordu asko eta 
intentsitate handikoak, eta fa-
milian izan ditudan gorabehe-
rekin uztartu behar. Hala ere, 
oso gustura ibili naiz.
bazkide kopurua igo egin da? 
Bazkide kopurua 300 bazkide 
inguruan egon da egonkortuta 
azken urteetan. Aurten, hein 
handi batean, futbol eskolari 
esker, 358 bazkidera heldu gara. 
Horrek erakusten du herrian 
zeharo errotuta dagoela AKE.
kirolaz gain, garrantzi handia eman 
diozue euskarari ere.
AKE euskaraz bizi den taldea 
da: komunikazio osoa, entrena-
menduak, ekintzak… euskaraz 
egiten dira. Euskararekiko kon-
promiso osoa daukagu.

Futbol eskola harremanak egiteko 
eta komunikazioa indartzeko bide 
ere izan da, ezta? 
Futbolaren inguruan dauden 
lan esparru ezberdinak landuz 
helburu batzuk lortu nahi ditu 
AKEko futbol eskolak. Gazte-
txoei, harremanak egiteko erraz-
tasunak eman nahi izan dizkie-
gu eta guztien partaidetza sus-
tatu gura izan dugu. Baita An-
tzuolan dugun haurren kirol 
partaidetza handiari eustea ere; 
eta adin horretan inork gaita-
sunik ezaren sentipenik izan 
dezan saihestu gura izan dugu. 

Nola ez, bizi ohitura osasunga-
rriak sustatzea, etorkizunean 
bizi estilo aktiboak eta aisialdi-
rako ohitura positiboak har di-
tzaten. Aniztasuna eta talde-la-
na bultzatu gura dugu, bai ha-
rreman aldetik, baita genero 
aldetik ere. Baita norberaren 
gaitasun bereziak sustatzea eta, 
horrekin, norberari buruzko 
iritzia osatzen laguntzea ere. 
Izan ere, helburuak asko dira: 
errespetua, norberaren erantzu-
kizuna sustatzea, euskararen 
erabilera indartzea... Lehen ur-
tea izateko, oso balorazio posi-

tiboa egin dugu. Baina hori 
baino askoz hobea da guraso eta 
jokalariengandik jaso duguna. 
Denboraldi borobila izan da fut-
bol eskolakoa.
neskek futbolean jokatzeko bidea 
zabaltzen du eskolak.
Azken urteetan, asko kostata 
eta sei urte ezberdinetako nes-
kekin, kadete mailako taldea 
ateratzea lortu da. Iaz ez zen 
posible izan. Hiruk Eibarren eta 
beste bostek Bergaran jokatu 
dute. Horri buelta eman, eta 
gaztetatik futbolean aritzeko 
aukera eman nahi diegu An-
tzuolako neskei. Futbol eskolan 
hamasei neska aritu dira aurten.
zein proiektu dituzue orain? 
2018ko udazkenean AKEk 25 
urte beteko ditu. Urteurrenera-
ko lanak aurreratzen joateko, 
batzarrera proposamen zehatz 
bat eramango dugu gaur arra-
tsaldean. 1993tik gaurdaino egin-
dako ibilbidea dokumentatzea, 
alegia. Izan ere, idatziz ez dago 
gauza handirik jasota eta lan 
sakona egiteko asmoa daukagu.
nork hartuko du erreleboa? 
Ibon Gezalaga izango da presi-
dente berria. Batzordean urte-
bete egin du eta eskarmentua 
badu; badaki erronkak zeintzuk 
diren, gainera.
zein erronka dituzue, bada? 
AKEk hartu duen dimentsioa 
dela-eta, kirol mailan estruktu-
ra teknikoa sendotu beharra 
dago. Jokalari pila bat dauzka-
gu eta herrian entrenatzaileak 
aurkitzeko arazoak ditugu. Be-
raz, bi bide landu behar dira: 
batetik, entrenatzaileen forma-
zioarekin jarraitu beharra dago. 
Aurten, hiru gaztek federazioak 
antolatutako entrenatzaile ikas-
taroa egin dute. Bestetik, talde 
guztietan AKEko eredua bultza-
tu eta lotura lanak egingo dituen 
zuzendaritza teknikoaren beha-

rraren inguruan hausnarketa 
eta eztabaida sortu beharra dago. 
Gainera, Eztalako futbol zelaian 
inbertsioak egitea beharrezkoa  
da. Lehentasun osoa aldagelek 
izan behar dute, baina harmai-
lak ere beharrezkoak dira; izan 
ere, Eztala neguan gogorra da. 
Azken urteetan autobidearen 
lanek zeharo baldintzatu dituz-
te Eztalan egin zitezkeen lanak. 
Obrak bukatu bezain laster, 
Eztalan aldagela berriak egin 
behar dira; bi bakarrik ditugu 
eta oso egoera kaxkarrean dau-
de. Futbol eskolako jardunaldi 
batzuetan 10-12 talde izan ditu-
gu –nesken eta mutikoen tal-
deak–; bi aldagelokin horri eran-
tzun egokia ematea ez da posible 
izan. Beraz, behin betiko irten-
bidea heldu bitartean, aldagela 
edukitzearen beharrari erantzu-
na eman beharra daukagu An-
tzuolako Udalaren eskutik.
diru sarrerarik espero duzue? zein 
da egoera ekonomikoa? 
Ekonomikoki AKE egonkortuta 
dago. Denboraldia parra buka-
tuko dugu eta datorren urtera-
ko bermeak ere baditugu. Aur-
ten, Realarekin hitzarmena 
berritu dugu, eta horrek diru 
sarreran igoera ekarri du.
zuzendaritza goitik behera berri-
tuko da? 
AKEn aldaketak urtero egiten 
dira, baina modu zatikatuan. 
Orain, hamabitik lau kide be-
rrituko dira. Tartean, esan be-
zala, presidente berria aukera-
tuko da: Ibon Gezalaga.

Mikel kerexeta, Herriko Plazan. Maider arregi

"Intentsitate handiko 
urte gogorrak izan dira"
Mikel kerexeta AkE-ko PREsIDEnTEA
hiru urte eman ditu Mikel kerexetak AkEko batzordean lanean; azken biak, 
presidente. Gaurtik aurrera, baina, Ibon Gezalagak hartuko dio erreleboa

"EZTALAn hARMAILAK 
ETA ALDAGELAK 
EGITEA EZInBESTEKOA 
DA; InBERTSIOAK EGIn 
BEhAR DIRA"

A N T Z U O L A 
J A I X E T A N

www.antzuola.com
www.antzuolakoalardea.com
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Maider Arregi AnTzUolA
Diru kontuak izan ziren hizpide 
uztaileko ohiko osoko bilkuran. 
Hala, mahai gainean jarritako 
lehen proposamenean, aurkez-
tutako kreditu gehigarriak onar-
tuak izan ziren. 

Hau da, batetik, Bergarako 
Mizpirualde zaharren egoitzari 
13.500 euroko ekarpena egitea. 
"Hasiera batean, uztailaren 1ean 
sartzen ginen Kabian –udal egoi-
tzak bateratzeko proiektua–. 
Baina orain, urriaren 1ean sar-
tuko garela jakinarazi digute. 
Elena Lete Bergarako alkateak, 
baina, idatziz jakinarazi digu 
aurreratutako diru hori itzuli 
egingo digutela", argitu zuen 

Antzuolako alkate Beñardo Kor-
tabarriak. 

Eta bestetik, hilerriko zubia 
konpontzeko 42.857 euro aurre-
ratzeko proposamena onartu 
zuten. Izan ere, zubia ez dagoe-
la egoera oso onean argitu zuen 
alkateak eta lehenbailehen kon-
pondu beharra dagoela azpima-
rratu zuen. "Aseguru etxea 
kargu egin arte, proposatzen 
dena da dirua aurreratu eta 
egoera txarrean dagoen zubia 
konpontzea. Gero, aseguruak 
itzuliko du diru hori", argitu 
zuen alkateak.

bake epaile berria 
Belen Azkarate izan da orain 
artean herriko bake epailea. 
Baina, bere lanpostuaren bate-
raezintasunagatik –udal langilea 
da– ez zen aukeratua izan. Hala, 
udalbatzak aho batez aukeratu 
du aurrerantzean bake epaile 
berria Eli Iturbe antzuolarra 
izatea. Ordezkoa, aldiz, Begoña 
Marta Zabala izatea onartu zu-
ten. Guztira, lau lagun aurkez-
tu dira bake epaile posturako; 
baina aukeraketa egiteko garaian, 
antzuolarra izatea baloratu du 
udalbatzak. 

antzuolako jaiak 
Herriko festa nagusia ate joka 
dagoen honetan, urtero egiten 
den moduan, jaietako gastuaren 
berri eman zuten ohiko osoko 
bilkuran. 

Guztira, 38.000  euro pasatxo-
ko diru partida bideratu direla 
aurrekontutik azaldu zuten. "8.800 
euro azpiegitura eta logistika-
rako bideratuko dira. 29.500 euro, 
aldiz, ekintzetarako izango dira", 
argitu zuten.

euskararako diru laguntzak
Herri Urrats, Nafarroa Oinez, 
Kontseilua eta Lankiri bidera-
tutako diru laguntzak onartu 
zituzten. Era berean, Goiena 
Komunikazio Taldearekin An-
tzuolako Udalak sinatuta dau-
kan hitzarmena ere ekarri zu-
ten mahai gainera. Bailarako 
komunikabideak eta Udalak 
hitzartuta dutenaren arabera, 
17.000 euro pasatxo jasoko ditu 
aurten ere Goienak. "Zerbitzua, 
hitzarmena da Goienaren ka-
sua; hau da, ez da diru lagun-
tza. Aurrekontuan jasoa eta 
aurrez adostutako hitzarmena, 
alegia", argitu zuen Euskara 
zinegotzi Jon Ugarteburuk.Martitzenean egindako ohiko osoko bilkuran, bozketaren une bat. Maider arregi

Eli Iturbe izendatu dute 
Antzuolako bake epaile
Martitzeneko ohiko osoko bilkuran, udalbatzak aho batez onartu zuen Antzuolako 
bake epaile berria Eli Iturbe antzuolarra izatea; ordezkoa Begoña Marta zabala izatea 
ere onartu zuten. Gainontzeko aztergaiek diru kontuak izan zituzten oinarri 

'eltzikorta' 
gogoan
Eltzikorta-k kartzelan 20 urte bete 
dituela eta, zapatuan ekitaldia egin 
zuten zurrategin. bertan izan ziren 
xabier aranburu eta Pakito 
lujanbio preso ohiak. 
antzuolarrarekin espetxean 
bizitako pasarteak kontatu 
zituzten.  eta, horren ondoren, iaz 
Herrera de la Manchara egindako 
martxako irudiekin osatutako 
bideoa eskaini zuten.

MaiTe TxinTxurreTa

Errekalde 6. Antzuola • 943 76 60 19 • 637 55 14 46 • 637 55 14 47

ondo pasau jaixetan
!

Itzar
LIBURU DENDA

ESTANKOA

Kalebarren 1 
ANTZUOLA

Tel. / Faxa: 943 76 60 62

JAI ZORIONTSUAK!

Ondo ibili jaietan!

Jai zoriontsuak
antzuolar guztiei!!!

Herriko plaza 4
AnTzUolA

Tel.: 677 46 63 21

Kalebarren 13 ANTZUOLA

Zorionak antzuolar guztioi!
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larrain dantza
Entsegua martitzenean, 
20:00etan, eskolako patioan.

Erretiratuen bazkaria
Domekan, uztailak 9, 
erretiratuen bazkaria eskolan 
(14:00). Ondoren, dantzaldia.

alardea: entseguak
Hilaren 12an (19:00) eta 15ean 
(18:00) entsegu orokor bana 
egingo dute Herriko Plazan. 

ohARRAk

M.A./M.T. AnTzUolA
Euripean ospatu dituzte Lizarra-
gako sanmartzialak. Dena den, 
parte-hartze handia izan da eta 
giro onean igaro dituzte egunok.

San Martzial egunean, ohitu-
rari eutsiz, meza nagusia izan 
zen ermitan, eta ostean, ardoa 
eta gazta banatu zuten. "Herriko 
trikitilariek alaitu zuten arra-
tsaldea. Hotza, haizea eta euria 
egiten zuen, eta afaria ermita 
barruan egin zen. Baita mus 
txapelketa ere. Afaltzen 40 bat 
lagun elkartu ginen. Mus txa-
pelketako irabazlea Xabier Etxe-
zarreta eta Joxue Madariaga 
bikotea izan zen", kontatu du 
Ion Gurutz Biteri auzotarrak.

asteburuko ekintzak
Zapatuan ere eguraldi motela 
izan zen, eta, goizean zehar jen-
de gutxi ibili bazen ere, arratsal-
de partean hasi zen mugimendua, 
plater tiroketa txapelketarekin. 
Irabazlea Emiliano Sanchez izan 
zen, plater guztiak botata –ha-
mabostetik hamabost–. Luis Ma-
nuel Altube Txanbolin-ek ere 
denak bota zituen, baina berdin-
keta Emilianok hautsi zuen". 

Ondoren, txokolate-jana egin 
zuten ermita barruan eta Bilbo-
tik etorritako mimo batek eki-
taldia eskaini zuen, umeen eta 
gaztetxoen gozamenerako. On-
doren, 70 lagunek afaria egin 
zuten eta suzko erruberak ere 

ez ziren falta izan. Harkaitz Allu-
rrek eta Maddalen Arzallusek 
eskaini zuten erromeria.

"Domekan ateri eta tenpera-
tura hobea izan zen. Goizean 
goizetik Igeldotik etorri ziren 
bi lagunek bildotsak burruntzian 
prestatu zituzten. "Lau bildots 
jan zituzten 50 lagunek. Baina 
horren aurretik, txirrindulari 
igoera proba, domekako meza 
eta dantzariak izan ziren prota-
gonista".

Bazkalostean, erromerian, 
Imuntzo eta Belokirekin, dantza 
egiteko jende dezente bildu zen 
San Martzialen domekan. Eta 
jaiak amaitzeko brindis berezia 
egin zuten: Chula la mañana.

Euriz bustita egon dira 
aurtengo sanmartzialak 
Aspaldiko urteetako san Martzial festa fresko eta bustiena izan bada ere, Antzuolako 
lizarraga auzoan ez dute hotzik pasa. Joan den astebururako antolatutako ekintza 
gehienetan parte-hartze ona izan da, eta horrek berotu ditu bazterrak

Mus txapelketako bikote irabazlea, sariekin. ion guruTz biTeri

Ikurrin dantza ermitaren aurrealdean. ion guruTz biTeri

672 69 66 30
Kalebarren 1 • Antzuola 
helburu@helburu.com

ondo pasau jaixetan!

HORTZ KLINIKA
Ana Sainz Malkorra
Mediku estomatologoa
Elkargokide zk.: 20000437 

ZORIONAK, ANTZUOLAR GUZTIOI!

PADI • Odontologia orokorra 
Periodontzia eta inplanteak

Herriko Plaza 4, behea 20577 
Antzuola Tel.: 943 78 71 69

rP
s:

 3
06

/1
3

Lantegia:Kalebarren 4
Saltokia: Herriko plaza

943 76 64 35

Jai zoriontsuak
antzuolar guztioi!

Ile apaindegia

Edertze
aretoa

Sagasti 1 • 943 78 71 37 •  ANTZUOLA

Germaine de Capuccini produktuak 

Laser bidezko depilazioa
Informa zaitez!

Ondo pasatu

Antzuolako jaixetan!
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TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

JoKin bereziarTua

larrañagaren lanak, jakin-mina
Txiki geratu zen udaletxeko osoko bilkuren aretoa Patxi larrañagaren 
Abizenak, leinuak eta oinetxeak liburuaren aurkezpenean. Memoria historikoa 
berreskuratzeko bidean lan inportantea dela adierazi zuten, besteak beste: 
"Halako lanak ezin dira egungo diru-truke ereduan ordaindu; errekonozitu, 
irakurri eta norbera janzteko erabili behar dira", esan zuen anaje narbaizak.  

Artzamendiko berdegunearekin 
zer egin erabakitzeko bilera ire-
kia deitu zuen Udalak martitze-
nerako –28.010 metro koadroko 
azalerako dauka–. Erabilera be-
rria zehazteko prozesuak hiru 
urrats izango ditu: herritarren 
proposamenak jaso; ondoren, 
horiek kontuan izanda, paisajis-
ta batek planoen diseinua egin; 
eta, azkenik, diseinua eta aurre-
kontua zein den jakinda, proiek-
tua zehazteko herritarrekin be-
rriro elkartu. Bileran, proposamen 
hauek irten ziren, besteak beste: 
ibilbidea atontzea, umeendako 
jolas parke bat, helduentzako 
gimnasioa bat, eskalada egiteko 
lekua, ortuak landatzea, txorien-
dako behatokia egitea...

artzamendiko 
berdeguneari erabilera 
berria eman guran

Udalak jakinarazi duenez, Ago-
rrosin Gaua bihar, uztailak 8, 
egingo da. Gogora ekarri behar 
da eguraldi eskasagatik birritan 
atzeratu behar izan dutela; ekai-
naren 24an egin behar zen ha-
sieran, eta ondoren, ekainaren 
30era atzeratu zuten. Aurreko 
bi aldietan ez moduan, egita-
rauan aldaketa garrantzitsu bat 
egongo da, Oihan Vega berga-
rarraren disko-festa izango da 
eta. Hortaz, kanpoko eta barru-
ko igerilekuak zabalik egongo 
dira 20:30etik 23:30era; disko
-festaz aparte, eskaintza zabala 
izango da igerilekuetan, bere-
ziki, gaztetxoei begira: uretako 
puzgarriak, ur jolasak, baloi 
erraldoiak...

agorrosin Gaua bihar, 
oihan Vegaren 
disko-festa eta guzti

Jokin Bereziartua BERGARA
Boluko pilotalekua estaltzeko 
Udal Gobernuak duen asmoaren 
aurka agertu da auzotar talde 
bat, eta euren ikuspuntuaren 
berri emateko prentsa agerraldia 
egin zuten eguaztenean frontoian 
bertan: "Zenbat aldiz esan behar 
dugu ezetz? Zenbat batzar behar 
dituzue?", galdegin diote Gober-
nuari. Azaldu dutenez, urtarri-
lean egindako batzarrean argi 
utzi zuten frontoia estaltzearen 
aurka daudela, eta auzotarren 
108 sinadura aurkeztu zituzten 
horren berme gisa.  

Joan den asteko batzarrean 
ere auzotarren ezetza eta kezkak 
nabarmendu zirela diote: "Ez 
gaituzue engainatuko, nahiz eta 
belar artifizialeko teilatutzarra 
eraiki nahi, nahiz eta punta-pun-
tako diseinuak mahai gainean 
jarri... Argi eta garbi diogu es-
pazio garbia, librea eta estalki 
finkorik gabekoa nahi dugula". 

euren iritzia aintzat hartzea 
Udal Gobernuak aurkeztutako 
aurreproiektuei erreparatuz, 
"eragin estetiko handia" dakar 
auzotar talde horrendako, eta, 
horregatik, beste aukera bat 
proposatzen dute: frontoiko hor-
mak txukuntzea eta irisgarri-
tasuna hobetzea; betiere, fron-
toia estali barik. Pilotalekuak 

erabilera handirik ez duela 
gaineratu dute, eta ez dagoela 
beharrik "halako dirutza" es-
talkian gastatzeko, bereziki, 
auzoan beste behar batzuk dau-
denean. Hasiera baten Udal 
Gobernuak proiekturako 100.000 
euroko partida aurreikusi ba-
zuen ere, 180.000 eurora handi-
tu dute aurrekontua. Eta diru 
hori frontoia estaltzeko inber-
titzea "diru-xahutze galanta" 
dela uste dute.

Amaitzeko, salatu zuten Go-
bernuak leporatu izana bizilagun 
konkretu batzuek interes parti-

kularretan oinarritzen dutela 
proiektuarekiko kontrakotasu-
na. "Bizilagun bakoitzak gure 
interes eta iritzi propioa dau-
kagu proiektua atzera botatzeko; 
gure artean inork ez du aldake-
ta basati hori jasan nahi. Parte 
hartzailea, entzulea eta ardura-
tsua izatea dira gure Gobernua-
ren ezaugarri nagusiak, nonbait. 
Hitz politak dira, baina mamirik 
ez badute antzerki hutsean ge-
ratzen direnak. Mesedez, jaso 
gure iritziak eta errespetatu, 
iritzi guztiak dira-eta errespe-
tagarriak", gaineratu dute.

Estalkiaren aurka dagoen auzotar talde bat, eguazteneko agerraldian. iManol beloKi

Boluko frontoia estaltzea 
ez dute begi onez ikusten
Boluko auzotar talde batek dio hasieratik agertu direla estalkia jartzearen aurka, "eragin 
estetiko handiagatik" eta "diru-xahutze galanta" dela argudiatuta; gobernuari proposatu 
diote dirua pilotalekuko hormak txukuntzera eta irisgarritasuna hobetzera bideratzeko
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J.B. BERGARA
Udalaren diru laguntzen barruan, 
gizarte zerbitzuetan, gazteei etxe-
ko alokairua ordaintzen lagun-
tzeko 30.000 euroko partida bi-
deratu dute lehen aldiz: "Udalak 
esfortzu berezia egin du gazteak 
lagundu nahi dituelako. Herriko 
gazteek gurasoen etxetik joan 
eta bakarrik bizitzeko zailtasu-
nen aurrean, Udalak pauso hori 
ematea erabaki du". Partida ho-
rrez gain, 55.250 euro bideratuko 
zaizkie gobernuz kanpoko era-
kundeei eta beste 29.750 euro 
gizarte taldeei. Gainerako arloe-

tan, honako hau da banaketa: 
kirol arloko elkarteei laguntzeko 
89.500 euro, kultura taldeei 39.200 
euro, ekonomiaren sustapenera-
ko 30.000 euro eta ingurumen 
arloko taldeendako 3.000 euro.  

Eskaeretarako, ingurumen eta 
berdintasun baldintzak ezarri 
dira, Udalarendako "estrategi-
koak" direnak. Eskaerak uztai-
laren 21era bitartean egin behar-
ko dira, gazteendako alokairu-
rako laguntzak izan ezik; horiek 
urte osoa dute eskaera aurkez-
teko. Argibide gehiago, udaletxean 
eta Udalaren webgunean.

276.000 euro diru laguntzetara; 
tartean, alokairurako 30.000 euro
herriko gazteei gurasoen etxetik irten eta alokairua 
ordaintzen laguntzeko partida atera du Udalak lehen aldiz

Goiena komunitatea 
Jardun / BERGARA

Idazlagunak egitasmoaren bai-
tan, Gure dendak euskaraz jan-
tzi nahi ditugu! kanpaina buru-
tu dugu ekainaren 12tik 29ra. 
Ekainaren 30ean egin genuen 
zozketa eta dendetan banatuta-
ko txartelen artean zenbaki ira-
bazlea 1.259 izan da, Annika 
dendan banatua. Bestalde, ber-
tsoa osatuz parte hartu dutenen 
arteko irabazlea izan da Aintza-
ne Mendizabal. Txartel saritua 
duen pertsonak Jardun elkar-
tearen egoitzatik pasatu behar 
du uztailak 21a baino lehen sa-
ria jasotzera; astelehenetik egu-
bakoitzera goiz zein arratsaldez 
egongo gara. Zorionak bioi!  

idazlagunak-en 
kanpaina berriak 
baditu irabazleak

Jokin Bereziartua BERGARA
Martitzenean heldu ziren Ber-
garara Belaunaldi arteko truka-
keta izeneko auzolandegian par-
te hartuko duten gazteak. Euskal 
Herriko eta Espainiako toki 
ezberdinetatik –Madril, Galizia, 
Valentzia,  Aragoi,  Gazte-
la-León...– etorri dira; guztira, 
hamabost gazte. Mizpirualde 
egoitzako egoiliarrekin dinami-
zazio lana egitea izango da euren 
egitekoa, eurekin jolastea, pa-
seatzea edota berriketan egitea. 

Azken finean, laguntza emo-
zionala eskainiko diete gazteek 
adinekoei, baina gazteendako 
ere ekimen oso aberasgarria 
izaten da. Iaz auzolandegian 
parte hartu zuen gazte batek 
argi utzi zuen: "Eurek ekarpen 
handiagoa egingo didate niri, 
nik eurei egingo diedana baino. 
Nagusiak jakintza-iturri dira, 
gauza asko bizi izan dituzte eta 
asko irakasten digute. Guk eu-
rei poza eta distraitzeko aukera 
eman diezaiekegu". 

egoiliarrak eta gazteak gustura
Gazteen bisitak arrastoa uzten 
du adinekoengan, Mizpirualde-
ko arduradunek azaldu zutenez: 
"Bizipoza geratzen zaie pare bat 
astetan, gazteena akordatzen 
dira eta egoitzako langileei bi-
zitako esperientzia kontatzen 

diete. Gainera, eskuz idatzitako 
gutunen bidez komunikazioa 
mantentzen dute urtean zehar". 
Asmoen artean dute, tarteka, 
gazteen eta adinekoen arteko 
bideokonferentzia saioren bat 
egitea.  

bederatzigarren edizioa
Auzolandegiaren bederatzigarren 
edizioa da aurtengoa. Bi astera-
ko etorri dira, eta astelehenetik 
egubakoitzera egongo dira Miz-
pirualdeko egoiliarrekin; aste-
lehenetik egubakoitzera goizez 
–10:30etik 12:30era– egongo dira, 

eta eguaztenetan zein egubakoi-
tzetan arratsaldez ere. 

Hala ere, auzolandegian parte 
hartuko duten gazteek, egoilia-
rrekin egoteaz aparte, izango 
dute aukera bertako zein Euskal 
Herriko txokoez gozatzeko: "Gai-
nerako denbora aisialdira bide-
ratuko dugu, Gipuzkoako eta 
Bizkaiko kostara irteerak egi-
teko, bereziki", adierazi du Aritz 
Gonzalez begirale oriotarrak. 
Eusko Jaurlaritzak sustatutako 
ekimena da, Bergarako Udalaren 
eta Mizpirualde egoitzaren ba-
besa duena. 

Auzolandegikoei martitzenean egin zieten harrera, udaletxean. bergaraKo udala

heldu dira Mizpirualdeko 
auzolandegirako gazteak
Euskal herriko eta Espainiako txoko ezberdinetako hamabost gazte etorri dira aurten 
Mizpirualdeko egoiliarrekin jolastu, paseatu edo berriketan egiteko asmoz; bederatzi 
urte egin dituen ekimena aberasgarria izan ohi da gazteendako zein adinekoendako

Candykoen bazkaria
Candyko langile ohiek 
bazkaria egingo dute urriaren 
21ean, Zabala jatetxean (13:30), 
musika eta guzti. Izena 
emateko, kontu korronte 
zenbaki honetan egin behar 
da 35 euroko ordainketa, 
uztailaren 15a baino lehen: 
ES63 2095 5166 0091 1703 6492 
(Kutxabank). 

Pol-Polekoen irteera
Pol-Pol mendizale taldeko 
beteranoen taldeak irteera 
egingo du uztailaren 16an. 
Biriatun hasi eta bukatuko 
dute martxa, Ibardin 
zeharkatu ostean. 08:00etan 
elkartuko dira, frontoian; 
parte hartzeko, 20 euro 
ordaindu beharko da.  

ohARRAk

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918
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Jokin Bereziartua BERGARA
Nekez ahaztuko du Bergara Ki-
rol Elkarteko futbol sailak 2016-
2017 denboraldia. Gizonezkoetan 
lehen bi taldeek igoera lortu 
dute, eta hori ez da oharkabean 
pasatu Gipuzkoako Futbol Fe-
derazioarendako. Probintziako 
klub onenaren saria jaso zuen 
BKEk joan den astean. "Poztasun 
handia hartu genuen saria eman 
zigutenean, ez genuen espero. 
Federazioak denboraldiko talde 
onena bezala izendatzearekin 
egiten dugun lana goraipatu 
nahi izan du eta hori guretzat 
oso garrantzitsua eta pozgarria 
da. Eskerrak eman nahiko niz-
kien, zuzendaritzaren izenean, 
federazioari eta Gipuzkoako 
futbol klubei egiten dugun lana 
goraipatzeagatik; horrez gain, 
gure jokalariak, entrenatzaileak, 
senideak, laguntzaileak eta za-
leak zoriondu gura ditut, sari 
hau eurena baita", adierazi du 
BKEko futbol saileko presiden-
te Iosu Elortzak. 

aldaketa gutxi lehen taldean 
Denboraldi borobilari erreko-
nozimendua jaso izanak hurren-
go urterako indarra ematen 
dietela dio Elortzak: "Denboral-
di berriari ilusio handienarekin 
ekingo diogu. Zaila izango da 
aurtengoa hobetzea baina aha-
leginak egingo ditugu, ilusioa-
rekin eta lanarekin". 

2017-2018 denboraldirako pres-
taketetan murgilduta dago BKE-
ko futbol saila; lehen taldeko 
entrenatzaile moduan Mikel 
Juaristik jarraituko du eta ha-
rekin batera izango dira igoera 
lortu duten jokalari gehienak 
ere: "Azken bi urteetan izuga-
rrizko lana egin du Mikelek eta 
oso pozik gaude hurrengoan 
ere bera izango delako lehen 
taldeko entrenatzailea". Aurre
-denboraldiko entrenamenduak 
abuztu erdialdean hasiko ditu 
lehen taldeak eta gainontzeko 
taldeek abuztu amaieran edo 

iraileko lehen astean hasiko 
dira. "Oraindik ez dugu dena 
itxita baina lagunarteko parti-
du batzuk izango ditugu den-
boraldia prestatzeko", gainera-
tu du Elortzak. Amaitzeko, 
denboraldi berrirako betiko 
helburuak betetzea izango dute 
begiz jota: "Neska mutikoek 
futbolaz disfrutatzea izango da 
lehentasuna, hezkuntzan eta 
baliotan oinarrituta. Kirol mai-
lan ez dugu erronkarik marka-
tu nahi, ez dugu-eta zalantzarik 
jokalari guztiek ahalik eta emai-
tza onenak lortzeko euren one-
na emango dutela". Emakumez-
koen futbolean ez dute aldake-
ta handirik espero, talde kopu-
rua mantenduko dutela uste 
dute: "Baliteke zerbait haztea, 
gaztetxoen artean batez ere". 

udako torneoaren azken txanpa
Bestalde, Ipintzako futbol zelaian 
jokatzen ari den Udako Futbol 
Torneoko finalak uztailaren 13an 
eta 14an jokatuko dira. Hilaren 
13an mutilen kopako finalak 
jokatuko dira (18:30) eta hilaren 
14an, berriz, mutilen txapelke-
tako (19:15) eta beteranoetako 
finalak. Nesken txapelketa ez 
da antolatu aurten. 

Iosu Elortzak jaso zuen saria federazioko presidente Juan luis larrearen eskutik. gFF

Klub onena izendatzea, 
liga berrirako ilusio iturri
2016-2017 denboraldiko futbol talde onenaren saria jaso du BkEk Gipuzkoako Futbol 
Federazioaren eskutik: "sari horrekin egiten dugun lana goraipatzen dute eta hori oso 
garrantzitsua da guretzat"; maila berrirako osagai nagusiak "ilusioa eta lana" izango dira

JOKALARI GEhIEnEK 
ETA MIKEL JUARISTI 
EnTREnATZAILEAK 
LEhEn TALDEAn 
JARRAITUKO DUTE

Horma digitalak

Urte hasierarekin batera sortu genuen Zibergarakook Elkartela 
Bergarako horma digitala ekimena. Bertan itsatsi dira kale garbien 
mantretatik iheska herri mugimenduek azken sei hilabeteetan 
ekoitzitako kartel eta afixak Komunikazio gerrilla akzio bat izatez 
gain, ondare grafikoa artxiboetara eta zenbakietara ekartzeko aukera 
dugu gure big data txikian: 120 kartel /ekimen sortu ditugu herri 
moduan 180 egunetan, bada herria bizirik dagoenaren seinale. 
Netflix, ikus-entzunezkoak sarean soilik banatzen dituen 
multinazional bat, gai da gure herriko plazan kartel analogiko bat 
adierazpen libreko gunean (oximoroi handiagorik ote) jartzeko, toki 
eta une berean, herri mugimenduak kasik ez gara gai kartelak 24 
orduz iraunarazi eta mugikorraz gaineko kale komunikazio 
eraginkor bat bermatzeko. 

Garai paradoxikoetan plaza digitala okupatzeko asmoz sortu zen 
Elkartela esperimentua, eta horretan dihardugu. Instalatu Telegram 
eta sartu t.me/elkartela kanalean. Sarean ere adierazpen libreko gune 
autogestionatuak aldarrikatzen ditugun aldiro, gainontzeko kaleen 
eta inertzia jardunen pribatizazioa eta mugatzea agerian uzten dugu.

nIRE UsTEz

Ander bolibAr 

J.B. BERGARA
Uztailerako kultura eskaintza 
zabala dauka Udaleko Kultura 
Zerbitzuak Berumuga ekimenaz 
–ikus 40. orria– harago. Izan ere, 
kultura kalera ateratzeko asmoz, 
zinema, antzerkia eta musika 
izango dira protagonista hil ho-
netan, aste barruan. Uztailaren 
12an, bi pelikula ikusi ahalko 
dira Espoloian, umeendako Tom 
Txiki animazio pelikula (19:00) 
eta helduendako Comancheria 
filma (22:00). Zinemaz gain, ka-
leko antzerkia ere izango da; 
uztailaren 19an, Trapu Zaharrak 

taldearen Etsita antzezlanaz go-
zatzeko aukera izango da San 
Martin plazan (19:00). Eta hila-
ren 20an, Indiako Rangsagar 
taldeak folklore jaialdia eskai-
niko du San Martin plazan (19:00). 
Uztailaren 26an, beste bi peli-
kula ikusi ahalko dira Espoloian: 
umeendako 7 Ipotxak filma (19:00) 
eta helduendako The Great Wall 
pelikula (22:00). 

Ekitaldi guztiak doakoak izan-
go dira eta Espoloian zein San 
Martin plazan izan, egun horre-
tan euria egiten badu ekintzak 
seminarioko karpan egingo dira.

Umeendako zein helduendako 
kultura eskaintza, kalean bertan
Uztailean zehar zinema Espoloian, eta kale antzerkia zein 
Indiako folklore jaialdia san Martin plazan; dena doan

Bihar, uztailak 8, kontzertua 
eskainiko du Bergarako orfeoiak 
Arrizuriaga parkean (20:00); egu-
raldi txarra egiten badu Maria-
ren Lagundiako elizan izango 
da. Kontzertuaren inguruan 
nabarmentzekoa da programa 
osoa euskal kantena dela. "Eus-
kal kantak oso gustukoak eta 
maitatuak dira gure ikus-entzu-
leen artean", dio orfeoiko pre-

sidente Karlos Etxanizek. Bes-
tetik, Arrizuriagako parkean 
abestea "berezia" izango da: 
"Bergaran, orain arte, ez da ohi-
koa halako parke baten kontzer-
tuak egitea, iaz lehen aldiz Erre-
kalden egin genuen eta oso es-
perientzia ona izan zen. Aurten, 
Errekalden obretan daudenez, 
Arrizuriaga parkean egingo dugu. 
Oso parke politak daude herrian 
eta uste dugu paraje horiek apro-
betxatu egin behar ditugula". 
Hamaika abesti izango dira, 
Aitor Biainen zuzendaritzapean.

orfeoiaren euskal 
kantak zapatuan 
arrizuriaga parkean

urteko batzar nagusia 
egingo du uztailaren 13an 
bergara Kirol elkarteak. 
Futboleko, eskubaloiko, 
saskibaloiko eta pilotako 
sailek osatzen dute bKe eta 
batzar horretan sail 
guztietako ordezkariak 
izango dira. Honako gai 
hauek landuko dira, besteak 
beste: kirol sailen txostena, 
informe ekonomikoa, 
2017-2018 denboraldiko 
aurrekontua eta kuoten 
onarpena eta zuzendaritza 
batzordekideen berrespena. 
irizar jauregian egingo da; 
lehen deialdia 18:30ean eta 
bigarrena 19:00etan. 

bkeren batzar 
nagusia dator
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M.A oñATI
Kiroldegiko eta igerilekuko 
proiektu berria gauzatzeko 
453.000 euroko diru laguntza 
emango dio Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Oñatiko Udalari. 
Proiektuaren xehetasunak orain-

dik zehazteke daude, baina ziu-
rra dena da igerilekua eraberri-
tu bai, baina ez dela kanpoko 
igerilekurik egingo. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak kirol azpiegi-
turetarako argitaratutako diru 
laguntza lerro batera aurkeztu 

zen Udala. Ekainaren 17an bil-
dutako Batzorde Ebaluatzaileak 
egindako ebazpenaren proposa-
menean, Oñatiko Udalak aur-
keztutako proiektua 453.000 eu-
rorekin laguntzea proposatu 
zuen eta oraingo eguaztenean 
ebazpena konfirmatu du. Diru 
laguntza kiroldegia eraberritze-
ko erabiliko da, beraz.     

Martitzenean bukatu  
2016ko udazkenean, Udal Gober-
nuak martxan ipini zuen herri-
ko kirol azpiegituren inguruko 

prozesua eta bertatik eratorrita-
ko talde eragilean parte hartu 
zuten hamalau lagunak buru-be-
larri ibili dira lanean azken hi-
labeteotan Udalarekin batera. 
Datorren martitzenean amaituko 
da prozesu hori eta laster eman-
go da emaitzen berri. "Behin 
prozesuko emaitzak esku artean 
izanda eta beste erakundeetatik 
jasoko dugun diru-kopurua ja-
kinda, datozen urteetako kirol 
inbertsioen plangintza egingo 
dugu", adierazi du Kirol zinego-
tzi Moiuak. Asmoa da irailean 

lanak planifikatzea eta urtea 
amaitu aurretik proiektuaren 
erredakzioa esleitzea.   

inbertsio beharra 
Udal Gobernuaren agintaldiaren 
erdian, herritarren asebetetzea 
neurtzeko egin den inkestaren 
emaitzetan nabarmen azaleratu 
da herritarrek igerileku eta ki-
roldegian inbertsioak egin beha-
rra ikusten dutela. Zehazki, %70ek 
aipatzen du premia hori, horie-
tako asko eta asko erabiltzaile 
ez izan arren.  

kiroldegiko eta igerilekuko 
eraberritzea, geroz eta gertuago
oñatiko Udalak aurkeztutako proiektuak 453.000 
euroko diru laguntza lortu du Gipuzkoako Diputaziotik

Miren Arregi oñATI
Geroz eta gertuago daude San 
Migel eta Errosaixo jaiak eta 
dagoeneko Udaleko Kultura Sai-
la eta herriko talde eragileak 
badabiltza jaietara begira anto-
laketa lanetan. Normalean bi 
asteburutan izaten badira ere, 
aurten asteburu batera muga-
tuko dira horiek, eta, horren 
ondorioz, egun bat gutxiago 

izango dute San Migel eta Erro-
saixo jaiek. "Egun bat gutxiago 
izatera, berrikuntzak txertatze-
ko zailtasunak izango ditugu; 
izan ere, egun bakoitzak badu 
bere izaera eta ekintza batzuk 
oso antolatuak eta oso betiko-
tuta daude", adierazi du Kultu-
ra zinegotzi Nerea Zubiak. 204.000 
euroko aurrekontua izango dute 
jaiek.   

san Migel egunean, ken zazpi 
Lotuta dagoen ikuskizunetako 
bat da Ken Zazpi taldeak irai-
laren 29an plazan eskainiko 
duena. Izan ere, badira urte 
batzuk, plazako gunea indartu 
guran, ekonomikoki esfortzu 
handiagoa eskatzen duten tal-
deak ekartzen hasi zela Udala, 
eta, horren harrera ona ikusirik, 

aurten ere bide berari eustea 
erabaki dute. 

egitarauaren xehetasunak 
Bestelakoei dagokienez, Nerea 
Zubia zinegotziak azaldu du 
betiko guneak mantenduko di-
rela, eta iaz berrikuntza izan 
zen Bidebarrietako umeen gu-
neak izandako arrakasta ikusi-
ta, aurten ere gune bezala man-
tentzea erabaki dela. "Atzeko 
kalean kontzertu intimoagoak 
eskaintzen jarraituko dugu eta  
Bidebarrietako umeen guneare-
kin ere bai. Gaztetxoen eguna 
gazteekin antolatu izan dugu 
eta laster hasiko dira hori an-
tolatzen. Bestetik, zezena egun 
batera mugatuko da, San Migel 
biharamuna desagertu egingo 
delako, eta, hala, Errosaixo Bi-
xamona egunean bakarrik egon-
go da sokamuturra".

bilera irekia herritarrekin 
Hain zuzen, aipaturikoen eta 
gehiagoren berri eman zuten 
astelehenean, Udaleko Kultura 
Sailak deituta egin zuten bilera 
irekian. Herriko jaietan herri-
tarren lankidetza sustatzeko 
bilera izan zen hori eta deial-
diarekin bat egin zuten herriko 
lau kultur taldek edo eragilek: 
Jose de Azpiazu musika eskolak, 
txosna batzordeak, Olaitturri 
taldeak eta Sarek. Herritar bat 
ere joan zen bilerara bere ekar-
pen eta proposamenekin. "Etorri 
diren taldeetako bik proposamen 
berriak egin dituzte. Jose de 
Azpiazu musika eskolak plaza 
dantzak egiteko proposamena 
egin du eta Sarek presoen alde-
ko ekimen berri bat proposatu 
du", adierazi du Kultura zine-
gotzi Nerea Zubiak. Olaitturri 
taldeak, aurrez hitzartu bezala, 
San Migel egunean egingo du 
Santa Anan emanaldia.

txosnagunean aldaketak 
Txosna batzordeko ordezkari bat 
ere izan zen asteleheneko batza-
rrean. Txosnaguneak urtero bere 
egitarau propioa izaten badu ere, 
Udalaren jai egitarauan txerta-
tuta joaten da hori, eta elkarla-
nean osatzen dute. Aditzera eman 
zutenez, egitarauari dagokionez, 
San Migel egunerako bertso eta 
musika proposamen bat antola-
tzen ari dira eta gauean rock 
kontzertuak izango dira. Zapa-
tuan, Oñatiko erromeria talde 
bat izango da eta Errosaixo do-
mekarako, bakarlari bat ekartzea 
da asmoa.

Egitaraua alde batera utzita, 
txosnagunearen egiturari dago-
kionez, aldaketak egongo direla 
aurreratu dute. Oraindik zehaz-
teke dago zein itxura hartuko 
duen guneak, baina orain arteko 
karpa ez da erabiliko; ez, hasie-
ra baten, behintzat.

deialdiak 
Herri Eguneko talo postua, herri 
bazkaria eta Atzeko kaleko txos-
na kudeatzeko deialdietan izena 
emateko epea zabalik dago uz-
tailaren 10era arte. Bestetik, hi-
laren 20an bukatuko da artisau 
azokan izena emateko epea.  

azal lehiaketarik ez 
Jaietako esku programako azal 
lehiaketarako ez da deialdirik 
egingo. Azken urteetan lehiake-
tak izandako erantzun eskasa 
ikusirik, aurten, programaren 
diseinua diseinatzaile profesional 
baten esku uztea erabaki da. 

ken zazpi taldeko kideak. Ken zazPi

Ken Zazpi taldeak joko 
du San Migel egunean
Talde gernikarra izango da aurtengo san Migel eta Errosaixo jaietan gonbidatu 
nagusia. Irailaren 29an izango da hori, gauez, Foruen plazan. Aurreko egunean, san 
Migel bezperan hasiko dira jaiak eta urriaren 2an bukatuko dira

204.000 EUROKO 
AURREKOnTUA DU 
UDALAK SAn MIGEL 
ETA ERROSARIO 
JAIETARAKO
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Miren Arregi oñATI
Urretxun jaioa bada ere, badu 
Oñatirekin loturarik; izan ere, 
Pedro Berriotxoak (1958) Oña-
tiko Larraña Institutuan egin 
zituen 11 urte –1984-1995–, his-
toriako eskolak ematen. Iaz ar-
gitaratu zuen azken liburua eta 
Oñatirekin lotura zuzena du 
hark: La escuela de agricultura 
de Oñati y su época. Hain zuzen 
ere, horretaz aritu da joan den 
astean Artixa taldeak gonbida-
tuta Oñatin egin duen hitzaldian.
xix. mendean nekazaritza eskola 
bat egon zen oñatiko sancti spiri-
tus unibertsitatean. 
1851tik 1869ra arte egon zen mar-
txan, hemeretzi ikasturte egin 
zituzten bertan. 
zer-nolako ikasketak ziren haiek?  
Gaurko Lanbide Heziketaren 
mailako ikasketak. Hiru urteko 
ikasketak ziren eta handik ate-
ratzen zirenak perituak ziren, 
nekazaritza perituak eta lur 
tasatzaileak. Oñatikoa nekaza-
ritza alorrean Espainia mailan 
sortu zen lehenengo eskola izan 
zen. 
zer-nolako gazteak ziren bertan 
ikasketak egiten zituztenak? 
Erdi mailako eskola zen eta ezin 
zitekeen edozein joan. Erdi mai-
lako klaseko jende zen, medikuen 
semeak, merkatarien semeak, 
maisuen semeak... Jatorriari 
begiratuta, laurden bat ziren 
oñatiarrak, erdia gipuzkoarrak, 
hiru laurdenak euskaldunak eta 
gainontzekoak espainiarrak. 
Jende gutxik egiten zituen han 
ikasketak. Hiru ikasturteko ikas-
ketak ziren, eta, gehienez, 37 
lagun egon ziren matrikulatuta. 
irakasle onak izan zituen? 
Oñatik izan dituen irakaslerik 
onenak egon ziren han eskolak 
ematen. Matematiketakoa zen, 
esaterako, Ignacio Bereziartua 
jesuita; Marcelino Goya albai-
taria zen nekazaritzakoa eta 
marrazketakoa zen Sevillako 
Conde Aguayo. Gero etorri ziren 
lehenengo nekazaritza-ingenia-

riak ere. Guztiak ere prestigio 
handikoak. 
eta ikasleak? ezagun egin ziren? 
Matrikulatu zen lehenengo ikas-
lea izan zen Felipe Dugiols Ba-
lanzategi, gero heroi bihurtuko 
zen militarra. 14 urterekin hasi 
zen eskola honetan. Matrikula-
tu zen lehena izan zen, eta oso 
ikasle ona. Peritu bilakatuta, 
eta Oñatin lanean ibili zen. Bes-
teak beste, gaur egun Txantxiku 
Ikastola dagoen eraikinaren 
bigarren solairua egin zuen, 
baita bestelako lan topografikoak 
ere. 1860an Marokoko gerrara 
joan zen eta II. Karlistaldian 
karlisten kontrako milizianoen 
kapitain bilakatu zen, bera li-
berala baitzen, errepublikanoa. 
Berak defendatu zuen Oñati 
karlistengandik. Filipinetara 
joan zen eta han presondegien 
buru izan zen. Bere ikasketak 
asko baliatu zituen han.

zer eman zion eskolak herriari? 
Unibertsitatea suntsituta zegoen 
Nekazaritza Eskola sortu zenean; 
aurrez kuartela izana zen eta 
egoera oso txarrean zegoen. Es-
kola honen funtsarekin teilak 
jarri ziren, berritu ziren klaus-
troa, lurra, kanpaia...
zeintzuk izan ziren ixteko arrazoiak? 
Oñatik ez zuen maite Nekaza-
ritza Eskola. Oñatirendako uni-
bertsitatea diru-iturri garran-
tzitsua izan zen beti. Garai baten 
600 ikasletik gora izan zituen 
eta Nekazaritza Eskolak garai 
onenetan 37 izan zituen. Oso 
datu makalak ziren eta Oñati-
rendako gutxi zen; beraz, beti 
saiatu zen beste zerbait lortzen. 
Berriz ere unibertsitatea sortzen, 
berriz ere institutua lortzen... 
Seminarioa lortzeko ahalegin 
handiak egin zituen 1861ean 
Gasteizko elizbarrutia sortzen 
denean, baina azkenena ez zuen 
lortu.  1868ko La Gloriosa iraul-
tzarekin Isabel IIa kanporatu 
zuten eta iraultza horien tes-
tuinguruan askatasun bat sortzen 
da unibertsitateak sortzeko. Hori 
aprobetxatu zuten unibertsitate 
libre bat sortzeko. Institutua eta 
Zuzenbidea ematen zuten. Gero, 
II. Karlistaldia hasi zen. 

Pedro Berriotxoa. Miren azKaraTe / iruTxuloKo HiTza

"Irakaslerik onenek 
eman zituzten eskolak"
Pedro berriotxoa hIsToRIAlARIA
oñatiko sancti spiritus Unibertsitatean XIX. mendean izan zen nekazaritza Eskolaren 
gainean egin du berba oñatin Berriotxoak, Artixa taldearen eskutik egindako hitzaldian 

nEKAZARITZA 
ESKOLAREn 
FUnTSAREKIn 
UnIBERTSITATEA 
ERABERRITU ZEn

Festa

Zutabe honetan lantzeko gai batzuk izan ditut buruan. 
Errepideetako elkarbizitza konplexuaz hitz egin nezakeen, 
motordun ibilgailuen eta bizikleten artekoaz edo txirrindularien 
eta oinezkoen artekoaz. Eskatu diezaieket gure agintariei 
autopistak egiteaz gain beste errepideetako egoera horiek 
hobetzeko ahalegina egitea. Orain 20 urteko uztail gogor hartaz  
idatz nezakeen, Migel Angel Blancoren hilketaz, Ortega Lara 
Arrasaten askatzeaz, kartzelan jarraitzen duten orduko 
atxilotuez, egin zutenaz eta ordutik bizi dutenaz. Hondakinez 
ere bai, hondakinak ondoen kudeatzeko modua hondakinak 
bereiztea dela esan eta bereizteko ahaleginik egin gabe arazoari 
konponbidea eman diotela aipatzen dutenei buruz. Baina, ikusi 
dut zutabe hau uztailaren 7an argitaratuko dela, sanferminak 
ospatzen direnean. Hori baliatuz, festaren apologia egin nahi 
dut hemen, Sanferminena edo Trianako jaiena; algararena eta 
dantzarena. Festak sortzen digun bizipozarekin hasieran 
aipatutako gaiak tratatzerakoan samurtasuna ezinikusiaren 
gainetik jartzea errazagoa izango delakoan.

nIRE UsTEz

AiTor UgAlde

M.A oñATI
Entzierrorik gabeko San Fermin 
jaien ospakizuna, kiroldegiko 
kantxa erabiltzeko aukera eta 
kolore moreko taldea. Horiek 
dira aurtengo berritasun nagu-
siak. 532 ume –joan den urtean 
baino 100 gehiago–, 56 begirale 
eta lau koordinatzaile dabiltza 
aurten, euskaraz jolasten eta 
hezten uztailean. 10:00etatik 
13:00etara ibiliko dira, uztailaren 
28ra bitartean, eta, adinaren 
arabera, sotoan, gaztelekuaren 
sarreran, kuboan, azokan eta 
plazako kioskoan elkartuko eta 

agurtuko dira egunero. Zaintza 
zerbitzua ere egongo da.

Elkarbizitza, errespetua eta 
halako balioak landuko dituzte 
eta prest dute egitaraua: sukal-
daritza, Usakora irteera, natu-
rarekin kontaktua, uraren egu-
na, piraten eguna, ukenduen 
tailerra, Landara egun-pasa, 
Garaionen gau bateko egonaldia, 
munduko jolas ezberdinen eza-
gutza... Gurasoek astelehenetan 
jasoko dute aste osoko plana, 
posta elektronikoz, eskuorriz 
edo telefonoz. Uztailaren 25ean 
jai izango dute.

532 neska-mutiko ari dira 
aurten udaleku irekietan
Ezagutza-jolasekin hasi dituzte udalekuak oñatin. Ur 
jolasak egin dituzte eta san Fermin ospatu dute

neska-mutikoak ur jolasak egiten, astean. leire zuMalde
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MATRIKULA: Uztailaren 13tik 19ra.

Iker Oñate oñATI
Maila berreskuratu guran jar-
dungo dute Aloña Mendiko  lehen 
taldeko mutilek datorren den-
boraldian. Hori bai, Javier As-
piazu presidenteak aitortu dunez, 
ez dute jardun erraza izango: 
"Talde indartsu ugari daude 
gure multzoan, beraz, gogor bo-
rrokatu beharko dugu helburua 
lortzeko". Bigarren multzoa ego-
kitu zaie oñatiarrei; tartean, 
Elgoibar, Bergara eta Antzuola 
izango dituzte aurkari.

Bada, helburura bidean, hain-
bat alor hobetzeko lanean jar-
duteko asmoa berretsi dute oña-
tiarrek. "Aurreko urtean gola 
falta zen, dudarik gabe. Horri 
buelta eman behar diogu ezin-
bestean", dio Aspiazuk. Unai Gil  
izan zen golegile nagusia, bost 
golekin. 

Bestetik, talde teknikoaren 
arabera, lesioek ere esangura 
izan zuten azken denboraldiko 
erdietsiriko emaitzetan. "Lesio 
asko izan genituen; bolada ona 
harrapatzen genuenean, esate-
rako, lesioek berori zapuzten 
zuten. Ezin izan genuen oreka  
puntua harrapatu", argitu du 
Endika Ruizek, talde teknikoko 
kideak. 

  Aurrera begira, bestalde, 
talde-egiturari dagokionez, ez 
dute esangura handiko aldake-

tarik egitea aurreikusten. "Orain 
arteko filosofiarekin jarraituko 
dugu, etxeko jendearekin. Ho-
rretarako, harrobia indartzen 
segitu beharko dugu", azaldu 
du Ruizek. 

Bide horretan, hasiak dira 
denboraldiaurrerako plangintza 
prestatzen. Hasteko, entrena-
mendu gutxi batzuk egingo di-
tuzte uztailean, jokalarien arte-
ko harremana sendotzeko. Dena 
den, abuztuaren erdialdera arte 
ez dute aurre denboraldia ofi-
zialki hasiko. Horren baitan 
jada finkaturik dituzte lagunar-

teko zenbait partidu: irailaren 
2an –Bergaran– eta 9an –Azkoa-
gainen–. Orain, halako hitzordu 
gehiago ixten dihardute.

eserlekuak harmailetan
Gaur-gaurkoz, Azkoagaingo har-
mailetan eserlekuak jartzeko 
egitasmoarekin dihardute futbol 
saileko kideek. Bide horretan, 
Ipuruan –Eibar futbol taldeko 
zelaian– kendutako 400 aulki 
eskuratu dituzte. Zehatz esanda, 
taberna alboan dauden harmai-
letan jarriko lirateke aipaturiko 
eserlekuak.

Aloña Mendikoak Mutrikun, aurreko denboraldian, maila galdu ostean. araTz losada

Datorren denboraldira 
begira jarri da Aloña
Aurreko denboraldia atzean utzita, datorren ikasturtean jarri dute mira Aloña Mendiko 
futbol sailekoek; maila galdu ostean, Gorengo Erregional mailan jardungo dute. Talde 
teknikoak ez du aldaketa esanguratsurik egitea aurreikusten

Aloña Mendiko lehen taldea, Burgosen, igoera fasean. aloña MendiKo esKubaloi saila

"kinka larrian" da eskubaloi 
saileko zuzendaritza batzordea
Aloña Mendiko eskubaloi saileko zuzendaritza indartu 
egin gura dute. Jende berria batzen dihardute

I.O. oñATI
Datorren ikasturtera begira 
dihardu eskubaloi saileko zu-
zendaritzak. Besteak beste, euren 
egitura indartzea dute helburu. 
"Azken urteetan jende gutxi 
dabil zuzendaritzan; batzuk, era 
berean, entrenatzaileak ere ba-
gara, gainera. Horrek jendea 
neka dezake", esan du Rafa Zu-
luetak, zuzendaritzako kideak. 
Aurreko denboraldian soilik sei 
pertsonak jardun zuten, beraz, 
zuzendaritzaren arabera, "kinka 
larrian" dute egitura.

Horri buelta eman nahirik, 
lagundu gura duen orori zuzen-
duriko deialdi irekia egin dute 
uztailaren 11rako, martitzene-
rako; 19:00etarako finkatu dute 
hitzordua, Aloña Mendiko bu-
legoetan. 

"Eskubaloi sailak beharrezko 
du zuzendaritza indartsuagoa 
izatea; eta horretarako, jende 
berria sartu beharra dago ezin-

bestean", berretsi dute zuzenda-
ritzako kideek.

Herritarren beharra
Aurreko denboraldian, guztira, 
hamalau talde izan zituen Aloña 
Mendiko eskubaloi sailak; horiei, 
nesken zein mutilen eskubaloi 
eskolak gehitu behar zaizkie. 
Bada, 300 jokalari inguruk jar-
dun zuten gutxi gorabehera.

Hainbaten artean, horiek koor-
dinatzeko ardura du zuzendari-
tzak. Zuluetak azaldu duenez, 
"ez du berebiziko dedikazioa 
eskatzen; baina, lan txiki asko 
egin behar izaten dira". Jardun 
horretan, beraz, lagungarri izan-
go lukete herritarren laguntza.

Bestetik, Zuluetak argitu due-
nez, lagundu gura duenak ez du 
zertan zuzendaritzako kide izan: 
"Aldian aldian egin beharreko 
lan ugari sortzen dira egunero-
kotasunean. Horietan laguntze-
ko jendea ere behar da".
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Xabier Urzelai ARRAsATE
Bero egiten du Mojategin, bero 
itogarria. Igerilekuetatik jen-
dearen oihartzuna iristen da 
atletismo pistetaraino, ez da 
asko behar, gertu daude eta. 
Barreak, oihuak, murgialdiaren 
osteko uraren zarata... Bitartean, 
igerileku horietan atentzioa 
emango luketen gorputz landuak 
jo eta su dabiltza lanean. Uztai-
la hilabete gogorra da atleten-
dako, aire libreko denboraldia-
ren puntu gorena. 

Pistaren alde batean, Mikel 
Uribesalgo entrenatzaileak agin-
dutakoa betetzen dabiltza Iñigo 

Uribarren eta Eneko Carrascal: 
120 metroko serieak, topera. 
"Hamar minutu ditugu orain 
atseden hartzeko, eta ondoren 
beste bat dator", dio Uribarre-
nek, hauspoa errekuperatu gu-
ran. Lan horren aurrean Ca-
rrascal irribarretsu dago, due-
la gutxi bete du urteko helbu-
ruetako bat, Italian izango da 
Europako junior mailako txa-
pelketan –uztailaren 20tik 
23ra–. 

Beste aldean, berriz, astelehe-
nean Polonia aldera abiatuko 
diren Malen Ruiz de Azua eta 
Istar Dapena hasi dira Jonathan 
Perezen aginduetara saltoak 
egiten: "Teknika zorrozteko 
egunak izango dira hauek, az-
ken zuzenketak egiteko momen-
tua, dagoeneko etxerako lanak 
eginda daude-eta", dio astebu-
ruan Espainiako Txapelketan 
bigarren sailkatuta (5,21) Eu-

ropan egoteko maila duela be-
rretsi duen Dapenak.

Torrent-en –Valentzia– egin-
dako txapelketan txanponaren 
alde bat izan zen Dapena. Malen 
Ruiz de Azua, berriz, ez zen 
egindakoarekin gustura geratu, 
ezta gutxiago ere: "Ez da asko 
behar txapelketa hasieratik 
erabat okertzeko. Lehenengo 
saltoan balio gabeko salto bat 
egin nuen, eta gero ez nion ho-
rri buelta eman", dio pertika 
aukeratzen duen bitartean. "Ho-
rregatik, halako egun txar baten 
ondoren atletak salto egiteko 
gogoa izan behar du, aurrekoa 

lehenbailehen zuzentzeko au-
kera izatea", dio bere entrena-
tzaile Jonathan Perezek. 

Europako txapelketara begira 
biak izango dira Polonian: "Da-
goeneko birritan izan nazioar-
teko proba horretan, eta inoiz 
ez dut lortu finaletarako sail-
katzea; ea oraingoan posible 
den.

Poloniara joan aurretik, do-
mekan Ermuan erakustaldia 
izango dute: "Ondo pasatzera 
joango gara, eta sentsazio onak 
berreskuratzera".  

Malen Ruiz de Azua, Eneko Carrascal eta Istar Dapena, martitzenean, Mojategin. xabier urzelai

Poloniara bi, 
Italiara bestea

POLOnIARA JOAn 
AURRETIK DOMEKAn 
ERMUAn IZAnGO 
DIRA, ATLETISMO 
ERAKUSTALDIAn

DAPEnAK ETA 
CARRASCALEK AZKEn 
ORDUAn LORTU DUTE 
EUROPARAKO 
TXARTELA

Europako Txapelketan lehiatzeko txartela lortu dute Eneko Carrascalek –junior 
mailan- eta Istar Dapenak eta Malen Ruiz de Azuak promes mailan. hitzordu 
nagusiaren aurrean, GoIEnAk entrenamendu saio bat partekatu du eurekin

iñigo uribarren (arrasate, 
1993) adinez istar dapena 
eta Malen ruiz de azua 
baino nagusiagoa da, eta 
real sociedadeko atletak 
dagoeneko ezin du 
promesen mailan lehiatu, 
maila absolutuan dago. 
Hala, arrasatekoak 
uztailaren 22an eta 23an 
bartzelonan egingo duten 
espainiako atletismo 
Txapelketa absolutua du 
begiz jota, hor gura du 
denboraldia borobildu 
(ekainean 16,05eko marka 
egin zuen salto 
hirukoitzean).

duela gutxi ordizian 
egindako lesio batengatik 
ezingo du domekan 
ermuko erakustaldian 
parte hartu, baina 
egunotan ondo entrenatzen 
dabil eta uztail amaierara 
sasoian iritsi gura du, 
erabat errekuperatuta.

Uribarren eta Carrascal seriea egiten. x.u.

uribarren 
absolutuaren 
zain dago

eneko carrascal 
ATlETA

"egia esan, dezente 
kostatu zait europako 
Txapelketarako sailkatzea, 
eta behin lortuta, gozatzera 
joango naiz. zorte apur bat 
baldin badut, eta ondo 
lehiatzen banaiz, finaletan 
egon naitekeela uste dut".

Malen ruiz de azua 
ATlETA

"Pista estalian lortu nuen 
europakoan parte hartzeko 
gutxieneko marka. egia da 
azken txapelketetan ez 
dudala sentsazio onena 
izan, baina sasoi onean 
nago; finalerako sailkatzeko 
helburuarekin noa".

istar daPena 
ATlETA

"espainiakoan bigarren 
sailkatuta lortu dut 
europakoan egotea, eta 
orain, bai edo bai 
finalerako sailkatu behar 
dut. Horretarako, 
5,25eko marka-edo egin 
beharko dut; horretara 
goaz!".

Finaletarako 
sailkatzeko 
helburuarekin
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Xabier Urzelai AnTzUolA
Debagoienean ia modalitate guz-
tietako bizikleta lasterketak 
daude: errepidekoak, mendi bi-
zikletakoak, endurokoak, pinoi 
bakarrekoak... Baina DH laster-
keta falta zen, Down Hill deri-
tzona, eta horri bihar, zapatua, 
Antzuolan jarriko diote erreme-
dioa: "Euskadiko Openeko las-
terketa guztiak Bilbo aldean 
egiten dituzte, eta, herrian hain-
bat lagun gabiltzanez halako 
jaitsierak egiten, gurean zirkui-
tua prestatuta geneukan. Bada, 
asko ziren lasterketa antolatze-
ra animatzen gintuztenak, zir-
kuitua izanda gainontzekoa erraz 
egiten dela esanda, eta, azkenean, 
animatu egin gara. Lursailen 
jabeekin berba egin, baimenak 
eskatu, eta Udalaren eta Lokatza 
Ziklismo Eskolaren babesarekin 
lasterketa izango da zapatuan 
Antzuolan", dio Manu Castrok.

"denetik du zirkuituak" 
Euskadiko Openean dabiltzan 
pilotuak zirkuitu berrien gose 

dira, eta Antzuolan izango dute 
non gozatu: "Zirkuituak ia bi 
kilometro ditu, eta denetik du: 
zati teknikoak, jauziak, trialerak, 
peraltedun kurbak, zona azka-
rrak... Topera jaitsi izan dugu-
nean hiru minutu eta erdiren 
bueltan ibili izan gara, baina 
akats txiki bat egiten denean 
denbora asko galtzen da, lau 
minutura joaten gara".

goiz eta arratsalde
Bihar, zapatua, 85 pilotu inguru 
espero dituzte Antzuolako DH 
lasterketan: "Goizean entrena-
mendu saioak izango dira, zir-
kuitua ezagutzeko. 15:00etan, 
berriz, sailkapen fasea izango 
da eta 17:00etan finalak jokatu-
ko ditugu. Ondoren, 19:00etan 
sari banaketa ekitaldia egitea 
aurreikusten dugu, herrian". 

Pilotua, DHko bizikleta batekin aldapa behera. wiKiMedia

Antzuolako maldetan 
behera, ziztu bizian
 DH lASTERkETA  zapatuan lehenengoz egingo dute Antzuolan mendi bizikleta jaitsiera 
lasterketa, 'Down hill' deritzona. hainbat antzuolar daude Euskadiko open barruan 
lider, eta etxeko zirkuitua inork baino hobeto ezagutzen dute, eurek egina da eta 

antzuolako hainbat pilotuk etxean defendatuko dute openeko 
aurreneko bi lasterketetan lortutako lidergoa: Manu castrok 
master 40 kategorian hartuko du esku, eta lider dago openean. 
Mikel Fernandez (23 urte) elite mailan lehiatuko da, eta junior 
mailan unai larreak (18 urte) ere lehenengo postua defendatzeko 
ardura izango du. Kadete mailan gauza bera gertatzen da Jon 
Fernandezekin (16 urte), lider dago antzuolarra. 

eta, azkenik Jon larrea (14 urte) dago: "gazteegia da 
lasterketetan parte hartzeko, baina bere ardura izango da etxeko 
proban lehenengo jaitsiera egitea, zirkuituaren irekiera egitea, 
alegia". Horiekin batera, elgetako, bergarako eta arrasateko 
pilotuak egongo direla ere aurreikusten dute antolatzaileek.

antzuolarrak, lidergoa defendatzen

Imanol Estevez, 2014ko lasterketan nagusitzen. goiena

Antzuolan amateurrak eta 
Arrasaten kadeteak, domekan
 TxIRRInDUlARITzA  lehendakari Txapelketan ziklistek 130 
kilometroko lasterketari egin beharko diote aurre

X.U ARRAsATE
Domekan bi lasterketa izango 
dira Debagoieneko errepideetan 
jokoan. Goizean, jaien barruan 
egingo dute Antzuolako 72. sa-
ria, Peña Ayastui memoriala, 
eta ziklistek 130 kilometroko 
lasterketa izango dute aurrean. 
Txirrindulariak 09:30ean hasi-
ko dira lanean, eta, Asentzioko 
eta Deskargako gainak gaindi-
tu ostean 13:00 aldera iritsiko 
dira helmugara, Antzuolako 
plazara. Iaz, Baque taldeko Txo-
min Juaristi izan zen plazako 
zuzenean egindako esprintean 
azkarrena. 

arrasate saria, arratsaldean 
Domeka arratsaldean (16:00etan, 
Garibain) egingo dute Dorletako 
Amakoen eskutik kadete mai-
lako II. Arrasate Saria. Ziklistek 
65 kilometroko lasterketa izan-
go dute, eta ibilbidea iazkoaren 
berdina izango da: Arrasatetik 
Oñatiraino joango dira lehenen-
go, eta handik Eskoriatzara. 
Olandixoko tunela erabilita Ara-
maiora joango dira, eta Arrasa-
tera bueltan Kanpanzarrerantz 
hartuko dute, Sara jatetxe parean 
Epelera jaitsi eta helmugarako 
bidea hartuta, Garibaiko zuze-
nera (17:40). 

Zapatuan egingo duten Eskox-
treme martxarako agortuta dau-
de dortsal guztiak, jendeak aurrez 
eman du-eta izena. Azken ur-
teotako arrakastaren emaitza 
da, antolatzaileek mendian ibil-
bideak aukeratzen eta bidezidor 
berriak prestatzen hartzen duten 
lanaren saria.

Ibilbide motzak 37 kilometro 
izango ditu eta luzeak, berriz, 
50. Baina, martxaren izenak 
ondo dioen moduan, biak izan-
go dira fisikoki gogorrak. An-
tolatzaileek GPSaren erabilera 
gomendatzen dute, basoa aha-
lik eta gehien errespetatzeko 
gutxieneko markaketa egingo 
dute eta.

 MEnDI BIzIklETA  Dortsal 
guztiak agortuta 
Eskoxtreme martxan

Ointxe!-k antolatuta, Hiruko 
Saskibaloi Txapelketa egingo 
dute bihar, zapatua, Aretxaba-
letako plazan. Goizean kategoria 
txikiendako txapelketak egingo 
dituzte (09:30ean hasi eta 14:00ak 
arte), eta arratsaldean, 16:00etan 
hasita, kadete, junior eta senior 
mailetakoen txanda izango da 
–izen-ematea doan da eta sari 
asko banatuko dituzte parte-har-
tzaileen artean–.

Domekarako, berriz, auto te-
legidatuen motor hotsa egongo 
da Aretxabaletako plazan, era-
kustaldia antolatuko dute-eta 
bertan. 11:00etatik 14:00ak arte 
eta 16:00etatik 19:00ak arte ibi-
liko dira.

 SASkIBAloIA  Hiruko 
txapelketa 
aretxabaletan
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Euskal kulturgintzarEn 
transmisioa
goiEna tElEbista, 
uzTaILaRen 13an, eGuenean, 21:00eTan
GONBIDATUA: ITXARO BORDA    

mOndRaGOn unIBeRTSITaTeaK, GOIenaK, euSKadI IRRaTIaK eTa BILBaO hIRIa 
IRRaTIaK eLKaRLanean eGIndaKO SaIOa.

zu hemen zaude

shaun booker musikari handia 
berumuga musika zikloan
ohioko abeslaria Tonky Blues Band taldearekin batera 
igoko da Espoloiko oholtzara, gaur, 22:00etan

Imanol Beloki BERGARA
Urtero bezala, rocka, bluesa, jaz-
za eta musika beltzaren kolorea 
duen Berumuga ziklo musikala 
antolatu dute Bergaran. Lau tal-
deren emanaldiak izango dira, 
doan, eta ez nolanahikoak, gai-
nera. Nazio mailako artistak eta 
bertakoak arituko dira zuzenean, 
eta egitaraua Shaun Booker & 
Tonky Blues Band-ek zabalduko 
du.

Ohioko Shaun Booker abeslaria 
hogeita hamar urte kontzertuak 
jotzen aritu ondoren, blues, jazz 
eta munduko beste musik batzue-
tatik edan, eta afroamerikar blue-
saren tradizio klasikoena eraku-
tsiko du oholtzan, Tonky Blues 
Band talde mitikoarekin batera. 
Sarri askotan alderatu izan dute 
hasierako Tina Turner musika-
ri handiarekin, eta, emakumea-
ren indarra aldarrikatuz, Meri-
dianen (Mississippi) lan egiten 

zuen amona Beatrizen nortasuna 
eta irmotasuna bereganatu zituen 
Bookerrek; 3 urte besterik ez 
zuenean hasi zen bere aitonak 
gidatzen zuen elizan abesten eta 
jarduten. Amonaren indarra eta 
agertokian izaten zuen aitonaren 
eskolak oso baliagarriak izan 
zaizkio urte hauetan guztietan. 
Gaur egun oso ezaguna da Ame-
rikan, eta ospe handia du Euro-
pan. Hala, gaur, Bergarako Es-
poloiko agertokian  izango da, 
22:00etan.

tonky blues band 
Shaun Booker abeslaria Madril-
go talde handi batekin igoko da 
oholtzara. Tonky de la Peña gi-
tarra-jolearen taldearekin, hain 
zuzen ere. Albert Collins, Jerry 
Lee Lewis eta halako artista han-
diekin izandakoa da oholtza gai-
nean, eta blues klasikoaren alde 
egingo dute.

Asier Elortza, Ibon Larrañaga 
Oihan Vega eta Gille Sanz ber-
gararrek osatzen duten Belce-
blues taldea Hondarribiko Blues 
Jaialdian izango da uztailaren 
13an. Ez da lehenengo aldia blues 
jaialdian parte hartuko dutena, 
eta bi emanaldi eskainiko dituz-
te: goizean, 11:00etan, kontzertu 
didaktikoa egingo dute gazteen-
tzat Itsas Etxea Auditoriumean 

eta 21:30ean, kontzertua eskai-
niko dute Bentako agertoki na-
gusian.

Bestalde, Asier Elortzak  Mikel 
Etxeberriarekin duen Dia-
blues&Bluecifer taldearekin 
Donostiako Jazzaldian joko du 
kontzertua uztailaren 22an, 
22:30etan, Frigo gunean (Kur-
saalaren atzean). Tokiko taldeen 
hautatze prozesuan sailkatu 
ziren otsailean, Tabakaleran 
egindako kontzertu baten ostean, 
eta lehen aldiz izango da taldea 
Jazzaldian.

Belceblues eta 
Diablues&Bluecifer, 
jaialdi handietan

Aitziber Aranburuzabala ARRAsATE
Xabier Zamargilearen musika 
proiektua da Zamarra Eta Ater-
kia. "Nire proiektu pertsonala 
da, baina ez indibiduala; musika 
sortu dut, baina baita musika 
hori interpretatuko duen taldea 
ere. Gaztaroan musikagintzan 
jarduten nuen, baina gero utzi 
egin nuen, eta orain dela sei urte 
hasi nintzen berriz ere gitarra 
jotzen ikasten eta inolako asmo 
jakinik gabe abestiak konposa-
tzen. Jorge Abadia musika ira-
kasleari erakutsi nizkion egin 
nituen konposaketak, eta, gus-
tatu zitzaizkionez, zuzenean jo-
tzen lagunduko zidala esan zidan. 
Hainbat kontzertu egin nituen 
harekin, baina kantuek beste 
musika tresna batzuk eskatzen 
zituztela konturatu nintzen eta 
taldea sortzea erabaki nuen. 
Abadiarekin batera hasi nintzen, 
baina Bartzelonara joan behar 
izan zuen, eta, hortaz, proiektua 
utzi zuen. Kostata, baina, azke-
nean, lortu nuen taldea berregi-
turatzea", kontatu du Xabier 
Zamargileak Arrasate Irratian. 

Herrian –Lekunberri– Zamar 
moduan ezagutzen dute, eta hor-
tik abiatuta asmatu zuen izena. 
"Horrekin adierazi gura dut ez 
direla nire morroiak, Zamarra 
Eta Aterkia guztiok osatzen du-
gun taldea dela baizik. Gaur 

egun, laukote bat gara: gitarra 
akustikoa eta ahots nagusia ni 
naiz, eta gainontzeko kideak, 
berriz, honako hauek dira: Ma-
nex Albira gitarra elektriko, 
baxu eta perkusio txikiarekin; 
Beñat Artze bateria jotzen eta 
Miren Aranguren koruetan".

'beharbada bai, beharbada ez' 
Orain dela bi urte Lotara ma-
keta kaleratu zuen Zamargileak, 
aurreko formazioarekin, eta 
aurtengo Aste Santu ostean ar-
gitaratu zuen oraingo taldeki-
deekin Beharbada bai, behar-

bada ez (Gaztelupeko Hotsak, 
2017) lan luzea. "Disko honetako 
hitzek, bereziki, nire bizipenak 
jasotzen dituzte, modu abstrak-
tuan kontatzen baditut ere". 

Pop eta jazz musika estiloak 
ditu lanak oinarri. "Poparen 
egiturak dituzte kantuek, baina, 
harmoniak, berriz, jazzarenak 
dira. Musika gozoa da. Diskoa 
eskuratzeko aukera izango duzue 
domekan, eta, bestela, Gaztelu-
peko Hotsak-en atarian eros 
daiteke. Horrez gainera, sareko 
hainbat plataformatan ere en-
tzungai dituzue kantu guztiak".

zamarra Eta Aterkia, nafarroako musika taldea. MariaJe FuenTe

Jazz eta pop doinuak 
etzi Jose Letona plazan
Udazabalen barruan, bi kontzertu eskainiko dituzte asteburuan toki berean: shalom 
shalom!! boskotea izango da gaur (ikus 14.orria) eta domekan, nafarroako zamarra 
Eta Aterkiak taldeak 'Beharbada bai, beharbada ez' lana aurkeztuko du, 20:00etan 
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irailean sari gehiagorekin 
bueltan izango gara!

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

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

Goiena Klubaren txokoa

irabazi bi lagunendako otordua

ERRASTI jATETxEARI ESkER 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

Euskara irabazle, denok irabazle!

kultura      41

Aitziber Aranburuzabala ARRAsATE
Ipar Euskal Herriko literatura 
sorkuntza gertutik ezagutzeko 
aukera emango du datorren egue-
nean, uztailaren 20an, 21:00etan, 
Goiena telebistan eskainiko den 
EKT (Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioa) saioak. Bilbo Hiria 
irratiko Ane Zabala kazetariak 
Itxaro Borda (Baiona, 1959) idaz-
lea elkarrizketatuko du.

Aspalditik dihardu Bordak 
literatura sorkuntzan; genero 
ezberdinetako liburuak argita-
ratzeaz gainera, askotariko ar-
tikuluak idazten ditu egunka-
rietan eta aldizkarietan.

Postari idazlea 
Ironiarik gabe ez dakiela idazten 
dio, hori du Bordak ikur eta 
adierazteko tresna nagusi. Ha-
maika poesia eta nobela argita-
ratu izan dituen arren, aitortzen 
du oraindik ere kostatu egiten 
zaiola bere burua idazle moduan 
aurkeztea. "Ogibidez postaria 
naiz, eta, Iparraldeko sortzaile 

gehienen moduan, nik ere nire 
ofizioari ebazten diot idazteko 
denbora, ez baikara idaztetik 
bizi. Gaztaroan, berriz, Herria 
aldizkarian idazten nuenean,  
lasai asko nioen idazlea nintze-
la", dio, barrez, Bordak. 

euskaldun berritua 
6 urterekin eskolan hasi zenean 
euskara galdu zuela kontatzen 
du. "Parisko osaba batek Piarres 
Lafitteren hiztegiak bidaltzen 
zizkigun eta horiei eta Herria 
aldizkariari esker berreskuratu 
nuen ama-hizkuntza. Ez dut 
irudikatzen nire idazkera eus-
karaz ez bada eta Iparraldeko 
eremu geografikotik kanpo; hala 
ere, hizkuntza aniztasunaren 
onurak aldarrikatzen ditut. Beti 
uste izan dut hiru opari jaso 
izan ditudala bizitzan: emaku-
mea jaiotzea; behe mailako kla-
se sozialekoa izatea; eta herri 
edo nazio txiki batekoa izatea". 

Maiatz aldizkari-argitaletxea 
1982an Luzien Etxezaharretare-
kin elkarlanean sortu zuen 
Maiatz, eta haren bitartez kale-
ratu zuen Bizitza nola badoan 
lehen poesia liburua; orain dela 
gutxi, bide beretik argitaratu 
du Odolak su gabe diraki izene-
ko lehen antzerki luzea.

Itxaro Borda idazlea. goiena

Literatura sorkuntzaz, 
Iparraldeko ikuspegitik
1982an argitaratu zuen Itxaro Bordak lehen poesia liburua; harrezkero, genero 
ezberdinetako hamaika argitalpen ditu; 2002an Euskadi saria jaso zuen '%100 
basque' eleberriarekin. Bere helburua herri xehearentzat idaztea dela dio lapurtarrak  

A. A. ARRAsATE
Pasa den asteburuan  ziren Ipa-
rraldeko Euskal Herrian Zuze-
nean elkartekoak 22. EHZ jaial-
dia egitekoak, baina eguraldiak 
behartuta bertan behera utzi 
behar izan zuten.  

Jaialdia hasteko ordu gutxi 
falta zirela eman zuten antola-
tzaileek albistearen berri eta 
segituan hedatu zen sare sozia-
len bitartez elkartearekiko el-
kartasuna. "Pena handiz hartu 
genuen erabaki hori baina ezin 
genuen jaialdiko parte hartzai-
leen segurtasuna bermatu. Ika-

ragarria da jasotzen ari garen 
elkartasun keinu eta mezu pila. 
Alimaleko plazera eta indarra 
ematen digute guri laguntzeko 
antolatutako ekimenek; berdin 
da diru asko edo gutxi ematen 
duten. Guztiei eskerrik asko!", 
kontatu du EHZ elkarteko bo-
zeramale Jon Irazabalek Arra-
sate Irratian.

euskal balioak dituen jaialdia
Uda sasoian hainbat musika 
jaialdi egiten dira Euskal He-
rrian, baina, horien artean, EHZ 
berezia dela dio Irazabalek. "El-

kartean hasieratik dugun hel-
burua da, jaialdiaren bitartez 
nahi dugula sortu gure ametse-
tako gizarte eredua. Horretara-
ko baditugu defenditzen ditugun 
balio batzuk, horien artean: eus-
kararena, feminismoarena, eko-
logiarena, bereziki tokiko mu-
sika ona entzuteko aukera ema-
tea, baina nazioarteko taldeei 
ere lekua egitea... Ikusteko dago 
datorren urtean EHZ jaialdiak 
hartuko duen bidea; seguru aski,  
aldaketa batzuk egingo ditugu".  

jaialdiari nola lagundu 
Aurreko edizioek eragindako 
diru-zuloa estaltzea zen aurten 
asmoa. "Oraingoaren gastuak 
moldatuko ditugu baina zuloak 
hor jarraitzen du; lagundu gura 
dutenek gure Facebooken aur-
kituko dituzte zabaldu ditugun 
kontu korronteen zenbakiak".

bertan behera geratu zen eHz 
jaialdiari elkartasun uholdea
AED eta EhE elkarteen eskutik, Eider Garrok eta leire 
Etxezarretak kontzertua eskaini zuten atzo, eguena



EGUBAkoITzA  2017-07-07  goIEnA AlDIzkARIA42    zerbitzuak

1. etxebizitzak

103. errenTan eMan
arrasate. erdigunean lo-
gela bateko etxebizitza 
ematen da errentan. bizi-
tzera sartzeko prest dago. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 619 34 88 52

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

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

eskoriatza. etxebizitza 
ematen da errentan, ba-
serri inguruan. 130 metro 

koadro. Hiru logela eta bi 
bainugela. lorategia eta 
ortua. berokuntza eta su 
bajua. denbora luzerako 
emango litzateke erren-
tan. Hilean 750 euro. in-
teresatuok deitu zenbaki 
honetara: 607 79 12 32 
(esther)  

104. errenTan HarTu
arrasate. 25 urteko nes-
ka arrasatearra. arrasaten 
errentan hartzeko pisu 
bila nabil, erdigunean po-
sible bada. 695 85 49 92 

bergara. etxebizitza 
errentan hartuko nuke. 
Hilean gehienez 400 edo 
500 euro ordain ditzaket. 
943 50 47 29 

elgeta. apartamentua 
hartuko nuke errentan. 
deitu telefono honetara: 
627 89 55 41

105. eTxeaK osaTu
bergara. logela ematen 
da errentan, kontratuare-
kin. neska edo emakume 
batendako. deitu telefono 
honetara: 636 30 37 75

2. garajeak

201. saldu 
bergara. garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, burdiñaten. 607 
34 90 43

203. errenTan eMan
arrasate. garaje itxia 
ematen da errentan Jokin 
zaitegi plazan. deitu ho-
netara: 629 45 92 00

4. lana

401. esKainTzaK

bergara. emakume bat 
zaintzeko neska euskal-
duna behar da. goizeko 
8:00etatik 13:00etara. 
652 70 07 47 

bergara. Pertsona eus-
kalduna behar da umeak 
zaintzeko. 670 49 87 29 
edo 659 77 80 14 

bergara. Pertsona nagu-
si bat zaintzeko neska bat 
behar dugu. goizez bi 
orduz eta hiru arratsaldez. 
baserri baten da eta autoa 
beharrezkoa da. Telefo-
noa: 656 77 96 49

402. esKaeraK
arrasate, aretxabaleta 
edo eskoriatza. Pertsona 
nagusien zaintzan forma-
kuntza eta eskarmetua 
daukan neska, garbiketan 
edo nagusien zaintzan lan 
egiteko prest. aurretik lan 
egindako familien errefe-
rentziak aurkez ditzaket. 
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. Telefonoa: 
696 84 19 51 

debagoiena. 20 hilabe-
teko esperientzia duen 
emakumea nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
etxe, atari, elkarte eta 
abarrak garbitzen jardu-
teko gertu. 602 36 50 33 

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

debagoiena. etxe, atari 
eta abarrak garbitzen, 
nagusiak zaintzen edota 

sukalde laguntzaile mo-
duan lan egingo nuke. 
orduka eta jardun osoz. 
688 29 97 05 

debagoiena. neska ar-
duratsua garbiketak egin 
eta nagusiak zaintzeko 
gertu. 632 30 18 47

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentua daukan gizonez-
koa, orduka edo etxean 
bertan lan egiteko prest. 
632 26 40 16 

debagoiena. zerbitzari 
modua edo nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. 685 
64 85 64 

5. irakaskuntza

501. Jaso
ingelesa bergaran. ume 
bati ingeleseko eskolak 
emateko norbait behar 
dugu. astelehen, eguazten 
eta ostiraletan, 11:00eta-
tik 13:00etara bitartean 
izango litzateke. Presaz-

koa da eta berehala hasi-
ko litzateke. 696 84 19 51

8. denetarik

806. galdu
ninfa bat galdu zaigu. 
oñatiko berezao auzoko 
agerre baserritik ninfa 
batek ihes egin digu. gri-
sa da, buruan gandorra 
eta masail gorriak dituen 
txoria. deitu telefono zen-
baki honetara eta asie-
rrengatik galdetu 680 16 
93 22.

9. HarreManak

903. deiaK
aleman mintzapraktika. 
egubakoitzero elkartzen 
gara bergaran, 18:30etik 
aurrera, alemana prakti-
katzeko. zuk ere parte 
hartu gura baduzu, Face-
bookeko 'stammtisch 
bergara' taldean sartu edo 
deitu zenbaki honetara: 
663 65 76 06 

OÑATI
Ile-apaintzailea 

behar da
irailean hasteko.

619 49 17 33

ANTZUOLA
Esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da
irailean hasteko.

610 06 94 17

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.	Berrizteko.	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€	Igogailu.	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

IRAGARkI sAIlkATUAk

943 25 05 05 

sAIlkATUAk@GoIEnA.EUs

WWW.GoIEnA.EUs/sAIlkATUAkk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

SUKALDARIA
Sukaldaria behar da Debagoienerako. 

Ezinbestekoa da urtebeteko 
esperientzia izatea.

Interesatuok, currikuluma bidali: 
ausolan@ausolan.com

ETXE AGENTZIARAKO LANGILEA
Pertsona bat behar da egun erdiz,
arratsaldez, bezeroen arretan eta 

ofimatikan lan egiteko.   Adobe programen 
ezagutza kontuan hartuko da. Bidali CV: 

inmodebagoiena@gmail.com

BAKE EPAILEA ETA
HAREN ORDEZKOA

Bake epailea eta haren ordezkoa 
izendatzeko prozesua zabaldu du 
Arrasateko Udalak. Oinarriak udal 
webgunean ikus daitezke.

Izena emateko epea: 
abuztuaren 3an bukatuko da.

Informazio gehiago udalaren 
Pertsonal Sailean eskura daiteke 
(943 25 20 04).

Pertsonal Saila

zaPaTua, 8

09:00 Kantari 6

09:30 Korapilo

10:00 Kantari 5

10:30 osoko bilkura: oñati

11:30 Hemen debagoiena

12:30 Jaiak 2017

13:30 onein: gnocciak

14:00 osoko bilkura: oñati

15:00 Hemen debagoiena

16:00 Kantari 5

16:30 Korapilo

17:00 Kantari 6

17:30 amaia dJ

18:00 Jaiak 2017

19:00 Hemen debagoiena

20:00 Kantari 5

20:30 amaia dJ

21:00 osoko bilkura: oñati

22:00 Hemen debagoiena

23:00 Jaiak 2017

doMeKa, 9

08:30 dantza erakustaldia: 
ross 

10:00 Korapilo 

10:30 Kantari 6 

11:00 eKT Jose Mari 
larramendi

11:30 galdegazte: Hodei 
beitia 

12:30 onein: gnocciak

13:00 Hemen debagoiena

14:00 Jaiak 2017

15:00 dantza erakustaldia: 
ross 

16:30 Kantari 5

17:00 Korapilo

17:30 Hemen debagoienean

18:30 ur eta lur  

19:00 osoko bilkura: oñati

20:00 Kantari 6 

20:30 Hemen debagoiena

21:30 Jaiak 2017

22:30 ikustenda iparrerat: 
Mariasun lete 

23:00 Hemen debagoiena

egubaKoiTza, 7

10:00 Hemen debagoiena

11:00 onein: gnocciak

11:30 Hemen debagoiena

12:30 ikustenda iparrerat: 
Mariasun lete 

13:00 Kantari 5

13:30 Hemen debagoiena

14:30 gaurkoak

14:45 eKT Jose Mari 
larramendi

15:15 Hemen debagoiena

16:15 gaurkoak

16:30 onein: gnocciak

17:00 gaurkoak

17:15 galdegazte: Hodei 
beitia

17:45 gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 Kantari 6

19:30 ikustenda iparrerat: 
Mariasun lete 

20:00 Hemen debagoiena

21:00 eKT Jose Mari 
larramendi

21:30 amaia dJ

22:00 Hemen debagoiena

23:00 osoko bilkura: oñati

JULEn IRIOnDO SUSAnA AXPEREKIn BERBETAn
‘Ikustenda: Iparrerat’ Eguena, 21:30

goiena

ESKOEXTREM LASTERKETAKO IRUDIAK
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30

iManol soriano

AsTEA GoIEnA TElEBIsTAn

eguazTena, 12

SAn KRISTOBAL
‘Hemen Debagoiena’ 

Eguaztena, 18:00/20:00/22:00

eguena, 13

ITXARO BORDAREKIn 
KULTURAZ BERBETAn
‘EKT’ 

Eguena, 21:00

asTeleHena, 10

ELKARRIZKETA ETA 
ERREPORTAJEAK
‘Hemen Debagoiena’ 

Astelehena, 18:00/20:00/22:00

MarTiTzena, 11

EGUnEKO ALBISTE 
GARRAnTZITSUEnAK
‘Gaurkoak’ 

Martitzena, 14:30

goiena

goiena TelebisTaKo 
PrograMazio osoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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EskER onA

Bergaran, 2017ko uztailaren 7an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko ekainaren 23an hil zen, 68 urte zituela.

Ana 
Vicente Morales

oRoIGARRIA

Intxortako lehoiak.
Elgetan, 2017ko uztailaren 7an.

Beti zurekin, beti gurekin.

'Popeye'

2017ko uztailaren 1ean hil zen, 44 urte zituela.

 Jose 
Monterroso Martinez

EskER onA

Arrasaten (Gesalibar), 2017ko uztailaren 7an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali 
zenizkigutenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
ondra-meza domekan izango da, uztailaren 9an, 11:00etan,

Gesalibarko santa Ageda elizan. 
Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Biziola baserrikoa
Paulino Ibaberen alarguna

2017ko ekainaren 19an hil zen, 97 urte zituela.

Sabina 
Dolara Mendizabal

oRoIGARRIA

oñatin, 2017ko uztailaren 7an.
helbidea: santuekua baserria (santxolopetegi auzoa).

Zure irrifarra
daukagularik albuan
beti izango zaitugu
amama goguan.

zure bilobak: Eneritz eta Declan, Amaia eta Andoni, Ane eta Aritz,
Unai, Aitor, Garazi eta Jon.

Antonio Villarren alarguna

2017ko uztailaren 3an hil zen, 86 urte zituela.

Ana Mari 
Irazoqui Belasti

EskER onA

Arrasaten, 2017ko uztailaren 7an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean. 

luis zubillagaren alarguna

2017ko uztailaren 4an hil zen, 84 urte zituela.

Salome
Azurmendi garro

URTEURREnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Antzuolan, 2017ko uztailaren 7an. 

Urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 9an, 11:00etan,
Antzuolako Errukizko Amaren parrokian.

2016ko uztailaren 9an hil zen, 83 urte zituela.

Eufemio 
gullon garcia

URTEURREnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2017ko uztailaren 7an. 

Urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 9an, 12:00etan,
Bergarako santa Marina parrokian.

—
Ama, ez zaitugu inoiz ahaztuko,

gure bihotz barrenean eramango zaitugu betiko.

2016ko uztailaren 5ean hil zen, 66 urte zituela.

 Amaia
lazpiur Alberdi

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.

Ana Vicente Morales. bergaran, ekainaren 23an. 68 urte.

M. Milagros Otamendi Anduaga. arrasaten, ekainaren 27an. 67 urte.

Antonio Diaz-Sarabia Azkarate. arrasaten, ekainaren 28an. 80 urte.

M. Arantzazu Azurmendi Agirre. arrasaten, ekainaren 29an. 67 urte.

Jesus Mari Kortazar Garro. arrasaten, uztailaren 1ean. 71 urte.

Jose Monterroso Martinez. bergaran, uztailaren 1ean. 44 urte.

Moises Alberdi Egaña. bergaran, uztailaren 1ean. 78 urte.

Esther Saiz Linaje. arrasaten, uztailaren 2an. 86 urte.

Miren Matxalen Valero Barredo. arrasaten, uztailaren 3an. 43 urte.

Ana Mari Irazoqui Belasti. oñatin, uztailaren 3an. 86 urte.

Salome Azurmendi Garro. arrasaten, uztailaren 4an. 84 urte.

Josean Aiastui Aretxaga. antzuolan, uztailaren 5ean. 55 urte.

Arantza Revillas Ramila. arrasaten, uztailaren 5ean.

hIlDAkoAk

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 7 M. Fca. azKoaga: iturriotz 17 / 943 79 79 99
zapatua, 8 Fernandez: Maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
Domeka, 9 irizar: erguin 11 / 943 79 12 39
Astelehena, 10 aMezua: santa Marina 32 / 943 79 09 74
Martitzena, 11 esPañol Morales: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Eguaztena, 12 ruiz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguena, 13 eTxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 7 oiarbide: san antonio 5 / 943 76 11 05
zapatua, 8 esTella: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Domeka, 9 esTella: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 10 Mozos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 11 urriTiKoeTxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 12 zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 13 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, 7 igarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
zapatua, 8 igarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Domeka, 9 igarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Astelehena, 10 garaTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 11 garaTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
Eguaztena, 12 Juldain: Kale barria 6 / 943 78 11 28
Eguena, 13 Juldain: Kale barria 6 / 943 78 11 28

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.

oRoIGARRIA

Arizmendi Ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
leintz bailaran, 2017ko uztailaren 7an.

Ikastolako gurasoa

2017ko uztailaren 5ean hil zen.

 Arantza
Revillas Ramila

Har beza familiak gure atsekabe-mina.



EGUBAkoITzA  2017-07-07  goIEnA AlDIzkARIA44      zerbitzuak

TXUTXU-MUTXUAk

1. Ezkondu zirenetik, 25 urte
Karmele garitano eta Javi elorza bergararrek 
25 urte beteko dituzte ezkonduta, uztailaren 
11n. Kuadrillakoek mezua helarazi gura izan 
diete: "zorionak! Hala jarraitu urte askoan".

3. Bihar ezkonduko dira
cristina Martin eta raul gomez oñatiarrak 
zapatuan ezkonduko dira. "zorionak, bikote! 
ondo ospatu eguna! Muxu potolo bat", diote 
san lorentzoko lagunek.

2. Otamendi eta Legaristi ezkontzear
aitor otamendi eta izaskun legaristi oñatiko 
udaletxean ezkonduko dira zapatuan. bikotea 
zoriondu gura izan du familiak: "zorionak eta 
ondo-ondo ibili eztei-bidaian!".

4. Gazte Konkisen indartsu
ekainaren 28tik 30era bitartean, gazte 
Konkis egitasmoan esku hartu zuten oñatiko 
gaztelekuko hainbat kidek. "Parte hartzaileak 
indartsu", esan dute antolatzaileek.

kontatu, kontatu!
Badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo 
eztei-ospakizunen batenik? kintada egin 
duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? 
Ibilaldi politen bat erakusteko baduzu? 
Bestelako ospakizunen bat? kontaiguzu eta 
bidaliguzu argazkia!

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

ordezkaritzak
zatoz Goienaren ordezkaritzara (otalora 31, 
Arrasate) edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

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

1 2

4

3

SAn PETERS OI!
ibarreko zenbait musikarik san 
Peters oi! taldea sortu zuten, 
Eskoriatzako jaiei begira; herriko 
jaietan kontzertua eskaintzea zen 
asmoa. emanaldiaren ostean, 
egitasmoa eten gura zuten. 

dena den, arrakasta handia izan 
omen zuen eskainitako 
kontzertuak. beraz, asmoak nahasi 
zitzaizkien. bide horretan, orain, ez 
dute agertoki gainean segitzeko 
aukera baztertzen.

InGURUMEn IRTEERAK
oñatin egiten ari diren ingurumen 
irteerek arrakasta izan omen dute 
herriko gazteen artean. Jende 
ugarik eman du izena egitasmoan; 
adin ezberdinetako jendea dabil, 
bakoitza dagokion taldean –adin 
tartearen araberakoa–.

astelehenean, uztailaren 3an, 
hasi zituzten irteerak; eta 21era 
bitartean iraungo du egitasmoak. 
gaur-gaurkoz, talde guztiek dute 
irteeraren bat egina. "oñati eta 

bere altxorrak" ezagutarazi gura 
dituzte antolatzaileek.

GAUARGI, SAnMIGELETAn
oñatiko san Migel jaietan, 
danborrada egunean, gauargi 
taldeak jardungo omen du herriko 
plazako agertokian. eguneko 
emanaldia bi zatitan banatuko 
dute: arratsaldean eta danborrada 
ostean –gauean– jardungo dute. 

gaur-gaurkoz, egitarauko azken 
hitzorduak ixten dihardu oñatiko 

jai batzordeak. informazio gehiago 
eskainiko dute datozen asteetan.

GOROSTIZA hAUR PARKEA
arrasateko gorostiza jolas parkea 
estali berri dute; joan den astean 
estreinatu zuten. Horrek izan du 
eraginik auzoaren egunerokoan. 
bada, herriko beste auzoetako 
guraso eta neska-mutiko ugari 
gerturatu dira bertara azken 
astean. Horrek trafiko arazoak 
eragin omen ditu inguruan; 

besteak beste, aparkaleku falta 
dela eta.

OMEnALDIA TABERnARIARI
arrasateko tabernari bat omenduko 
dute gaur, egubakoitza, alde 
zaharreko taberna ezagun batean; 
bertan jardun du lanean aurreko 
astera arte. guztira, hamar urte 
baino gehiago egon da barra 
atzean, baina, orain, lanbidea 
baztertzea erabaki du, proiektu 
berri bati ekin guran. 

#DIoTEnEz
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urte 
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; 
hiru bide dituzu Goienaren bidez 
zoriontzeko:

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

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

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

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

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

zoRIon AGURRAk

ARRAsATE
bea caballero
ekainaren 30ean. 
urtebetetze borobil 
honetan, espero dugu 
ondo pasatzea. Patxo 
handi bat rosiren eta 
olatzen partetik!

BERGARA
Markel larrañaga 
Fernandez
ekainaren 30ean, 7 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu handi bat, 
etxeko danen partetik.

ARETXABAlETA
alana alonso Panadero
ekainaren 28an, 3 urte. zorionak, printzesa! oso 
ondo pasatu zure urtebetetze egunian! asko maite 
zaitugu! etxeko danon eta, bereziki, Julenen 
partetik!!

BERGARA
julen oruna Martinez
ekainaren 24an, 2 
urte. zu zara gu denon 
argia! segi horrela, 
txapeldun! asko maite 
zaittugu!

oñATI
niko regueiro 
Madina
ekainaren 23an, 2 
urte. zorionak, pottoko! 
etxeko zoramena 
zarelako. Pa handi bat, 
danon partetik.

oñATI
alaia zuloaga 
aranburu
uztailaren 3an, 2 urte. 
zorionak, maite! 
Jadanik bi urtetxo. 
besarkada handi bat 
eta muxu potolo bat, 
familia danaren 
partetik.

oñATI
lierni arregi galdos
uztailaren 2an, 43 
urte. zorionak eta urte 
askotarako 
amatxo-izeko lierni. 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danen partetik.

ARRAsATE
antonio Prol
uztailaren 2an, 41 urte. zorionak, aitatxo. etxekoen 
partetik muxu handi bat eta ondo pasatu zure 
egunean. Maite zaitugu.

oñATI
jose antonio amundarain
uztailaren 1ean, 70 urte. urte askotarako, aittatta! 
Muxuak etxekoen partetik eta segi horrelako gazte!

oñATI
odei Palacin aldea
uztailaren 4an, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! oso ondo 
pasatu eguna. 10 
patxo handi, danon 
partetik. Mua!

oñATI
eñaut eta andoitz biain
andoitzek 30 urte, uztailaren 4an eta eñautek 3 
urte, 9an. zorionak, bikote! Muxu asko familiaren 
partetik eta ondo pasatu zuen egunak.

oñATI
nahia guridi urtaza
uztailaren 3an, 4 urte. 
zorionak, maittia! 
ondo pasatu eguna eta 
muxu handi bat 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik!

ARRAsATE
eneko abarrategi 
segura
uztailaren 3an, 6 urte. 
zorionak, bihotz! zelako 
handi eta mutiko jatorra 
zaren! Mila patxo 
seigarren urtebetetzean. 
Familiaren partetik, 
zorionak, eneko!

BERGARA
ekaitz curado uzin
uztailaren 6an, 11 
urte. zorionak, ekaitz! 
ondo pasatu zure 
eguna. gora san 
Fermin eta gora reala! 
Patxo handi bat denon 
partetik. batez be, izar, 
oier, elene eta amets.

BERGARA
alain alberdi abajo 
uztailaren 6an, 6 urte. 
zorionak, alain, 
ekhiren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik! 
asko maite zaittugu!

oñATI
Hegoi lopez 
uztailaren 5ean, 2 
urte. zorionak, 
txapeldun! egun politta 
pasatu familixarekin 
eta lagunekin! Patxote 
handi bat etxeko 
danon eta, bereziki, 
galderren partetik!

BERGARA
nora ibarzabal  velez 
de Mendizabal
uztailaren 5ean,6 urte 
etxeko handixak! 
zorionak, maittia! egun 
zoragarrixa pasatu! 
Patxo bat aneren, 
ikerren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

BERGARA
unai sanchez 
gonzalez
uztailaren 4an, 2 urte. 
zorionak, maitia! 2 
urte! ze handi egin 
zaren! Muxu handi bat 
zure familiaren 
partetik. asko maite 
zaitugu!

BERGARA
ibai segurola garate
uztailaren 5ean, 4 
urte. zorionak, ibai, 
guapo! ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Muxu handi bat! 
aitatxo, amatxo, 
aiton-amonak eta zure 
lehengusu Markel.

ARRAsATE
cristina corral 
ezkurra
uztailaren 9an, 
urtebetetzea. zorionak! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Patxo handi bat 
familiaren eta 
lagunaren partetik.

BERGARA
ekaitz unamuno 
Marzan
uztailaren 9an, 6 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, ekaitz! 
ondo pasatu eguna 
etxekoen eta, batez 
ere, Julenen partetik. 
Muxu potolo bat.

ARETXABAlETA
oier oroiz antoñana
uztailaren 8an, 5 urte. 
zorionak, oier! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian 
eta musu potolo bat 
etxekoen eta, bereziki, 
zure lehengusinen 
partetik.

BERGARA
jone arrieta 
gorosabel
uztailaren 7an, 13 urte. 
zorionak, prezioxa! zure 
eguna merezi duzun 
bezala ospatu eta 
disfruta dezazula. 
eskerrik asko 
danagatik, bihotza. 

BERGARA
ibai sanchez Mugica
uztailaren 6an, 7 urte. 
zorionak, txapeldun! 
oso ondo pasatu zure 
egunean! Patxo handi 
bat familiakoen eta, 
bereziki, oierren, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik.

AnTzUolA
ainara etxezarreta 
Mugica
uztailaren 6an, 6 urte. 
urte askotarako. 
etxeko danen partetik. 
eta, batez ere, zure 
ahizpa aitziber eta 
lehengusu-lehengusina 
elene, irati eta aitor.

oñATI
izar eta ion alzelai
izarrek 4 urte, 
uztailaren 11n eta 
ionek 41 urte, 14an. 
zorionak eta urte 
askotako, bikote! ondo 
pasatu zuen egunetan, 
familiaren partetik. 
Patxo handi bat.

BERGARA
Martin lazkano 
bilbao
uztailaren 10ean, 3 
urte. zorionak, Martin! 
Patxo erraldoi bat 
etxeko danon partetik!
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egUbAkoiTzA 7
OÑATI Odol ateratzea
udako oporren aurreko azkena.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

AnTZUOLA AKEren batzar 
orokorra
denboraldi berrirako kirol asmoen 
eta diru kontuen berri emango dute.
Olaranen, 18:45ean.

OÑATI San Migel pilota 
txapelketa
Kadete eta gazte mailetako 
partiduak.
Zubikoan, 18:45ean.

OÑATI Trianako jaiak
astotrastoren jaitsierarekin hasiko 
dituzte jaiak.
Auzoan bertan, 19:00etan.

ARRASATE Shalom Shalom!! 
taldea
Musika beltza egiten duen taldea: 
funk, blues eta soul doinuekin. 
Taldekideak dira: bea asurmendi, 
Jon garcia, aitor Moreno, ander 
untzaga eta asier elias.
Jose Letona plazan, 20:00etan. 

BERGARA Shaun Booker-en 
kontzertua
berumuga zikloa hasteko.
Espoloian, 22:00etan.

BERGARA San Kristobal jaiak
Pinua sartu ostean (22:00), 
saiheskia, sagardoa eta txokolatea 
jateko eta edateko aukera.
Aldai-Egia auzoan, aipatutako 
orduan.

OÑATI Egurra Eta Kitto, 
Trikimailu eta Jasan taldeak
Trianako jaiak.
Aipatutako lekuan, 22:00etan. 

zAPATUA 8
ESKORIATZA EskoXtrem
bi ibilbide egongo dira mendiko 
bizikletendako: 50 kilometrokoa 
bata (2.200 metroko desnibela), eta 
38 kilometrokoa bestea (1.800 
metroko desnibela).
Fernando Eskoriatza plazan, 
09:00etan. 

AnTZUOLA Lehen BTT jaitsiera
bizikleta jaitsiera egingo da egun 
osoan. 17:00etan, finalak.
Herrian, 09:00etan. 

ARETXABALETA hiruko 
saskibaloi txapelketa
benjaminak, alebinak, infantilak, 
kadeteak, gazteak eta seniorrak.
Herriko Plazan, 09:30ean.

ARRASATE Arroza, 
aniztasunaren sinbolo
arroza prestatuz aniztasuna 
bistaratzea, elkar ezagutzea eta 
integrazioa sustatu gura dute. 
Seber Altuben, 10:30ean.

ARRASATE Eskuterren topaketa
erakusketa, motor biratxoa eta 
bazkaria egingo dituzte 
Mondrallyren bigarren topaketan. 
Herriko Plazan, 10:30ean.

OÑATI Trianako jaiak
Marrazki saioa (11:30), ilinti kafea 
(15:00), mus txapelketa (16:00), 
txorimaloen kalejira (19:00) eta 
Trikidantz taldearen erromeria 
(23:00).
Auzoan, aipatutako orduetan. 

BERGARA 'ibarra arkitektoaren 
bergara' bisita gidatua
ezkutuko altxorrak egitasmoa.
Bergarako kaleak, 12:00etan.

OÑATI Bisita gidatu bereziak
sancti spiritus unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko, 13:00etan eta 
17:00etan.
Turismo bulegoan, aipatutako 
orduetan.

OÑATI San Migel pilota 
txapelketa
Kadete eta gazte mailetako 
partiduak.
Zubikoan, 18:45ean. 

OÑATI Arantzazu-Aloña 
ilunabarrean
arantzazuko Parketxearen eskutik, 
irteera berezia. aurrez izena, 
943-78 28 94 telefonoan. sarrerak, 
hiru euro.
Parketxean, 20:00etan.

BERGARA Bergarako Orfeoia
Kontzertua egingo dute.
Arrizuriaga parkean, 20:00etan.

BERGARA Obeneuke taldea
san Kristobal jaiak.
Aldai-Egia auzoan, 21:00etan. 

ESKORIATZA Errekan Gora:       
Trio Medianoche
Pedro bartra eta Jesus Mari bastida 
eibartarrek eta donostian bizi den 
bernardo aguilera boliviarrak 
osatzen dute. Musika 
latinoamerikarra dute hizpide.
Zaldibar plazan, 22:30ean. 

domekA 9
AnTZUOLA Txirrindularitza saria
lehendakari Txapelketako proba.
Herriko plazan, 09:30ean. 

ESKORIATZA San Kristobaleko 
erromeriara mendi irteera
Makilla eskuen eta ibili basuen 
egitasmoaren baitan.
Apotzaga auzoan, 10:00etan. 

OÑATI 'busti zaitez' kanpaina
esklerosi anizkoitza dutenen aldeko 
ekintzak, zubikoan igeri egiteko 
aukera eta Foruen plazan informazio 
puntua.
Aipatutako lekuetan, 10:00etan.

ARRASATE 'busti zaitez' 
kanpaina
esklerosi anizkoitza dutenen aldeko 
ekintzak, Musakolan eta seber 
altube plazan.
Aipatutako lekuetan, 10:00etan.

OÑATI Trianako jaiak
10:00etan diana; 12:30ean meza, 
eta, ostean, luntxa; 15:00etan 
bazkaria; 19:00etan erromeria 
Trikikonbo taldearekin; eta, 
21:00etan Xolonpo-ren omenezko 
azken traka.
Trianan, aipatutako orduetan.

ARETXABALETA Auto 
telegidatuen erakustaldia
Topaketa egingo dute: 11:00-14:00 
eta 16:00-18:00.
Herriko Plazan, aipatutako 
orduetan.

BERGARA San Kristobal jaiak
Meza nagusia (12:00) eta, ostean, 
erretiratuendako luntxa, eta herri 
kirolak Bihurri-ren eskutik. 
Aldai-Egia auzoan.

aGenda

carla simonen pelikulan, 6 
urteko haur baten dolu 
prozesua azaltzen zaigu. aita 
lehenago, eta, duela gutxi, ama 
hies gaixotasunaz hil dira. 
Frida neskatoa 
osaba-izebarekin eta bere 
lehengusina txikiarekin 
bizitzera joango da. euren 
arteko moldaera-aldia ikusiko 
dugu. Fridarendako ez da 
batere erraza zer gertatzen ari 
den ulertzea; ezta dituen 
sentimenduak bideratzea. 
senideek Frida babestu nahi 
dute. Familia berri bat sortu, 
baina prozesu horrek denbora 
eskatzen du. gurasoen lana 
egiten dute, baina ez dira bere 
gurasoak. eta, harreman 
horietan, gertutasun uneak 
egongo dira, eta baita 
jeloskortasun eta urruntze 
uneak ere. carla simon 

Fridaren sentimenduak islatzen 
arduratzen da. Haurrak zer 
ikusten eta entzuten duen 
heltzen zaigu, eta, honekin 
batera, gertatzen ari denaren 
aurrean duen erreakzioa: bizi 
den senideekin dituen 
momentu onak eta txarrak; 
gurasoek izandako 
gaixotasunarengatik jendeak 
duen mesfidantza eta horri 
buruz mantentzen den 
isiltasuna; amonaren eragin 
erlijiosoa... alde batetik, 
familiaren babesa antzematen 
du, baina, beste alde batetik, 
bakarrik eta galdua sentitzen 
da. Mota desberdinetako 
sentimenduak ditu eta horiek 
nola bideratzen dituen 
ezagutuko dugu. zuzendariak 
ez ditu egoerak behartu nahi, 
eta, isil-misilka, pertsonaiaren 
erretratu zehatza egiten du. 

GASTEIZ

bouleVard

Baby driver
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 23:45.
egubakoitzetik 
eguaztenera; 
15:50, 18:10, 
20:30, 22:45.

El hombre de 
hierro
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 23:40.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:10, 
18:40, 21:10.

Llega la noche
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 00:15.
egubakoitzeik 
eguenera: 16:15, 
18:15, 20:15, 
22:15.

La guerra del 
planeta de los 
simios
eguaztena eta 
eguena: 15:45, 
16:45, 18:30, 
21:15.
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 00:00.

Gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 

17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00, 22:00.
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 23:00, 
00:00.
egubakoitzetik 
martitzenera: 
16:30, 18:30, 
20:30.

Wonder woman
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 00:00.
egubakoitzetik 
martitzenera: 
19:30, 22:15.
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
18:30, 21:15.

El bebe jefazo
egubakoitzetik 
domekara: 15:50.

La momia
egubakoitzetik 
eguenera: 17:50, 
20:10, 22:30.

Despido 
procedente
astelehenetik 
eguenera: 15:50.

Piratas del 
Caribe
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45.
egubakoitzetik 
martitzenera: 
22:30.

Un don 
excepcional
egubakoitzetik 
eguenera: 19:15, 
21:20.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzeik 
martitzenera: 
17:30.

Los vigilantes de 
la playa
egubakoitzetik 
eguenera: 16:20.

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 18:40, 
20:40, 22:40.

Florida

Gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 22:30.

Un don 
excepcional
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:35, 22:30.

El bebe jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

Maudie
egubakoitzetik 
eguenera: 18:20.

Brava
egubakoitzetik 

eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

nur eta 
dragoiaren 
gaztelua
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

Baby driver
egubakoitzetik 
martitzenera: 
17:30, 20:00, 
22:30.

Estado Unidos 
del amor
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

La guerra del 
planeta de los 
simios
egunaztena eta 
eguena: 17:00, 
19:40, 22:30.

Llega la noche
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30. 

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

Selfie
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

zInEMA

KriTiKa

Verano 1993  
zuz.: carla simon. Herr.: espainia (2016). aktoreak: laura 
artigas, Paula robles, bruna cusí, david Verdaguer. 

dolu prozesua
antonio zabala



ARAMAIO San Kristobal 
12:00etan meza, bizente 
goikoetxea abesbatzarekin; 
15:00etan bazkaria; 17:00etan ipuin 
kontaketa eta trikitilariak; eta, 
17:30ean bolo txapelketa.
Uribarrin, 12:00etan.

ARRASATE San Balerio ermitara 
bisita
ezkutuko altxorrak egitasmoan, 
Meatzerreka auzoko ermita 
ezagutzeko aukera.
Ermitan, 12:00etan.

OÑATI Bisita gidatu bereziak
sancti spiritus unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko, 13:00etan eta 
17:00etan. aurrez izena eman behar 
da 943-78 34 53 telefonoan.
Turismo bulegoan, aipatutako 
orduetan.

AnTZUOLA Erretiratuen bazkaria
bazkaldu ostean, dantzaldia.
Herriko eskolan, 14:30ean.

ARRASATE Zamarra Eta Aterkia 
taldea
xabier zamargileak Beharbada bai, 
beharbada ez diskoa aurkeztuko du. 
Jazzaren armoniak pop musikaren 
soinuarekin batzen ditu musikari 
nafarrak.
Jose Letona plazan, 20:00etan. 

AsTeleHenA 10
BERGARA San Kristobal eguna
12:00etan meza, eta, 21:00etan 
afaria.
Aldai-Egia auzoan.

OÑATIJaietako hainbat 
deialditan epea bukatu
gaur bukatzen dira Herri eguneko 
talo taberna eta atzeko kaleko 
txosna kudeatzeko eta herri 
bazkaria zerbitzatzeko deialdietan 
izena emateko epeak. eskaerak 
udal bulegoetan egin behar dira.
Aldai-Egia auzoan.

ESKORIATZA Ipuin kontaketa 
ingelesez
lH1, lH2 eta lH3 mailetako 
haurrendako ipuin kontaketa saioa 
egingo dute, udalekuen lehen 
egunean.
Zaldibarren, 15:30ean.

ARETXABALETA Pintura 
ikastaroko lanak ikusgai
ikasturtean zehar ainhoa cabero 
irakaslearekin landutako 
margolanen bilduma. 
Arkupen, 18:00etan.

OÑATI San Kristobal eguna
18:30ean irudia jaso olabarrietan, 
19:30ean meza eta ibilgailuen 
bedeinkapena eta 21:00etan afaria.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ESKORIATZA Eduardo 
Gorosarriri buruzko erakusketa
ikusgai abuztuaren 31ra arte. 
Ibarraundin, egunero.

ARETXABALETA San Kristobal 
eguna Larrinon
19:00etan meza nagusia, eta, 
ostean, mokadutxoa.
Larrinon, aipatutako orduan. 

mArTiTzenA 11
OÑATI Gorlizko ur parkera
lH6ko ikasleen irteera. leioan bi 
gau egingo dituzte.
Gaztelekuan, 09:00etan.

BERGARA Esteban Kerexetaren 
eskulturak
erakusketa zabalik egongo da 
hilaren 23ra arte.
Aroztegin, 18:00etan.

ELGETA Mendiko federatu 
txartelak
Kantsatzeke Mendi Taldeak bazkide 
egiteko zein udara begira 
federatzeko edo estaldura 
handitzeko aukera eskainiko du. 
Kultura etxean, 19:00etan. 

egUAzTenA 12
BERGARA Kafe Konpon
etxeko tresnak konpontzeko tailerra.
San Joxepe elkartean, 16:00etan.

OÑATI Danborradako entsegua
Haur danborradako dantzariek 
egingo dute entsegua.
Eltzian, 18:30ean.  

ARETXABALETA 'haiek naiz' 
ikuskizuna
rojo Telon taldearen eskutik. Hiru 
emakumek topo egingo dute eta 
"bidaia emozional intimoa" hasiko 
dute elkarrekin.
Mitarte kalean, 19:00etan.

OÑATI Old Chard Blues taldea
Kalean programako kontzertua.
San Lorentzoko ermitaren 
kanpoaldean, 19:00etan. 

ARETXABALETA Jasan taldea
Kontzertua egingo du, loramendi 
elkarteak gonbidatuta.
Haizea tabernan, 19:30ean.

BERGARA 'tom txiki' pelikula
Haurrendako pelikula, euskaraz. 
eguraldi txarrarekin, seminarioan.
Espoloian, 19:00etan.

BERGARA 'Comancheria' 
pelikula
Helduendako pelikula. eguraldi 
txarrarekin, seminarioko karpan.
Espoloian, 22:00etan.

egUenA 13
AnTZUOLA Jaien hasiera
12:00etan umeendako ikuskizuna; 
13:30ean umeen herri bazkaria; 
18:00etan buruhandien kalejira; 
19:00etan meza eta salbea; 
19:45ean jaietako zapiak ipintzea; 
20:00etan ikurri dantza; 22:00etan 
bentazaharreko Mutiko alaiak 
taldearen erromeria; eta, 00:00etan 
Hontzaren jaitsiera.
Antzuolan.

BERGARA 'mendizaletasuna eta 
gizartea' erakusketa
euskal Herriak mendiarekin duen 
lotura eta bergarako Pol-Polen 
eskutik mendizaletasunak izandako 
bilakaera islatzen duen bilduma.
Laboratoriumen.

OÑATI Bitz taldea
Kontzertua egingo du oñatiko 
taldeak.
Gaztetxean, 19:00etan.

OÑATI Garagardo azoka
gaurtik domekara arte zabalduko 
dute aloñaren aldeko karpa.
Foruen plazan, 20:00etan. 
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GoIEnA

ESKORIATZA Errekan Gora: Aukeran Dantza Taldea
dantza tradizionalaren eta garaikidearen bateratzean oinarritzen da edu 
Muruamendiaraz bergararrak sortutako konpainiaren ikuskizuna. errekan 
gora egitasmoaren lehen emanaldia izango da.
Gaur, egubakoitza, Eduardo Gorosarri plazan, 22:30ean.
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zU hEMEn zAUDE
2017-07-07 
EGUBAkoITzA

Imanol Beloki DEBAGoIEnA
Hegazti nekrofagoen ekarpena 
baliozkotzea, ekozerbitzuen 
emaile gisa, mendialdeko abel-
tzaintza estentsiboko jarduere-
tan, bizikidetza sustatuz eta 
populazioen kontserbazio arris-
kuak aztertzeko proiektua jarri 
berri da martxan. Proiektu ho-
rren ekintzen artean, hegazti 
harraparia den sai arrea mar-
katzea dago. Hala, Gipuzkoako 
sai arren dinamika ezagutzeko, 
nondik nora mugitzen diren, 
non jaten duten, habiak non 
egiten dituzten… halako ezau-
garriak jakiteko hasi dira mar-
kaketekin. Gipuzkoan bi zona 
aukeratu dira horretarako: bata, 
Jaizkibelen; eta bestea, Orka-
tzategin, Oñatin gauzatzen ari 
dena.

saien dinamika ezagutzeko 
Zehazki, sai arreen populazioen 
errolda koordinatuak antolatu 
eta analizatuko dira, ugalketan 
duten arrakasta ebaluatuko da, 
ekologia espaziala aztertuko da 
markatzeko programen bitartez 
eta satelite bidezko jarraipena 
egingo zaie. Bestalde, mintegi 
bat egingo da eta materialak 
argitaratuko dira abeltzaintza-
ren eta sarraskijaleen elkarbi-

zitzari buruzko informazioa 
helarazteko, eta behatzeko eta 
interpretatzeko azpiegiturak 
txikiak ere instalatuko dituzte, 
haien ohiturez gehiago jakiteko, 
hain zuzen ere.

txitak dagoeneko markatuta 
Orkatzategin duela hiru aste 
hasi ziren saien markaketekin, 
eta dagoeneko lau txita marka-

tu dituzte. Jaizkibelen, berriz, 
sei. Datorren astetik aurrera, 
berriz, helduak markatzen ha-
siko dira, eta, horretarako, kaio-
la batzuetan janaria jarriz ha-
rrapatuko dituzte hegazti ha-
rrapariak.

datu berriak bilatzeko helburua 
Foru Aldundiko basozainen 
arabera: "Sai asko markatuko 
dira, ekinaldi batean edo bi 
ekinalditan, seguruenik. Datu 
orokorren arabera, 1981ean ager-
tu ziren lehenengo saiak Orka-
tzategi inguruan, eta gaur egun, 
50 bikotetik gora daude. Gra-
dualki joan da kopurua handi-
tzen; guk, ordutik, jarraipena 
egin diegu, baina ez dakigu 
nondik nora joaten diren… Hala, 
markaketarekin hainbat datu 
berri ateratzea espero dugu, 
baina lan hori egiteaz espezia-
listak arduratuko dira".

biodibertsitatea kontserbatzeko 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
basanimalien eta landareen 
zerbitzua POCTEFA Ecogyp 
Interreg delako proiektuan sar-
tuta dago, eta proiektu horren 
barruan hainbat ekintza gau-
zatuko dira. Horietako bat da 
saien markaketa eta azterketa, 
hiru urte iraungo duena, hain 
zuzen ere. 

Pirinioetako biodibertsitatea 
kontserbatzeko helburuarekin, 
hegazti harraparien populazioak 
kudeatzeko esparru tekniko 
koordinatua eskaini nahi du 
proiektuak, hegazti horiek abel-
tzaintza eta ekoturismoa beza-
lako jarduera produktiboei 
egiten dieten ekarpena balioz-
tatuz eta eragile administrati-
boen eta sektorialen arteko 
loturak indartuz.

Saia markatuta.

Saiak, Urbian moxala jaten. Julen iriondo

Sai arreak markatzen  
ari dira Orkatzategin
Gipuzkoako Foru Aldundiaren basanimalien eta landareen zerbitzuaren proiektuetako 
baten ekintza bat saiak markatzea egitea izango da. Gipuzkoan, Jaizkibelen eta 
oñatin, orkatzategin, egingo dituzte markaketak, haien datu ezberdinak ateratzeko

BUkATzEko

Kanpoko 
igerilekua dela eta

Uztail honetan sekulako 
arazoak sortu dira 
Agorrosingo igerilekuetako 
aforoa dela eta. 

Gai horrek hautsak asko 
harrotu dituela eta, azalpen 
batzuk ematera nator. 

Agorrosingo proiektu osoa 
Euzko Alderdi Jeltzaleak 
egin zuen, 2002. urte 
inguruan egin ere. 

Bertan, ondo mugatuta 
utzi zituzten barruko 
igerilekuen lursaila eta 
kanpokoena. 

2006an inauguratu zituen 
Victoriano Gallastegik 
barruko azpiegiturak; eta 
kanpoko igerilekua egiteko 
lursaila ere zehaztuta utzi 
zuen. 

2008. urtean, berriz, hasi 
ginen gu geneukan 
lursailean kanpoko 
igerilekuak eraikitzen. Eta 
legeak, araudiak, eta abar 
beteta, daukaguna da egin 
zitekeen bakarra. 

Eta penaz bada ere, 
aitortuko dut egoera honek 
ez daukala konponbide 
errazik epe motz-ertainean. 
2002. urte inguru hartan 
erabaki zen nolako 
igerilekuak izango genituen, 
eta hori da orain daukaguna. 

Bestelako alternatibak 
bilatu beharko ditu Udalak 
(Udal Gobernuak nahiz 
oposizioak) bergararron 
udako aisialdirako. 

Gu, beti bezala, 
elkarlanerako prest. 

AzkEn BERBA

AgUrne bArrUso

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


