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ubane Madera dEBAGOiEnA
"Susmoa dugu eta seguru gaude 
partida beste eremu batean ari 
direla jokatzen eta guk ez dau-
kagula inongo informaziorik"; 
horrela salatu zuten euren sus-
mo txarra Edesa Industrialeko 
(FagorCNA) eta Geyser Gas-
tech-eko langileen ordezkariek; 
alegia, CNA Taldeak esku artean 
bestelako negozio planen bat 
duela susmatzen dute. 

Hain justu, "enpresaren egoe-
ragatik zeharo kezkatuta" dau-
dela berretsi zuten, itxiera bera 
ere aipatuta: "Itxieraren atarian 
egon gintezke, nahiz eta zuzen-
daritzak ez onartu begi-bistakoa 
dena".

Uste dute oraingo egoerara ai-
legatzeko arrazoiak "zuzendari-
tzaren erabaki okerrak, salmen-
ta estrategia antzuak eta etenga-
beko inprobisazioak" izan direla. 

Horregatik guztiagatik, orain 
arte ere etengabekoa izan duten 
eskaera berretsi zuten atzo, egue-
na, Garagartzako plantaren au-
rrean batu ziren komunikabide 
ugarien aurrean: informazioa, 
eta noski, bideragarritasun plana. 

enpresari, Fagorri… eta gizarteari 
ELA eta LAB sindikatuetako 
ordezkariek, Edesako eta Gey-
ser Gastecheko langile batzor-
deen babesarekin, eta atzean 
Garagartzako (Edesako eta Gey-
serreko langileak), Eskoriatza-
ko zein Basauriko langileak 
zituztela partekatu zuten bizi 
duten egoerarengatik eta en-
presaren etorkizunarengatik 
duten kezka eta larritasuna 
atzoko agerraldian: "Guretzat 
une ankerra da, jada denbora 
gehiegi daramagu egoera jasan-
gaitz batean. Nekatuta gaude 
informaziorik ezarekin, eten-
gabeko kaleratzeekin. Behingoz 
egia jakin nahi dugu", aldarri-
katu zuen ELAko ordezkari 
Aitor Goenagak guztien izenean. 

Hori horrela, "enpresako zu-
zendaritzari, bai Fagor markari,  
instituzioei eta gizarte osoari" 
zuzendutako bost eskaera edo 
aldarrikapen egin zituzten.

Lehenik eta behin, informa-
zioa: "Enpresaren benetako egoe-
raren eta esku artean darabilten 
asmo berrien informazio guztia".

Bigarrenik, aldarrikatu zuten 
"enpresaren bideragarritasunean 
sinesten" dutela: "Proiektu ho-
nek etorkizuna dauka neurri 
batzuk hartuz gero", esan zuten. 

bideragarritasun plana 
Hirugarrenik, orain arteko eta 
iragarritako kaleratze berrien 
aurrean, berretsi zuten plantilla 
ez dela "arazoa". Eta ildo beretik 
eskatu zuten "Edesa eta Geyse-
rren bideragarritasunak enple-
guan ez dezala eragin txarrik 
izan. Kaleratze espedientea ber-
tan behera uztea eskatzen dugu, 
ze ezinbestekoa da langileok 
bideragarritasun plana eta 2017ko 
gestio plana ezagutzea beste ezer 
eztabaidatu aurretik".

Era berean, iragarri zuten hiru 
baldintza horiek bete ezean ez 
dutela "inongo negoziaketarik 
izango enpresarekin".

Jaurlaritzari, inplikazio eskea
Azkenik, "Jaurlaritzaren eraba-
teko inplikazioa" eskatu zuten: 
"Sinesgaitza egiten zaigu enpre-
saren bilakaerari buruz eman 
dituzten mezu itxaropentsuak, 
behin eta berriz beraiekin egoe-
rari buruz partekatu dugun 
diagnosien ondoren". Hori ho-
rrela, bai Jaurlaritzari zein Fa-
gor S. Coop. kooperatibari es-

kaera zuzena egin diete: "Ez 
dezatela irteera antzurik babes-
tu, eta eska dezatela inbertitzai-
le industrial bat barnean duen 
proiektu berri bat, eta etorkizu-
neko jarduera Euskal Herrian 
bermatuko duena". 

Aldarrikapenon ondotik, mo-
bilizazioak iragarri zituzten da-
torren asterako: astelehenean, 
09:00etan elkarretaratzea Gara-
gartzan. Eta eguaztenean, 
18:30ean, Arrasateko Herriko 
Plazan. 

"Plan sinesgarria" 
Langileen aldarrikapen nagusi 
horiekin bat egiten dute, hala-
ber, erakundeek ere. Arrasateko 
Udalak zein Gipuzkoako Dipu-
tazioak bideragarritasun plan 
beharra azpimarratu zuten mar-
titzenean.

Hala egin zuen adierazpen 
instituzional bitartez lehenak, 
alderdi politiko guztien babesa-
rekin. "Elkartasuna" eta "elkar-
lana" eskaini ondoren, eta "en-
presa aurrera ateratzen lagun-
tzeko langileen prestutasuna 
ikusirik", Arrasateko Udalak 
eskatu zuen "eszisioko EREa 
atzera botatzea eta aukera guz-
tien analisia egitea. Enpresari 
eskatzen diogu bideragarritasun 
plan sinesgarri bat aurkeztea".  

CNA Taldeko zuzendaritzare-
kin Arrasateko Udalak eskatu-
ta eta oraingoz egiteke duten 
batzarrari dagokionez, berriz, 
–joan den astean birritan eman 
zioten planto Maria Ubarretxe-
na alkateari–, hau jakinarazi 
dute oraingo astean: "Saiatu 
garen arren, oraindik ez dugu 
hitzordurik lortu". 

"etorkizuna bermatzeko" 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
berriz, Edesari laguntzeko pres-
tutasuna azaldu zuen, baldin 
eta enpresaren bideragarritasun 
planak etorkizuna bermatzen 

badu: "Diputazioak baditu di-
rulaguntza lerroak. Ikusi behar 
dena da etorkizunera begira 
enpresa horiek bideragarriak 
badiren", adierazi zuen marti-
tzenean Imanol Lasak, Gipuz-
koako Foru Aldundiko bozera-
maileak. "Fagorren kasuan, 
etorkizunera begira hartu beha-
rreko erabakiak lantzen dihar-
dugu Eusko Jaurlaritzarekin 
batera. Eskatzen dena da etor-
kizuna bermatzeko eta lanpos-
tuak mantendu ahal izateko 
planteamenduak eta estrategiak", 
gaineratu zuen Lasak. (…) "Kon-
tua ez da administrazioak dirua 
inbertitzea edo laguntzak es-
kaintzea, atzetik ez badago 
proiektu estrategiko bat ber-
matuko duena hartzen diren 
erabakiek jarduera ekonomikoa 
eta lanpostuak sortu, edo gu-
txienez, mantenduko dituztela. 
Beraz, etorkizunera begira egi-

ten diren planteamendu serioak 
behar dira". 

inbertsore potentzialen interesa 
Eskaerak eskaera, CNA Taldeko 
zuzendaritzak ez du, oraingoz, 
informaziorik plazaratu, hila-
bete honen erdi-amaiera ingu-
rurako agindu zioten bideraga-
rritasun plana Arantza Tapiari, 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia-
ren Garapen eta Azpiegitura 
sailburuari. 

Hain zuzen, atzo arratsaldean 
Tapiak berak berretsi egin zuen 
etengabeko harremanean jarrai-
tzen dutela arazoak dituzten 
enpresetako batzordeekin, be-
reziki arazo larrienak dituzten 
enpresetakoekin: "Langileekin 
eta beraien ordezkari diren ko-
miteekin; adierazteko gure eki-
menak nondik nora doazen, eta 
noski, beraien ekarpenak, ar-
durak… entzuteko".

Eta Tapiak iragarri zuen, ize-
nik zehazteke, badihardutela 
inbertsore potentzialen bila: 
"Bereziki lehiaketan sartu diren 
enpresa horietarako inbertsore 
industrialak bilatzen, enpresa 
horiek ahalik eta etorkizun ego-
kienak izan dezaten". 

205 langile langabeziara 
Bien bitartean, baina, une ho-
netan lanean "normal" diharduen 
Edesa Industrialen planta ba-
karra Eskoriatzakoa da –20 bat 
langilek dihardute bertan, mi-
ni-domestikoak egiten–. 

Datuak bestela ikusita, gaur 
egun Edesa Industrialek dituen 
350 langileetatik 205 langabe-
ziara bidali dituzte. Are gehia-
go,  hori egin dute oraingo as-
teko astelehenean, eta langi-
leendako ezustean, Edesak in-
darrean duen Enplegu Erregu-
lazio Espedientea baliatuta. 
Irailera arte bidali dituzte 
etxera: 144 langile Garagartza-
ko plantatik, egosketa lerroko 
guztiak –eten egin dute lerroa– 
eta Geyserreko 21 langile, eta 
Basauriko langile guztiak, ter-
moen produkzioa ere eten egin 
duelako zuzendaritzak. "Gure 
langabezia kontsumitu beharko 
dugu", dio Rikardo Perezek, 
Edesako Langile Batzordeko 
presidenteak, jakinaraziz honen 
guztiaren berri emateko batza-
rrean eurekin bakarrik egon 
zela pertsonal burua, CNA Tal-
deko zuzendaritzako inor ez 
zela bertaratu. 

135, Mondragon Taldekoak 
Edesako eta Geyserreko langile 
horietatik 135 dira Mondragon 
Taldeko bazkideak. Horrela, 
Lagun Aro EPSVko zuzendari 
nagusi Luis Maria Ugartek baz-
kideok taldean birkotatzeko es-
kubidea dutela gogora ekarri 
du: "Hasieran 200 bazkide ohi 
egon ziren proiektu horretan, 
eta une honetan 135 gelditzen 
dira. 2014an Lagun Arok akor-
dioa hartu zuen babes sare bat 
onartzeko bazkide horientzat. 
Eszedentzian zeuden euren koo-
peratiban, eta pasatu ziren 
proiektu berrira. Beraz, pertso-
na horiek eskubidea dute, baldin 
eta arazorik badago enpresa 
horretan,  bueltatzeko gure sis-
temara. Printzipioz, akordioa 
hartu genuen hiru urtetarako; 
urte honen bukaeran bukatzen 
da. Epe horretan aukera zuten 
borondatez etortzeko, edo lana 
galtzen bazuten proiektu berri 
horretan. Dena den Lagun Aro-
ren kontseilu errektoreak bo-
rondatea azaldu zuen luzatu 
behar bada epe, hori ez zela 
egongo inongo arazorik. Beraz, 
gure aldetik laguntza guztia, 
mantentzeko".   

Edesa industrial, Geyser Gastech eta Basauriko plantako langileak atzo, eguena, Edesa industrialen Gargartzako plantaren kanpoko aldean egindako prentsaurrekoan. xabi urzelai

"itxieraren atarian" 
dauden beldur  

135 bazkidek 
eSkubidea dute 
Mondragon 
taldean 
birkokatzeko

taPiak iragarri du 
badabiltzala 
inbertSore 
induStrialak 
bilatzen

FagorCnAko langileek uste dute oraingo egoeraren arrazoiak "zuzendaritzaren erabaki 
okerrak, salmenta estrategia antzuak eta etengabeko inprobisazioak" izan direla. Eta behin 
eta berriro exijitu dute informazioa, datorren asterako mobilizazioak iragartzeaz batera

ekonomian aditua da adrian 
zelaia, ekai Centerreko 
presidentea. bazkide industrial 
berri baten beharra azpimarratu 
du, enpresak aurrera egiteko. 
"langileak segituan konturatu 
dira bazkide industrial bat egon 
ezean oso zaila dela hori aurrera 
ateratzea".  
2014an erosi zituen Cnak 
Fagor etxetresnak. 
aurreikuspen batzuk 
zituzten, baina ez dira behar 
bezala bete. iragarri dute, 
besteak beste, 20 milioi euro 
gehiago inbertitu dituztela. 
ez ziren errealistak orduko 
aurreikuspen horiek? 
agian, komeni da argitzea 20 
milioi euro horiek zer diren. Hau 
da, ez dira egon inbertsio 
errealak, inbertsio produktiboak. 
CNa Catarentzat Fagor filial bat 
da; hortaz, filial horretan egiten 
den edozein ekarpen, nahiz eta 
inbertsio finantzarioa izan, 
haientzat inbertsioa da. Kontua 
izan da oso zaila dela 
merkatutik kanpo horrenbeste 
denboraz egon den kontsumo 
produktu bat berriro martxan 
jartzea eta arrakastatsua izatea 
merkatuan. Ondasun ekipoen 
sektorean errazagoa da 

merkatua kontrolatzea, baina 
horrelako kasu batean, 
urtebetez baino gehiagoz 
merkatutik kanpo egon eta 
berriro ere martxan jartzea, 
gainera, nolabait kaltetuta 
zegoen marka bat izanik… 
loteria moduko bat zen. Hortaz, 
oso zaila zen aurreikuspenak 
egitea. Mahai gainean jarri ziren 
aurreikuspenak ez dira bete, eta 
horregatik ari gara esaten 
kostua uste baino handiagoa 
izan dela. 
konkurtso aurrekora jota 
denbora irabazteko, badago 
aukerarik inbertitzaile bat 
topatzeko? 
Hipotesi desberdinak entzuten 
ari gara. Txarrenetik hasita, 

esango nuke hipotesi 
pesimistena dela ela 
sindikatuak plazaratu duena. 
Gertatu daiteke honen hasieran, 
erosketaren momentuan ja ez 
egon izana benetako 
espektatibarik honek aurrera 
egiteko, baina, arazo sozial 
handia zenez, nolabait 
amortiguatzeko jarri zela 
martxan operazio hori. 
Hipotesirik optimistena, berriz, 
bazkide industrial bat 
topatzearena izango litzateke. 
Hori sindikatuek aipatu dute, 
enpresa batzordeak ere bai… 
Noski, teorian CNa izan behar 
zen bazkide industrial bat. Kasu 
honetan, garrantzitsua da 
bazkide industrial bat izatea; 
azkenean, hori aurrera 
ateratzeko jakin behar da nor 
den gai aktiboak 
errentabilizatzeko, eta hori, 
bazkide industrial bat ez bada, 
oso zaila da oraingo 
hartzekodunek, bankuek, 
onartzea luzapen hori. bestela 
ere, bankuek badute aukera 
haien kabuz aktiboak saltzeko, 
eta hori ez badute egiten, izan 
behar da norbaitek aktibo horiek 
modu hobean errentabilizatzeko 
aukera duelako. Teorian, horixe 
izan beharko litzateke bazkide 
industrial bat: sektorea 
ezagutzen duen norbait gai dena 
aktibo horiek errentabilizatzeko, 
Fagorren markarekin edo bere 
marka propioarekin. 

"aurreikusPenak ez dira 
beTe eTa horregaTik ari 
gara esaTen kosTua usTe 
baino handiagoa dela" 

GOieNa

"ez dira egon inbertsio errealak, 
inbertsio produktiboak"
adrian zelaia EKAi CEntErrEKO prESidEntEA
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1,5 milioi euro inguru 
Debagoieneko azpiegituretarako
Gipuzkoako Foru Aldundiak 1.404.720,53 euroko diru 
laguntzak onartu ditu eskualdeko zortzi udalerritarako

u.M. dEBAGOiEnA
2017-2020 aldirako Gipuzkoako 
Kirol Ekipamenduen Planaren 
barruan, Gipuzkoako Diputa-
zioak bere esparruari dagokion 
udalerri guztietara bideratuko 
du diru laguntzaren bat –Ara-
maio esparru horretatik kanpo 
geratzen da–. 

Hain zuzen, laguntza guztiak 
batuta, 1.404.720,53 euro bidera-
tuko ditu Debagoienera. Eta 
udalerri bakoitzari dagokion 
kopurua zertara bideratu, berriz, 
herri bakoitzeko udalaren es-
kaeraren arabera egingo da. Ildo 
horretan, laguntza batzuk onar-
tu dituen moduan, beste batzuk 
ezetsi egin ditu Diputazioko 
Kultura, Turismo, Gazteria eta 
Kirol Departamentuak, lau arra-
zoi tarteko: baliabiderik ez ego-
tearren edo beste proiektu batzuk 
lehenetsi dituelako; eskaera 
baldintzak ez direlako bete, beha-
rrezko dokumentazioa ez due-
lako aurkeztu edo aurreko aldian 
"diru laguntza nabarmenen onu-
radun" izatearren udalerri hori. 

handiena, labegaraietara 
Edozein modutan, onartutakoen 
artean hiru dira laguntza na-
barmenenak: Bergarara, Oñati-
ra eta Aretxabaletara bideratu-
ko dituenak. 

Handienetik txikienera begi-
ratuta, Bergarako Labegaraieta 

kiroldegia eraberritzeko 589.720 
euroko laguntza emango du Di-
putazioak: 189.720 euro 2019an 
eta gainontzeko 400.000 euroak, 
2020an.  

haizetearen kalteak konpontzeko
Oñati dator ondoren: 453.920 
euro onartu ditu Diputazioak 
Zubikoa kiroldegiko handitze 
eta erreformen aurreproiektu-
rako: 100.000 euro 2019an eta 
353.920 euro 2020an. 

Eta Aretxabaletari dagokionez, 
berriz, 199.710,38 euroko lagun-
tza emango du otsaileko haizeteak 
Ibarra kiroldegian eragindako 
kalteak konpontzeko; 2017an 
eskuratu du kopuru hori berta-
ko Udalak.  

gainontzeko bostak 
Gainontzean, eta hurrenkera 
berean, Arrasatek eskuratuko 
ditu 67.500 euro, igerilekuko 
klimatizazio proiekturako. Es-
koriatzara bideratuko dira, be-
rriz, 61.320,18 euro kiroldegiaren 
birmoldaketarako. Antzuolari 
dagokionez, 16.000 euro bidera-
tuko dira, eskolako patioa ixte-
ko. Elgetako Udalak 13.003,97 
euro eskuratuko ditu, kirolde-
giko aldagelak berritzeko eta 
Leintz Gatzagak 3.546 euro es-
kuratuko ditu Udal Pilotaleku-
ra sartzeko eskailerak eta alda-
gelak egokitzeko. 

ubane Madera dEBAGOiEnA
Azken lau urteotako ur mailarik 
baxuena markatu du Urkulu 
urtegiak, atzoko, eguena, betetze 
mailari dagokion datua esku 
artean: %71,75 –behean, taula 
konparatiboa–. 

Gipuzkoak dituen zazpi urte-
gietatik hirugarren baxuena da 
Urkulu une honetan.

Indize edo adierazle horren 
arabera, alerta egoeran dago 
Debagoieneko urtegia une ho-
netan, larrialdi egoerara sartze-
ko puntuan. "Noiz gauden mai-
la normalean, noiz alertan, noiz 
larrialdian… adierazle hori 
kalkulatzen da urtegiak data 
horietan historikoki eduki izan 
duen ur mailaren arabera (…) 
Aurten, zehazki, historikoki 
izan dugun batez beste horreki-
ko baxu gaude, eta une honetan 
alerta mailan gaude, eta indize 
hori 0,16an dago; 0,15ean sartu-
ko litzateke larrialdi mailan 
egotera", esplikatu du Imanol 
Zabaletak, Gipuzkoako Ur Kon-
tsorzioko Debagoieneko antola-
ketaburuak.   

Maiatz sikua 
"Urte sasoi honetarako, norma-
lean, gorago egoten da. Urte 
lehorra daramagu, maiatzetik 
euri gutxi egin du, orokorrean, 
eta horrek ekartzen duena da 

urtegiak ere behera egitea", gehi-
tu du Zabaletak.

Irakurketa hori zenbakiekin 
begiratuta, eta, hain zuzen ere, 
prezipitazioei dagozkien Eus-
kalmeten maiatzeko datuetan 
oinarrituta –argitaratutako az-
kenak–, bederatzi urteotako 
lehorrena izan da hilabete hori    
–behean prezipitazio kopuruari 
dagozkion maiatzeko datuen lau 
urteotako taula konparatiboa–.

ia urtebeterako ura 
"Baina urtegian hamaika hila-
beterako ura badago", zehaztu 
du Ur Kontsorzioko ordezkariak, 
lasaitasunerako mezu errealis-
ta helarazita. 

Are gehiago, haren esanetan, 
"duela astebete larrialdi mailan 
geunden; urtegiaren ur maila 
oraingoaren nahiko antzekoa 
zen, baina azken euriteek pixka 
bat igoarazi dute eta larrialdi 

maila horretatik irten gara eta 
alerta mailara pasatu gara". 

neurririk hartu behar ez 
Era berean, Zabaletak adierazi du 
jakinda zenbat denborarako ura 
dagoen urtegian, "adierazleak esa-
ten duenean alertan edo larrialdi 
mailan zaudela, egiten duzuna da 
dituzun baliabide horiek ahal den 
egoera onenean daudela ziurtatu, 
eta jarraipen zehatzago edo zuze-
nago bat egin, baina ez dago au-
rreikusita momentu honetan 
inongo erabaki drastikorik hartu 
beharko litzatekeenik uraren kon-
tsumoarekiko".

Kontuak kontu, izan liteke 
deigarria urtegiak erakusten 
duen paisaia ezohikoa, ur-bazter 
zabalagoak bistan dituelako. Eta 
edozein kasutan, alerta-larrial-
di egoerak alde batera utzita, 
ura beti da zaindu beharreko 
altxorra. 

Urkuluko urtegia, eguaztenean; ur asko erakusten du, oraingoz. iMaNOl belOKi

hamaika hilabeterako 
ura du urkulu urtegiak 
Aurreko urteetako sasoi bereko ur mailarekin konparatuta, alerta egoeran dago urkulu, 
larrialdi egoera markatzen duen indizera iristeko puntuan; are gehiago, larrialdi 
egoeran ere egon da duela astebete; hala ere, 11 hilabeterako ura badu oraindik

"ez dago 
aurreikuSita 
MoMentu honetan 
inongo erabaki 
draStikorik" 

uraren maila
urtea %
beTeTze Maila

2017 %71,87

2016 %83,46

2015 %89,31

2014 %86,08

2013 %96,65

PreziPiTaziOa MaiaTzeaN

2017 %52,5

2016 %59,7

2015 %100,7

2014 %102,9

2013 %163,4

"Maiatzetik euri 
gutxi egin du 
orokorrean, eta 
urtegia ohi baino 
beherago dago" 

Lazpiurrek ekoizten duen tres-
neriak prestatze lan handia du 
teknikoki, eta enpresa espe-
rientzia hartzen joan da per-
tsonetan eta makinerian egin-
dako inbertsioagatik. Azken 
hauek 4.0 industriarekin erla-
zionatutakoak izan dira eta 
akabera zein tolerantzia alde-
tik ezaugarri bereziak dituen 
tresneria egitea ahalbidetu dute. 
Hori dela eta, Bergarako fabri-
kan ekoizten diren piezak ho-
mologatu ditu Peugeotek eta 
bere autoetan jar ditzake. Pie-
za hauek, batez ere, direkzioa-

rekin, frenoekin eta enbragea-
rekin zerikusia dute.

Multinazional frantsesa bere 
bezeroetara gehituta, Lazpiu-
rrek bere OEM (Original Equip-
ment Manufacturer) bezeroen 
lista handitu du, Peugeot, Volks-
wagen, Daimler eta Ford beza-
lako bezeroetara gehituz. Horiez 
gain, automozioan garrantzi-
tsuak diren beste TIER-1 beze-
roak ere baditu; GKN, Hirsch-
vogel, FAG eta HAY Taldea, 
esaterako. 

25 herrialdetan du presentzia 
Lazpiurrek.

Bergarako Lazpiur enpresan ekoizten diren 
piezak homologatu egin ditu Peugeot-ek
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Erraustegiaren aurkako 
gose grebaren digestioa 

Irantzu JauregI, IñakI 
armenDarIz, teresa LOpez De 
munaIn, kepa OLaIz, aran 
garmenDIa eta mILa zabaLO
ErrAuStEGiArEn AurKAKO EASO 

plAzAKO GOSE GrEBAlAriAK

dOnOStiA

Jada pasa dira egun batzuk sei 
herritar gipuzkoarrok 
Donostiako Easo plazan 
erraustegiaren gezur 
handiaren aurkako gose greba 
bukatu genuenetik. Gure 
lanak, familiak eta etxeak utzi, 
eta astebetez aire garbia eta 
osasunerako eskubidea 
aldarrikatu dugu.

Izan ere, nazioarteko 
ikerketa zientifikoek diotenez, 
hainbat osasun arazo eta 
minbizi motak nabarmen 
egiten du gora bereziki 
erraustegitik 10 kilometroren 
bueltan. Esaterako, garuneko 
minbiziak bikoiztu egiten dira, 
hezurretakoak eta malformazio 
kongenitoak hirukoiztu. 

Heriotzak %13 inguru gehitzen 
dira minbizia dutenen artean 
gertuko eremuetan. Kaltea 
handiagoa da haurrengan. 
Lurra eta gure ondorengoak 
kaltetzeaz gain, 35 urterako 
zorrera kondenatu nahi 
gaituzte.

Hau bereziki larria da, 
egitasmo hau ekiditeko 
alternatiba badagoelako. Askoz 
lanpostu gehiago sortzeaz gain, 
nabarmen merkeagoa eta 
osasuntsuagoa da eta 
Europatik datozen irizpideekin 
ere bat dator. Gipuzkoan, 
gainera, urrats garrantzitsuak 
eman dira bide horretan. 

Datu hauek guztiak eta 
gehiago esku artean izanda, 
nola liteke erraustegiaren 
egitasmoarekin jarraitzea? 
Erraustegia eginez gero diru 
publiko izugarri jasoko duten 
gutxi horientzat gobernatzen 
duten politikariak ote ditugu 
Foru Aldundian? Ez al lukete 
guztion onurarako aritu behar? 

Pozgarria izan da hainbeste 
jenderen babesa jasotzea. 

Herritar askorekin hitz egiteko 
aukera izan dugu, eta berriro 
ere ikusi dugu informatua 
dagoen herritarrak ez duela 
erraustegirik nahi, gutxiago 
etxe ondoan. Baina hau Foru 
Aldundiko agintariek ere 
badakite, horregatik ari dira 
etenik gabe, informazioa 
ezkutatzen eta aurkako 
protestak isiltzen.

Agintari hauek herritarrek 
etsitzea nahi eta espero dute.  
Oker daude, gu guztion 
eskubideen alde ari gara eta ez 
dugu hain erraz etsiko. 
Besarkada eta animo handiak 
guztientzat. 

Zubietako erraustegia 
gelditu!

Oñatiko PNVren Udal 
Taldeari

JOse antOnIO amunDaraIn eta 
aLbertO etxeberrIa
OñAti

Kontzejupetik herriko 
aldizkarian argitaratutakoari 
erantzunez.

Benetan harritzekoa da 
EAJ-PNVren Udal Taldeak 
Kontzejupetik udal aldizkarian 
idatzi duena.

Horrela dio: "Guk ez dugu 
Oñatiko EH Bilduren 
mundu-ikuskera, ez bakean, ez 
bizikidetzan, ez giza 
eskubideetan, ez gizarte- 
bizitzan, ez ekonomian eta 
industrian, ez hezkuntzan…. 
Baina geu ere oñatiarrak gara, 
eta geure lekua daukagu 
herrian; EAJ-PNV eredua 
aldarrikatzen dugu eta 
babesten dugu; EAJ beti 
aurrera! Ez da, ez, lan makala 
Oñatin! Oraindik, batzuek 
gorroto larregi daukate, gure 
iritzian, gauza onerako".

Hau irakurrita, beste alderdi 
politiko batekin gogoratu gara, 
baina ez genuen pentsatzen 
EAJ izan zitekeenik.

Oñatiko EH Bilduk 
mundu-ikuskera desberdina 
edukitzea gorrotoaren 
sinonimoa ote da, ba, eta 
ondorioz Oñatiko herrian 
daukan babesa gorrotoan 

oinarrituta ote dago? Hori, 
hain arinki esatea serioa al 
da? 

Ikuskera eta praktika 
diferenteak eduki ditzakegu, 
baina guk emandako iritziak 
eta kritikak gorrotoarekin 
lotzen badituzue, gauzak 
nahita oker adieraztea, 
desitxuratzea, da zuekin 
dagoen arazoa. 

 Azken urteetan, EH Bilduk 
egindako lan guztia, nahita 
oker adieraziz, desitxuraztea  
izan da PNVk etengabe egin 
duena Gipuzkoa osoan eta 
Oñatin arrazoi gehiagorekin. 
Bi udal hauteskundetan aginte 
makila galtzea ez baita 
ahuntzaren gauerdiko eztula, 
eta, gainera, oraintxe egin 
berri den inkesta, Udalaren 
jarduerari buruz, eta, atera 
den balorazioa ikusita, 
ezinegon galanta sortu zaizue 
eta hemendik aurrera ez da 
giro izango zuekin.

Beraz, iritzia ematea ez da 
gorrotoa edukitzea. Ala bai!

Ondo izan. Agur.

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
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zu hemen zaude

J.b. ArrASAtE
Mondragon Korporazioaren Sus-
tapen Zentroko Negozioaren 
Garapen eta Harreman Institu-
zionaletarako gaur egungo zu-
zendari Mikel Alvarezek Iñigo 
Ucin ordezkatu du, eta 2019. 

urtera arte egongo da presiden-
te karguan. MUko kontseilu 
errektoreak aho batez babestu 
du Mikel Alvarezen izendapena. 
Haren ibilbide akademikoa eta 
profesionala medikuntzarekin 
erlazionatua egon da, Basurtu-

ko ospitalean urte askoan lanean 
aritu zen-eta zuzendari kudea-
tzaile izatera iritsi arte. Basur-
tu eta Gurutzetako Ospitalean 
aritu zen lan horretan, 2009an 
enpresa pribatura jauzia eman 
zuen arte. Mondragon Healthe-
ko zuzendari nagusi izan zen 
2015ra arte eta urte horretan 
Bilboko Udaleko Garapen Eko-
nomiko eta Gobernu Onaren 
zinegotzi izendatu zuten. 2017ko 
apirilean Mondragon Korpora-
ziora itzuli zen, Sustapen Zen-
troko Negozioaren Garapen eta 

Harreman Instituzionaletarako 
zuzendari gisa jarduteko. 

unibertsitate esparruan aritua
Alvarezen ibilbide profesionala 
estuki lotua egon da unibertsita-
teari. Irakasle elkartua izan da 
EHUko Farmazia Fakultatean, 
Medikuntza Fakultateko Immu-
nologia sailean, eta Medikuntza 
Fakultateko Prebentzio Medikun-
tzako eta Osasun Publikoko sai-
lean. Horrez gain, irakasle kola-
boratzailea izan da Kataluniako 
Oberta Unibertsitatean (UOC).

mikel alvarez da mondragon 
unibertsitateko presidente berria
Kontseilu errektoreak aho batez onartu du izendapena; 
2019ra arte egongo da karguan, iñigo ucin ordezkatuta 

Mikel Alvarez. MONdraGON uNiberTsiTaTea

Jokin bereziartua BErGArA
EAEko artxibo publikoetan eta 
pribatuetan lapurtutako 2.000 
dokumentu historiko berresku-
ratu ditu Ertzaintzak, Bergara-
ko Udalak 2011n salaketa bat 
jarri ostean abiatutako ikerketa 
bati esker. Bergarako Udal ar-
txiboan, berriz, 238 gutun histo-
riko ostu zituzten eta horietatik 
36 berreskuratu dira. Bergarako 

artxiboan bertan konturatu ziren 
hainbat dokumentu falta zirela. 
"Ikerlari batek kopiak eskatu 
zituenean eta kopiak egitera joan 
ginenean konturatu ginen do-
kumentu batzuk falta zirela. Nire 
lankide Pili Azkaratek begiratu 
zuen eta gure zerrendatik doku-
mentu batzuk falta zirenean hasi 
ginen hausnarketa egiten", adie-
razi du artxoko arduradun Aran-

tzazu Oregik. Hori horrela, Er-
tzaintzan salaketa bat jartzea 
erabaki zuten. "Egindako egiaz-
tapen guztiak egin ondoren, or-
duko alkate Jesus Elortzarekin 
hitz egin nuen eta dokumentu 
horiek falta zirela esanaz, sala-
keta bat jartzea komenigarria 
zela iruditu zitzaigun. Horrega-
tik joan ginen Elortza eta biok 
Ertzaintzara salaketa jartzera".

1604 eta 1895 urte artekoak 
Esandako moduan, Ertzaintzak 
2011n jarri zuen abian ikerketa, 
Bergarako Udalak salaketa aur-
keztu ondoren, filateliazale bat 
atxilotu zutenean Euskadiko 
hainbat artxibotatik dokumen-
tu historikoak ateratzea lepo-
ratuta. 2011tik 2015era bitartean 
egin zuten ikerketa Ertzaintza-
ko Ikerketa Kriminaleko eta 
Polizia Judizialeko Sekzio Zen-
traleko Ondarearen Taldeko 
agente espezialistek, eta EAEko 
eta Espainiako hainbat artxi-
botatik, 2007az geroztik, legez 
kontra ateratako dokumentu 
historiko ugariren arrastoa 
jarraitu zuten. Kultura-ondasun 
historikoen lapurretaren aurka 
Ertzaintzak egindako operazio-
rik handiena izan zen, Gutunak 
izena hartu zuena. Operazio 
horri esker, 1604 eta 1895 urte 
arteko Felipe III.a eta Felipe 

IV.a erregeen hainbat gutun 
berreskuratu dituzte, ondare
-balio handikoak. "Kasu horre-
tan, gutun horiek prefilatelia-
koak ziren, zigilua martxan 
jarri baino lehen erabiltzen 
ziren gutunak leku batetik bes-
tera bidaltzeko. Kasu honetan 
pertsona honek prefilatelia iker-
tzen zuen", adierazi du Oregik.

Bergarako Udal artxiboaren 
arabera, bertan 238 dokumentu 
lapurtu zituen filateliazaleak, 
eta horietatik 36 berreskuratu 
ditu Ertzaintzak. Bergarako Kul-
tura eta Ondare zinegotzi Maite 
Agirrek espero du dokumentu 
guztiak berreskuratzea: "Proze-
su hau gogorra eta luzea izan 
da. Bergaran hasi zen eta hasie-
ra horrekin lortu duguna izan 
da berreskuratzea Bergarako 
ondarearen zati bat. Bergarako 
historiarendako oso garrantzi-
tsua da ondare hori zaintzea".

imanol Agote, Estefania Beltran de Heredia eta Elena Lete gutun historikoen berreskuratzearen berri emateko agerraldian. GOieNa

"balio handiko" ondarea 
berreskuratzeko aukera 
Bergarako udal Artxiboko arduradunek lapurretaz konturatu eta 2011n jarritako 
salaketa bati esker 2.000 dokumentu historiko errekuperatzea lortu du Ertzaintzak 
'Gutunak' izeneko operazioan; Bergaran, 238 dokumentutik 36 berreskuratu dira

Bergarako artxiboko arduradun Arantzazu oregi dokumentu bat erakusten. GOieNa
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Gidabaimenaren atal 
teorikoa lehenengoan eta 
praktikoa hirugarrenean 
gainditu zuen txofer klasea 
naiz: biribilguneetan eta 
aldapa goretan kotxea 
kalatzen zaionetakoa 
(bakarrik nabilenean 
askotan, kopilotuarekin  
beti); autopistan erdiko 
karriletik joaten dena, 
badaezpada,   
bidebanatzeetan ez  
erratzeko; aparkatzean 
(literalki) izerditzen 
denetakoa.

Lehen, atzekoek 
presionatzen nindutenetan, 

alde egiten nuen ilaratik 
harik eta azkenean, 
militantziagatik,    
maniobrak egiteko behar 
beste denbora hartzea 
erabaki nuen arte. 

Gorroto dut aparkatzen ari 
denari bozina-joka hasten 
den, zareten, jende klasea; 
autopistan ordainlekutik 500 
metrora besteak   
aurreratzen dituena; 
istripuetan madarikatu ohi 
dena; norberak baino 
azkarxeago gidatu eta 
ozenxeago hitz egin 
dezakeela uste duen    
jendea.

Baina axolagabe samarra 
ere banaiz: ohean edo  
dutxan galdutako   
minutuak, bidean 

berreskuratu izan ditut sarri 
(kamioilari, autobus, ziklista 
eta Land Rover 
zaharrengatik biraoka); 
aldatu izan ditut CD-ak 
gidatzen ari naizela; 
mugikorra, ai, mugikorra... 

Utzi izan diet joaten, 
baldintzarik onenetan egon 
ez arren, kotxea hartu duten 
lagunei eta barre txikia   
egin gidabaimena kendu 
dietela azañatzat kontatzen 
dutenei. 

Inozoak gu, segundo batean 
bizitza hankaz gora jar 
diezagukeela jakinik ere, 
arreta, abiadura, errepidea 
desafiatzen ausartzen 
garenak. 

Inozoak gu. 
Ez, inozoak ez, idiotak.

hAndiK EtA hEMEndiK

Batzuentzat irakurketa denbora librea betetzeko aktibitate bat 
den bitartean, beste batzuentzat irakurtzea bizitzaren denbora 
galtze huts bat besterik ez da. Egia esan, batzuentzat 
denbora-pasa zoragarria da irakurtzea; beste batzuentzat, aldiz, 
behartutako akzio bat. Baina irakurketa burua garatzeko 
aktibitate ona dela esan dezakegu.

Testu hau irakurtzen zabiltzan bitartean, zure garuneko ezker 
hemisferioa aktibitate indartsu batean dago sarturik, hainbat 
area aktibatzen. Zure begiak testu honetako letra bakoitza 
identifikatzen dabiltza, eta horrek burmuineko hainbat kapa 
jartzen ditu martxan, letra horiek guztiek osatzen dituzten 
hitzei zentzua emanez. Irakurtzen zabiltzan bitartean, behin eta 
berriz gertatuko da ekintza hori.

Orduan, ona al da irakurtzea? Erantzuna erraza da: bai. 
Hainbat arrazoi daude baiezko hori emateko:

1. Irakurtzeak burua 
garatzen du –pentsamendua–, 
eta kontzentrazioan ere 
laguntzen du.

2. Testuetan barrena 
ibiltzeak garapen 
intelektualean eragina du. 
Irakurtzeak garunean eragina  
du, hitz bakoitzak bizia 

hartzen baitu gure barruan, eta imajinazioa martxan ipintzen 
du buruko hainbat area martxan jarriz.

3.- Enpatian ere badu eragina irakurketak, irakurle batek 
edozein pertsonaiaren barruan sartzeko kapazitatea garatzen 
baitu, berau ulertu eta sentitzen baitu.

4.- Hitz egiteko kapazitatea garatzen du. Ciceronek esaten zuen 
moduan: "Hitz egiten ez da hitz egiten ikasten, irakurtzen 
baizik". Irakurketak hiztegia, sintaxia eta gramatika hobetzen 
laguntzen du, eta horrek era egokiagoan hitz egiten lagundu.

5.- Irakurtzeak etorkizunean gaixotasun neurodegeneratiboak 
saihesteko aukera ematen du. Irakurtzeak garuna aktibo izatera 
eramango gaitu. Egoera horrek alzheimerra, parkinsona, eta 
abar izateko probabilitatea txikitzen du.

Gainera, irakurtzen dugun gizarte bat bagara, pentsatzen duen 
gizarte bat izango garela, eta honekin gizarte hobea sortuko 
dugula denon artean. Beraz, uda honetan, denok ere denbora 
gehiago dugula eta, animatuko al zara irakurtzera?

Irakurtzearen 
onurak

zABAliK

aItOr bIaIn bIDarte

zure garuneko 
ezker heMiSFerioa 
aktibitate indartSu 
batean dago 
Sarturik

Mireia bikuña ArrASAtE
EHUk, Ulmak eta 
IK4-Teknikerrek elkarlanean 
sari inportantea lortu dute 
European Robotics 
Challenges-en. Loreto 
Susperregik eman ditu 
proiektuaren ezaugarriak.
zein izan da aurkeztutako lana? 
Banaketa zentroetan eskariak 
prestatzeko elkarlaneko robot 
baten prototipoa garatu behar 
izan dugu. EHUn, Ulman eta 
IK4-Teknikerren aspalditik 
dihardugu proiektu honetan. 
Hainbat fase gainditu ditugu, 
proposaturiko prototipoa, 
elkarlaneko robota, alegia, 
fisikoki garatu arte. 
Lehenengo fasean hogei lan 
zeuden, bigarrenean hamabost 
eta azkenekoan bost.
zer saritzen da lehiaketan? 
Partzuergoak lankidetzarako 
espazio bat sortu du 4.0 
industriaren testuinguru 
berrian, lan inguruneetako 
oztopoak kenduz. EHUk 
robotikaren eta sistema 
autonomoen alorreko RSAIT 
ikertaldearen bidez parte 

hartu du; IK4-Teknikerrek, 
bestalde, bere ezagutza guztia 
baliatu du automatizazioko 
eta robotikako bere soluzioan 
oinarri hartuta. Alde batetik, 
orain arte landutako 
esperientzia, eta, beste alde 

batetik, bisioarekin, 
segurtasunarekin eta 
manipulazio mugikorrarekin 
lotutako teknologien arloko 
ikerketak.
nola baloratzen duzue sari hau 
lortu izana? 

Guztiz positiboa da. Egindako 
ikerkuntzari (I+G+B) saria da, 
baita elkarlanari eta aplikazio 
zehatz batean funtzionatzen 
duen soluzio bati emandako 
saria ere.
zertarako erabiliko da robot hori? 
Aplikazio honetan, 
picking-eko soluzio flexible 
bat aurkezten da, banaketa 
zentroetan eskariak 
prestatzeko. Orain arte eskuz 
egiten zuten prestakuntza, eta, 
aurrerantzean, robotak 
lagunduko dio teknikariari 
prestakuntza prozesuan.
lankidetzan landutako lana da. 
lau erakundeen ekarpenak 
ezinbestekoak izan dira? 
Ikerketa munduan elkarlana 
ezinbestekoa da. Erakunde 
bakoitzak bere 
espezializazioarekin lotutako 
eduki eta lanak gehitu ditu. 
Azken batean, denon artean 
lortutako emaitza 
garrantzitsua da. Gutariko 
bakoitzak alor horretan 
dugun ezagutza eman dugu, 
eta, azkenean, emaitza oso 
ona lortu dugu, aurrerabide 
handia ekarriko baitu 4.0 
industria kontzeptuaren 
garapenean eta elkarlaneko 
robotaren proiektuan.
zenbat denbora behar izan duzue 
proiektu hori garatzeko?
2015ean hasi ginen proiektua 
garatzen, lehen zirriborroak 
egiten.

ik4-Teknikerreko robotikako arduradun Loreto Susperregi iK4-TeKNiKer

"Robota inportantea izango 
da 4.0 industria kontzeptuan"
loreTo susPerregi iK4-tEKniKEr-EKO rOBOtiKAKO iKErKEtA ArdurAdunA

prOtAGOniStA

Tomatea, eztia eta 
gatza, eskualdean 
preziatuak 
Badira hiru elikagai, 
behintzat, Debagoienean 
zaintzen direnak: tomatea, 
eztia eta gatza. Aretxabaletan 
dago berezia lehena: Mozkorra 
tomatea. Horren adibide, 
irailaren 25etik 30era 
Tomatearen Astea egingo 
dutela bertan. Ezti-erle eguna 
egiteak badu bere baitan, 
bestalde, elikagai horrekiko 
aitortza. Iaz Arrasaten egin 
zuten; aurten, Oñatin izango 
da Debagoieneko Erle Eguna, 
urriaren 7an. Eta gatza, noski, 
Leintz Gatzagakoa da 
preziatua; urriaren 22an 
egingo dute Gatzaren Eguna. 

iturri OnEtiK

hAu BE BAdOGu!

ETAk Ermuko zinegotzia 
bahitu eta hil zuela 20 urte 
bete dira asteon, eta gaia 
trending topic izan da aste 
osoan zehar. Ermuan batu 
ziren, Miguel Angel Blanco 
omentzeko, Eusko 
Legebiltzarreko alderdi 
politiko guztietako 
ordezkariak, argazkian ikus 
daitekeen moduan, eta, 
Madrilen, polemikaz betetako 
omenaldia egin diote.

Miguel Angel Blanco 
gogoan izan dute

Astelehenean, Larrabetzuko 
Gaztelumendi mendian 
frankistek guda irabazi ostean 
eraikitako gurutzea bota zuen 
Udalak, baina monumentua 
erortzean harriak beste 
norabide baterantz irten ziren 
eta lau pertsona zauritu 
zituen. Hori dela eta, Bizkaiko 
herria trending topic izan da 
asteon Espainia mailan. 
"Hilda ere min egiten 
jarraitzen du Francok" izan 
da gehien erabilitako esaldia.

Larrabetzuko gurutze 
frankista, hizpide

Euskal hiztunen eta  
txiolarien artean #SFK17 eta 
#SFK2017 traolak izan dira 
erabilienak asteon, Iruñeko 
San Fermin jaiak direla eta. 
Gainera, jaiei lotuta, 
entzierroak eta, zoritxarrez, 
sexu-erasoak izan dira, beste 
behin, hizpide:

@aezkiaga: "Lehen gaua, 
lehen sexu erasoa... Jende 
inzibilizatua. #ezdaez #noesno 
#SFK17 #SFk2017 #sfk 
#SanFermin".

Sanferminak, euskaraz, 
sare sozialetan

Horia gainezka 
badago, besteak 
erabili?
Zakarrontzi horia, gainezka; 
ondokoan, paperaz gain, baita 
plastikoa ere –latak, eta abar–. 
Errefusarenean, papera, 
plastikoa… Arrasaten. 
Udalan. Irakurle batek 
zapatuan atera zuen argazkia: 
"Lotsagarria da!". Bide batez, 
dio: "Horia da segituan 
betetzen dena. Leku guztietan. 
Litxarreria-denden inguruan, 
zer esanik ez. Hortaz, zergatik 
ez dituzte ipintzen halako bi 
leku guztietan?".

MiKel araNTzabal

GOrA EtA BEhErA
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ane Vitoria ArrASAtE
Gipuzkoako Merkataritza Fe-
derazioak aurkeztu zuen mar-
titzenean Singular dendak pro-
grama. Egitasmo horrek Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren 
babesa jaso du, eta, horrez 
gainera, Arrasateko Udalarekin 
lankidetza hitzarmena sinatu 
du. Izan ere, Debagoienean 
hamalau bat saltokiz osatuko 
den sare bat sortu nahi dute, 
euren artean lankidetzan ari-
tuko direnak.

Saltoki bakoitzaren helburu 
nagusia da bezeroa erakarri 
eta bertan erosten jarraituko 
duela ziurtatzea. Eta horreta-
rako balio du programa horrek, 
saltoki bakoitza berebizikoa 
izateko. Era berean, bezeroa 
zaindu beharko du, esperientzia 
bat eskaini beharko dio salto-
kira doan bakoitzean.

bi urteko lana 
Programa aurten abiatu bada 
ere, duela urte bi jarri zuten 
martxan proiektu pilotu baten 
bitartez, non alderdi ezberdinak 
sustatzen dituen: pertsonak, 
saltokiak, produktuak eta ko-
munikazioa. Lau faktore horiek 
ondo kudeatzen badira, salto-

kiari balioa gehi dakiokeela 
diote bultzatzaileek.

Metodologiaren gainean
Programa horren metodologia-
ren barruan, hainbat pauso ja-
rraitu behar dira: lehendabizi, 
saltokiak programan parte har-
tuko duela onartu behar du, eta, 
ondoren, saltokiaren beraren 
diagnosiari ekingo zaio. Horre-
tarako, "ikusezin bezeroa" era-
biliko da; hau da, bezero batek 
saltokian produktu bat erosi 
edota itzuli egingo du. Salmen-
ta horretan jaso duen arreta, 
dendaren txukuntasuna, denda-
ren eta dendariaren arteko kohe-
rentzia, eta abar baloratuko ditu 
bezero horrek. Balorazio horre-
tatik, saltokiaren alde positiboak 
eta hobetu beharrekoak azaldu-
ko dira, eta, ondoren, hobetzeko 
akzio planari ekingo zaio.

Plana bi zatitan 
Plan horrek bi zati ditu: alde 
batetik, beste saltokien ardura-
dunekin elkartuko dira aholku 
zein gomendioak jasotzeko –24-
26 orduz hainbat astetan zehar–; 
eta, bestetik, saltoki bakoitzak 
bost orduko aholkularitza izan-
go du. Behin fase guztiak pasa-

ta, saltokiek Singular dendak 
izendapena hartuko dute. Ho-
rretaz guztiaz Gipuzkoako Mer-
kataritza Federazioa arduratu-
ko da.

Programan parte hartu nahi 
dutenek astebeteko epea izango 
dute erabakitzeko sarean sartu-
ko diren edo ez. Datorren astean, 
Oñatin aurkeztuko dute. 

Arrasateko Udaleko eta Gipuzkoako Merkataritza Federazioko ordezkariak. aNe viTOria

'Singular dendak' 
programa aurkeztu dute 
denden lehiakortasuna hobetzea, euren balorazioa eta kokapena bultzatzea eta 
sektorea dinamizatzea helburu dituen egitasmoa aurkeztu zuten martitzenean 
Kulturaten. Berebiziko merkataritzaren aldeko apustua egiten du programak

Eskolako liburuak eta españolizazioa

Nire lanagatik ondo ezagutzen ditut gaztetxoek erabiltzen 
dituzten eskolako testuliburuak, eta behin baino gehiagotan 
amaitu dut haserre bertan irakurri ditudanengatik eta irakurri 
ez ditudanengatik. Ikastolen Elkartekoak ez diren testuliburuak 
–hauek ere Espainiako marko instituzionala azpimarratzen 
duten arren–, egundoko españolizazio tresnak dira. 

Euskal Herriaren historia, kultura, mapa edo erreferentziarik 
ez da agertzen, Euskara ikasgaitik kanpo. Historiari dagokionez, 
Euskal Herriko gertakari esanguratsu bakar bat ere ez da 
agertzen. Espainiako –eta EAEko?– Historia, Geografia eta 
Gizarte Zientziak bakarrik irakasten dituzten testuliburuak 
aukeratzen dira eskola publikoan. Nola da posible Euskal 
Eskola Publikoa dela dioen sarean aukeratutako argitaletxeak 
Anaya edo Santillana madrildarrak izatea, inolako ardurarik 
erakusten ez dutenak Euskal Herriaren errealitatearekiko?

Nolatan gabiltza euren herria ezagutzen ez duten ikasleak 
hezten? Norena da EAEko Eskola Publikoko curriculumaren eta 
materialen erantzukizun politikoa? Baietz igarri!

nirE uStEz

JOsu zugastI
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ArrASAtEKO BASErriKO prOduKtuEn AzOKA
09:00-14:00 Seber Altube plaza

hilEKO 3. zApAtuA
2017uztailak 15

Gaur, egubakoitza, 18:30ean egin-
go duten bandera igoerarekin 
eta suziri jaurtiketarekin egin-
go du eztanda jaiak. 19:00etan 
alkatetzako leihotik boloa egin-
go dute eta 19:30ean txokolate
-jana izango da, Santamaña el-
karteak antolatuta. 

Lehen eguna dantzan buka-
tzeko, Amaia DJk dantzaldia 
egingo du, 22:30ean. 

Zapatuan ekintza ugari izango 
dira: Arizmendi Ikastolako pa-
tioan puzgarriak eta giza mahai
-futbola, mahai-futbol txapelke-
ta Monserrat tabernan, poteo 
herrikoa eguerdian, Cojonudos 
dastaketa, eta, eguna amaitzeko, 
Sol de Bate talde andaluziarra-
rekin dantzaldia. 

Domekan, aldiz, meza nagu-
siaren ostean bazkaria egingo 
dute erretiratuentzat, eta 19:30ean  
El Club de la Comedia-ko baka-
rrizketak izango dira Agerre 
plazan. 

Bandera igoerarekin 
hasiko dira Santa 
Marinako jaiak 

Bihar goizean egingo da, Seber 
Altuben, baserritarren azokaren 
uztaileko edizioa.

Oraingoan, aipagarria da ez 
dela ekintza osagarririk egingo. 
"Beti saiatzen gara tailer edo 
bestelakoekin azoka erakarga-
rriagoa bihurtzen, baina orain-
go honetan ez da posible izan", 
adierazi Nerea Lazpiurrek, Ga-
rapen Iraunkorreko teknikariak. 

Seber Altubera hurbiltzen di-
renek hamaika postu izango 
dituzte, non sasoiko produktuak, 
kontserbak, okela ekologikoak, 
egurrezko tresnak eta orturako 
makineria egongo diren salgai. 

Sasoiko produktuen artean 
hauek nabarmendu ditu Lazpiu-
rrek: kalabazinak, lekak, Ger-
nikako piperrak, berenjenak, 
zerbak, pepinoak eta erremola-
txa. 

Azkenik, esan behar da irai-
lera arte ez dela azokarik izan-
go, abuztuan ez baitute egingo. 

Hamaika posturekin 
osatuko da uztaileko 
baserritarren azoka 

xabi gorostidi ArrASAtE
Adierazpen instituzionala ira-
kurrita, Makatzenako Hondarri-
bia kaleko Hiri Antolamendua-
ren Plan Bereziaren onarpenak 
eztabaida sortu zuen. 40 urtez 
ezer egin gabe egon ostean, kale 
horretako urbanizazioa egiteko 
prozesua martxan jarri da. Ber-
tako bizilagunek alegazioak egi-
teko epea izan dute, eta, Maria 
Ubarretxenak adierazi duenez, 
alegazio gehienak kontuan izan 
dituzte Plan Berezian. 

Maialen Zabaleta EH Bilduko 
kideak esan du prozesu hori 
beharrezkoa zela, baina faltan 
igarri du alegazio fasea bi hila-
betez ez luzatu izana. "Azken 
orduko presak ez dira aitzakia, 
eta, hori eginez gero, denbora 
gehiago izango genuke bertako 
bizilagunen aparkaleku arazoei 
zehatzago erantzuteko". Balei-
keko Igor Urizarrek, EH Bildu-
rekin sintonian, alegazio epea 
ez luzatu izana "auzotarrekiko 
arreta eta errespetu falta" dela 
esan zuen. Bailekek aurka boz-
katu zuen, Irabazi eta EH Bildu 
abstenitu egin ziren,eta planak 
aurrera egin zuen EAJren eta 
PSE-EEren aldeko botoekin.

Mozioen txanda
Jarraian, oposizioko taldeek 
diru sarrerak bermatzeko erren-
ta prestazioaren inguruko mozioa 
jarri zuten mahai gainean. Ekai-
naren 1ean Beatriz Artolazabal 
Enpleguko eta Gizarte Politike-
tako sailburuak egindako adie-
razpenak salatu zituzten hiru 
alderdietako ordezkariek, eta 
laguntza hau "berregokitzeko 
eta blindatzeko" eskaera egin 
zioten Eusko Jaurlaritzari. 

Ondoren, Oscar Garciak bat 
egin zuen Artolazabalek aipa-
tutako 650 euroak nahikoak ez 
direla esanez, baina hiru alder-
diei gogorarazi zien Gasteizko 
Legebiltzarrean batzorde tekni-
ko bat eratuta dagoela momen-
tu honetan, non Arrasateko 

Udaleko alderdi guztiak ordez-
katuta dauden. Alderdikeriak 
alde batera utzi eta akordioeta-
ra heltzeko beharrean jarri zuen 
fokua Garciak. Gai horrekin 
lotuta, Anuska Ezkurrak esan 
zuen Arrasateko EAJren ustez 
650 euro "ez direla nahikoa", 
baina Artolazabalen hitzak "tes-
tuingurutik atera" direla gehitu 
zuen. Mozioak ez zuen aurrera 
egin, Udal Gobernuak aurka 
botatu zuelako.

etxez etxeko laguntza
Hamargarren puntuan, EH Bil-
duk etxez etxeko laguntza zer-
bitzua hobetzeko aurkeztutako 
mozioari buruz hitz egin zuten. 
Itxaro Artolak herrialde maila-
ko akordioaren beharra aipatu 
zuen, eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiari eskatu zion murrizke-
ta gehiagorik ez egiteko. Anus-
ka Ezkurrak erantzun zion Al-

dundiaren aldetik ez dela mu-
rrizketarik egon, "finantzaketa 
ereduaren aldaketa bat baizik". 
Hala, 2018tik aurrera Iturbide 
egoitza Aldundiak kudeatuko 
du KABIAren bitartez, eta, etxez 
etxeko zerbitzuari dagokionez, 
menpekotasuna dutenena Al-
dundiak finantzatuko du eta 
autonomoena, aldiz, udalek. 

aitortza adierazgarriak
Galde-eskeen tartean, duela 20 
urte ETAk bahitutako eta erail-
dako Miguel Angel Blancoren 
izena ekarri zuen gogora Oscar 
Garciak. "Bere izena aipatzea 
zilegi iruditzen zait, batez ere, 
duela 20 urte era horretako ai-
tortza bat egitea ezinezkoa ze-
lako". 

Eneko Barberenak adierazi 
zuen Miguel Angel Blanco gogoan 
hartzen dutela eta gertakari hori 
ez zela inoiz gertatu behar. Zen-
tzu horretan, gogorarazi zuen 
duela 21 urte bere osaba zen 
Juan Jose Etxabe hil egin zela 
kartzelatik gaixo irten eta gu-
txira. Egindako aitortzagatik, 
"ausarta zara, Eneko", esan zion 
Garciak, eta bere osabaren ka-
suak eragindako mina ulertzen 
duela esan zion.

Udalbatzako kideak eguneko puntuetako bat botatzeko unean. xabi GOrOsTidi

komunikazio bideak 
eskatuz Fagor Cnari
uztaileko osoko bilkuran, Garagartzako lantegiari buruzko kezka azaldu zuten alderdi 
guztiek adierazpen instituzional bidez, eta bideragarritasun plan serio bat exijitu zioten 
zuzendaritzari. Galde-eskeen txandan, elkartasun keinu adierazgarriak izan ziren

hiru Mozioek ez 
zuten aurrera egin, 
udal gobernuak 
aurka botatu 
zuelako 

Preso arrasatearrak 2005ean 
egin zuen eskakizuna, etxetik 
gertuago egote aldera. Arrasa-
teko Sortuk plazaratutako oha-
rraren arabera, bigarren aldiz 
egin behar izan du eskakizuna, 
eta espetxealdia amaitzear due-
la eman diote baiezkoa. 

Unai Parot presoak eskakizun 
bera egin zuen, baina ezezko 
erantzuna jaso zuen.

Aratz Gomez presoak 
Frantzian amaituko 
du kondena

Toki Argi Jubilatuen Egoitzako 
boluntarioek oharra helarazi 
dute pasa den domekako eskle-
rosi anizkoitzaren aldeko egun 
arrakastatsua posible egin duten 
guztiei eskerrak emateko.

Esker oneko izan hitzak izan 
dituzte herritarrentzako, kirol-
degiko langileentzako, baita ho-
rren berri eman duten komuni-
kabideentzako. 

'Busti zaitez' eguneko 
diru bilketa handiena 
Arrasaten
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xabi gorostidi ArrASAtE
1936ko kolpe militarrak eragin 
nabaria izan zuen Arrasaten, 
orokorrean, baina lan alorrean 
ere ondorio latzak izan zituen 
herritar askorentzat. 

Union Cerrajera zen orduan 
herriko motor enpresariala, eta 
gizon eta emakume askok egiten 
zuten bertan lan. 

garbiketa ideologikoa
Lantegiko zuzendariak erregi-
men frankistaren aldekoak zi-
ren, eta gerra zibila "aitzakia-
tzat" hartu zuten enpresan 
"garbiketa ideologikoa" egin 
ahal izateko. 

"Aipatu beharra dago bi urte 
lehenago 1934ko greba iraultzai-
lea izan zela Arrasaten. Hogei-
ta lau ordu iraun zuen altxa-
mendu hartan, langileek herria-
ren agintea hartu zuten indarrez; 
injustizia borrokatzeko eta 
errepublika soziala aldarrika-
tzeko. Dirua abolitu egin zuten 
eta lantegiko agintari ziren Mar-
celino Oreja eta Dagoberto Re-
susta hil egin zituzten. Altxa-
mendu hartan Union Cerraje-
rako hainbat langilek hartu 
zuten parte eta horietako 100 
kaleratu zituzten".

langileen %60 kalera 
Gerra hasi zenean 1.146 langile 
zeuden Union Cerrajeran. Ho-
rietatik 139k euren burua aur-
keztu zuten uztaileko kolpe mi-
litarrari erresistentzia egiteko. 
Beste askok, aldiz, Bizkai alde-
ra egin zuten ihes.

"Enpresako zuzendaritzak tes-
tuinguru nahasi hura baliatu 
zuen ezkerrekoak edo abertzaleak 
ziren langileak enpresatik kan-
po uzteko", azaldu du Garaik. 

Hala, urriaren 1ean, tropa fa-
xistak Arrasaten sartu eta as-
tebete eskasera, lanera agertu 
ez ziren langile guztiei boron-
datezko baja eman zieten. Horren 
eraginez, 696 langile kaleratuak 
izan ziren, tartean 94 emakume,  
eta horietatik 73 berriz onartu 
zituzten, 1937tik 1957ra bitartean. 

Bidalitakoen artean, 40 eta 60 
urteko aniztasuna zuten langi-
leak zeuden, baita sendi bereko 

hiru eta lau kide zituzten hain-
bat familia; kaleratuen izenak 
www.intxorta.org webgunean 
daude ikusgai.

Ostean, Cerrajeran lan egiteko 
baldintzak zorroztu egin ziren.
Lan erregistroaren oniritzia 
beharrezkoa zen langile bat kon-
tratatzeko eta Oficina de coloca-
ción izeneko organoak langileen 
profil ideologikoa aztertzen zuen. 
Ideia nazionalistak edo errepu-
blikanoak zituztenak kanpo ge-
ratzen ziren, Arrasate 1936, Be-
launaldi etena liburuak jasotzen 
duenez. 

kaleratuek hiru aukera
Gose garaiak ziren, eta egoera 
larri hartan hiru irtenbide aur-
kitu zituzten kaleratuak izan 
zirenek. "Batzuek Eibarrera, 
Zumarragara edo Lakuntzara 
joan behar izan zuten lana bi-
latzera, eta beste batzuk herriko 

enpresa batzuetan onartu zituz-
ten". Kaleratuak hartu zituzten 
enpresetariko batzuk hauek izan 
ziren: ASAM, Industrias Mon-
dragonesas La Cucharera, ELMA 
eta Carmetal inprenta. 

Hirugarren aukera, aldiz, gaur 
egun hainbeste entzuten den 
ekintzailetasuna aintzat hartu, 
eta euren enpresa propioa sor-
tzea izan zen. Kaleratze horien 
eraginez sortu ziren, besteak 
beste, Magdalena Osla, Felicia-
no Aranzabal –gaur egungo 
IFAM]– Industrias Gabai, Ba-
lanzas Mondragonesas, Pablo 

Kerejeta eta Industrias Ansoa-
tegi, besteak beste.

"Aipatu beharra dago adindu-
nak ziren langileetako askok 
lan fisikoak eta gogorrak hartu 
behar izan zituztela, bizitzako 
azken urteak egoera latzean 
pasatuz".

hutsunea estaltzeko, eskola
Kaleratuetako asko langile kua-
lifikatuak ziren, eta, haien hu-
tsunea estaltzeko, zuzendariek 
Aprendizen Eskola sortu zuten. 
"Langile ezkertiarren aspaldiko 
eskakizun bat zen eskola. Baina 
orduko lantegiko arduradunek 
zioten moduan, 'familia oneko' 
semeentzat egin zuten. Era ho-
rretan, lantegitik kaleratutakoen 
semeek ere zigorra jaso zuten".

Eskolan sartzeko beharrezko 
baldintza zen langileen seme 
izatea, eta ez zen emakumerik 
onartzen.

1920. urte inguruan, langileak Union Cerrajeratik irteten. kaleratutako langileetako asko irudi horretan egongo dira. 'aMa Cerrajera' liburua

gerraren erruz 
lanpostua galdu

langileen %60 
kaleratuta, 
aPrendizen eSkola 
Sortu zuten 
hutSunea betetzeko

troPa FaxiStak 
herrian Sartu eta 
aStebetera egin 
zituzten 696 
kaleratzeak

union Cerrajera enpresak langileen erdia baino gehiago kaleratu zituen gerra 
zibilaren eraginez. 1936ko urriaren 1ean enpresan aurkeztu ez ziren horiei 
borondatezko baja eman zieten, gerran borrokatzen edo bertatik ihesi zeudela

50 eta 60 urte artean
• Tiburcio Echaurre Garay 
(60 urte)
• Cayetano Unamuno 

unamuno (55 urte)

40 eta 50 urte artean
• Pedro Eraña Urien
 (46 urte)
• Eulogio Uribesalgo 
Marcaide (46 urte)
•Francisco Jauregui 
legaristi (45 urte)
•Ignacio Fuldain 
abarrategui (43 urte)
• Casimiro Mondragon 
elorza (40 urte)
• Francisco Azcarraga 
Berecibar (urte)

30 eta 40 urte artean
• Pedro Arabaolaza Arregui 
(39 urte)
• Rufina Garay Zubizarreta 
(38 urte)
• Eugenio Mondragon 
aranzabal (38 urte)
•Jose Antonio Berecibar 
altuna (37 urte)
• Domingo Ceciaga Olalde 
(37 urte)
• Vicente Ceciaga Olalde 
(36 urte)

XiX. mendetik 
lanean, baina 
kaleratuak

xabier urzelai ArrASAtE
"Azken urteotan emakumezkoen 
eskuzko pilota gorakada izuga-
rria bizitzen ari da. Esku pilotan 
aritzen den nesken kopurua 
asko ari da handitzen eta geroa-
go eta txapelketa gehiago anto-
latzen dituzte eurendako", adie-
razi du Arrasate Pilota Taldeak. 
Eta joera positibo horren aurrean 
eurek ere aurrerapausoa ematea 
erabaki dute: "Uste dugu esku-
pilota ez dela gizonezkoen kiro-
la soilik, eta kirol honetan ema-
kumeek ere zeresan handia 
dutela. Hori horrela, irailean 
hasiko den denboraldira begira 
Arrasate Pilota Taldean eskuz 
aritzeko prest dauden nesken 
talde bat sortzea gustatuko li-
tzaiguke".

Taldea sortzea, lehen pausoa 
Pilota taldeko lagunen asmoa 
da, lehenengo, taldea sortzea: 
"Eta poliki-poliki joan daitezela 
kirol hau ezagutzen. Adinak ez 
du garrantzirik, edozein adine-
tako neskek edo emakumeek 

eman dezakete izena eta astean 
ordubeteko saio bat edo bi egin-
go genituzke. Betiere, pilota 
bigunarekin. Ez dugu gutxiene-
ko pilota mailarik eskatzen, etor 
daitezela guregana, beste barik".

Entrenamenduak irailean ha-
siko lituzkete, baina, posible 
den neurrian, komeni zaie in-
teresatuen zerrenda uztailean 
bertan egitea, iraileko ordutegiak 
zehazten joateko. Hala, pilota 
gertutik probatu gura duenak 
idatz dezala posta elektroniko 
bat arrasate.pilota@gmail.com 
helbidera, eta, ondoren, kluba 
jarriko da harekin harremane-
tan: "Dagoeneko guraso batzuen 
mezuak jaso ditugu; ea taldetxoa 
sortzeko kapaz garen".

Pilotariak, eskuz binakako partiduan. larrabeTzuTiK.OrG

emakumezkoei pilotan 
hasteko gonbidapena
Arrasate pilota taldeko zuzendaritzak emakumezkoei pilota zabaltzea du helburu: 
"irailean taldea sortu gurako genuke, kirol hau gertutik ezagutu dezaten, euren 
erritmora. Geroago eta emakumezko gehiago dabiltza pilotan", adierazi du klubak

irailean haSiko 
lituzkete 
entrenaMenduak, 
aStean behin edo 
birritan

Eneko Carrascal, podiumean. GOieNa

eneko Carrascal motorrak 
berotzen dabil Italiara begira
Espainiako txapelketa irabazi du junior mailan, 15,33ko 
saltoa eginda; ibai Fernandez laugarren 100 metrokoan

x.u. ArrASAtE
Carrascalek urrezko domina 
lortu du jauzi hirukoitzean 15,33 
metroko jauzia eginda –bigarre-
nak baino 2 zentimetro gehiago 
salto eginda–. Lehia estua izan 
zuten lehenengo hirurek, sei 
zentimetroko diferentzia baino 
ez zuten izan eta. Hala, datorren 
astean Italian egingo duten Eu-
ropako Txapelketarako motorrak 
berotzen dabil Carrascal, gor-
putzaldi onean iritsiko da hi-
tzordura.

Ibai Fernandezek, berriz, lau-
garren postua eskuratu zuen 
100 metroko lasterketan, eta 

gainera, ehunen gutxi batzuk 
ondu zuen bere marka pertso-
nala (10.81).

Poloniako finalak, zapatuan 
Erredakioa itxi orduko –eguen 
eguerdia–, Polonian Europako 
Txapelketan dauden Istar Da-
penak eta Malen Ruiz de Azuak 
ez dute txapelketa hasi. Finale-
rako sailkatzen badira, zapatuan 
17:20an hasiko da emakumezkoen 
pertika saltoko saioa, eta gizo-
nezkoena ordu batzuk geroago, 
20:50ean. Gipuzkoako Txapelke-
tan, azkenik, Maialen Axpe 4,20ko 
markaren bila joango da. 

x.u. ArEtXABAlEtA
Eibarrek Atxabalpeko kirol ins-
talazioak erabili ahal izateko 
hitzartuta du urtean lagunarte-
ko partidu bat jokatu behar due-
la, eta, hain zuzen ere, uztailaren 
19a (19:00) aukeratu dute horre-
tarako. Hala, talde gonbidatua 
Bigarren B mailako Barakaldo 
izango da, eta dagoeneko salgai 
daude partidu horretarako sa-
rrerak –Ziorla eta Monte taber-
netan–. 

Prezioei dagokienez, sarrerak 
aurrez erosita 8 euro balioko du 
–gazteek, 6-16 urte bitartekoek, 

3 euro–, eta partiduaren egunean 
Atxabalpeko leihatilan 10 euro 
ordaindu beharko dira –gazteen-
dako sarrera hor ere 3 eurokoa 
izango da–.

denboraldi-aurrean murgilduta 
Eibarrek ez du erronka makala, 
aurten Europarako sailkatzeko 
borrokan ibili da-eta, nahiz eta 
sailkapenaren erdialdean amai-
tu duen –aste barruan hasi di-
tuzte entrenamendu saioak–. 
Armaginen lehenengo helburu 
nagusia, baina, kategoriari eus-
tea izango da.

eguaztenean, uztailak 19, eibar 
eta barakaldo atxabalpen
Mondrak eta Arrasateko udalak lagunarteko futbol 
partidua antolatu dute; sarrerak dagoeneko salgai daude

aste gutxi pasa dira euskal 
Herri mailan antolatutako 
emakume Master Cup 
txapelketa jokatu 
dutenetik. Txapelketak 
sekulako arrakasta izan du 
–nazioartetik etorri dira 
pilotariak– eta zornotzan 
jokatutako finaletan 
jendetza batu zen 
harmailetan.

emakumezkoen 
pilotaren gaineko gorakada 
horri jarraipena emateko 
hasi ziren jokatzen 
Añorgan, maiatzean, 
binakako emakumezkoen 
Pilota Txapelketa, eta 
domekan izango dira 
finalak. emakumezkoen 
pilota poliki-poliki 
gorakada doala erakusteko 
bi adibide dira.

emakumeak 
pilotan
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ane Vitoria ArrASAtE
Artea sustatzen duen lehia-
keta horren helburua artea 
sortzen ari diren emakumeak 
ezagutzera ematea da, artea 
lanbidea izan edo ez izan. Ho-
rretarako, erakusketa ibilta-
ria egingo dute, zeina emaku-
meen etxeen sare guztietatik 
pasako den. Izan ere, emaku-
me etxeak espazio feministak 

dira, parte hartzea bultzatze-
ko sortu dituztenak. Horiek 
topalekuak dira; hain zuzen, 
leku erreferenteak udalerrian, 
ahalduntze prozesuak eta pro-
gramak dinamizatu eta bide-
ratzeko balio dutenak, bana-
kakoa zein kolektiboa izan. 
Bada, Arrasateko Emakume 
Txokoa da Emakumeen Etxeen 
Sareen kide.

sarearen jatorria
Euskal Autonomia Erkidegoko 
Emakumeen Etxeen Sarea 2016an 
sortu zen, eta horren helburu 
nagusia emakumeen etxeen 
proiektua indartzea da. Horrekin 
batera, proiektua ikusgarri egitea 
zein bultzatzea bilatzen du. Ho-
rretarako, printzipio komun ba-
tzuetatik abiatzen da sarea, hala 
nola emakumeei berezko espazio 

bat eskaintzea, haien parte-har-
tze sozial eta politikoa sustatzea 
politika publikoetan parte har 
dezaten eta laguntza zein elkar-
tasun sareak sortzea. Baita haien 
ahalduntzea sustatzea ere, bana-
kakoa nahiz kolektiboa izan. Joan 
den urtean, sare horrek proiektu 
bateratu bat jarri zuen martxan: 
Testura izeneko bertso saio bat, 
hain zuzen ere. Eta hura udalerri 
guztietan programatu zen. Aur-
ten, aldiz, Artesturak Feministak 
lehiaketari ekin dio sareak.

aurten lehiaketa
Lehiaketa horretara aurkezten 
diren lan guztien artean, kalita-
te artistiko handienak dituzten 
lanak aukeratuko dira. Eta ain-
tzat hartuko dira Emakumeen 
Etxeen Sarearen filosofia eta hel-
buruak ondoen agertzen dituzten 
artelanak. Hori izango da azken 
lanak aukeratzeko irizpidea, eta, 
horren arabera, sariak banatuko 
dira. Lehiaketa horretan, 400 
euroko zortzi sari banatuko dira; 
baita 200 euroko zortzi aipamen 
berezi. Esan behar da irailaren 
29a izango dela lehiaketa horre-
tan parte hartzeko azken eguna. 

Euskal Autonomia Erkidegoan 
bizi den 18 urtetik gorako edozein 
emakumek har dezake parte Ar-
testurak Feministak lehiaketan. 
Emakumeei bideratutakoa da 
honako hau, estrategikotzat jotzen 
baita emakumeek egindako sor-
men eta produkzio artistikoa 
sustatzea. 

lehiaketaren baldintzak
Esan bezala, 18 urtetik gorako 
edozein emakumek har dezake 
parte lehiaketan, eta aurkeztuko 
duen lana banakakoa zein taldean  
aurkeztutakoa izan daiteke. Ar-
testurak Feministan, ikus-entzu-
nezkoak izan ezik, edozein adie-
razpen artistiko onartuko dira, 

hala nola marrazkiak, diseinu 
grafikoko lanak, margolanak, 
eskulturak, zeramikak, komikiak, 
eta abar. Kasuan-kasuan, lan 
guztiek jatorrizkoak izan behar 
dute, aurrez argitaratu gabeak, 
eta ezingo dira beste lan batzuen 
kopia izan. Gainera, proposame-
nek lehiaketaren helburuarekin 
bat egin beharko dute, eta, bere-
ziki, emakumeen etxeen filosofia 
eta balioak islatu beharko dituz-
te. 

Lehiaketan parte hartuko duten 
arrasatearrek Biztanleen Arreta 
Zerbitzuan aurkeztu beharko 
dituzte euren lanak.

kontuan hartuko direnak
Lanen balorazioari dagokionez, 
irizpide hauek hartuko ditu kon-
tuan epaimahaiak: lan proposa-
menek emakumeen etxeen nor-
tasuna eta balio horiek adierazi-
ko dituztela, feminismoaren al-
darrikapenarekin bat egingo 
dutela eta lanaren beraren ori-
ginaltasuna eta berrikuntza. 

Epaimahaia hiru berdintasun  
teknikariz, bi arte adituz eta ema-
kumeen mugimenduko eta mu-
gimendu feministako bi ordez-
kariz osatuko da. Eta lanak aur-
keztu eta 30 eguneko epean adie-
raziko du erabakia. Udalerri 
bakoitzak sari eta aipamen be-
rezi lana kudeatuko du. Emaku-
meen Etxeen Sareak erakusketa 
ibiltaria antolatuko du, lehiake-
ta horretan aukeratuak izango 
diren lan guztiak erakusteko 
asmoz. 

Margolan baten argazkia. www.Pexels.COM

artesturak Feministak 
erakusketa ibiltaria
2016an sortutako Emakumeen Etxeen Sareak Artesturak Feministak lehiaketa 
antolatu du. horren helburua emakumeen sormena eta produkzio artistiko feminista 
bultzatzea da; baita ikusgarri egitea eta aintzat hartzea emakume horien lanak

eMakuMeek 
Sortutako lanak 
ikuSgarri egitea 
eta aintzat hartzea 
da helburu naguSia 

a.V. ArrASAtE
Lau atso sumindu, lau amona 
iraultzaile; horiek dira Femmes 
antzezlanaren protagonista na-
gusiak. Emakume aldarrikatzai-
leak dira horiek, gizartearen 
desilusio, atsekabe eta nahiga-

bearekin ohartuta daudenak. 
Egoera horren aurrean, euren 
aldarrikapena egingo dute iraul-
tzaren bitartez.  

Hedabideetan zein kalean ikus-
ten dutena oinarri izango da 
euren iraultza egiteko. Bada, 

zigor bidea euren esku hartuko 
dute, eta, horretarako, mugi-
mendu berri bat sortuko dute; 
oldarkortasunezko metodo zen-
tzugabeen eta protesta erabat 
desegokien bitartez sortua dena. 
Lau amona horientzat, eurek 
sortutako mugimendua mundua 
iratzarriko duen mugimendua 
izango da. Gai iraultzailea lan-
tzen duen eta Hortzmuga Tea-
troaren eskutik datorren antzez-
lan hori ikusteko aukera dome-
ka, arratsaldeko zortzietan 
izango da Seber Altube plazan. 

antzerki iraultzailea izango da 
Hortzmuga teatroaren eskutik
Mugimendu iraultzailea gaitzat duen 'Femmes' izeneko 
ikuskizuna eskainiko du domeka arratsaldean

Femmes ikuskizuna. TOPsy.ONe

Oso ohikoa ez bada ere, gaur, 
helduek ipuinak entzuteko au-
kera izango dute. Horiek Dorle-
ta Kortazarrek eskainiko ditu, 
22:00etan, Irati tabernan. Izan 
ere, tabernaren itxura aldatzea 
dela eta, ateak itxi aurretik, 
uztailaren 26an, hain zuzen ere, 
hainbat ekintza antolatu ditu; 
eta, hain zuzen ere, horietako 
bat da gaurkoa.

Helduentzako ipuinak 
entzungai izango dira 
Irati tabernan
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eneko azurmendi ArAMAiO
Eskolako erdisotoa zaharkituta 
gelditzen ari zen eta birmolda-
keta beharra zeukan. Gainera, 
hezetasun arazoak ere bazituen. 
Hori dela eta, ikasleak oporretan 
daudela aprobetxatuz, eraberri-
tze lanak hasi ditu dagoeneko 
Udalak. Eli Izagirre eskolako 
zuzendariak adierazi du alda-
keta beharra bazegoela: "Bi ge-
lak aspaldi eraberritu gabe zeu-
den, eta pentsatu da birmoldatzea, 
tabikeak bota eta egituraketa 
berria egitea. Lurra ere egoki-
tuko da", dio.

Hala, egitura guztia birmol-
datuko da. Izan ere, ludoteka 
aurrealdera pasako da –hezeta-
sun arazoak daude gela horre-
tan– eta atzean bi biltegi egin-
go dira, eskolaz kanpoko ekin-
tzetarako erabiltzen den mate-
riala batzeko. Horretarako, 
gimnasiotik biltegi eta ludote-

kara joateko sarbidea edo pa-
silloa lekuz aldatuko da. Horrez 
gain, komuna ere egokituko da. 
Lehen, komun bat zegoen, eta 
aurrerantzean, bi egongo dira, 
dutxa zaharra kenduta eta iris-
garri eginda.

Egituraketa aldaketa egin 
arren, erabilera ez da aldatuko. 
"Guztiak berdin jarraituko du. 
Biltegiak eskolaz kanpoko zen-
bait eragilek erabili ahal izango 
dituzte euren materialak gorde-
tzeko, eta ludoteka eskolako 
haurrek erabiliko dute, bai goi-
zeko orduetan, baita bazkalostean 
ere, orain arte moduan", azaldu 
du eskolako zuzendariak.

Aurreko astean garbiketa bat 
egin zen erdisotoan, guztia hus-
tu eta lanak modu egokian egin 
ahal izateko. Eskolako irakasle 
eta zuzendariaz gain, gurasoak 
eta alkatea bera ere ibili ziren 
garbiketa hori egiten, eta mate-

rial zaharra botatzeko aprobe-
txatu zuten.

Solairu berean gimnasioa dago, 
baina han ez dute aldaketarik 
egingo, dagoenetan mantenduko 
da, "egoera onean dago". 

kiroldegiko gimnasioa 
Aste honetan hasi dituzten bes-
te lanak kiroldegiko gimnasio-
koak dira. Izan ere, Aramaioko 
lehentasunen prozesuan, herri-
tarren iritzia jaso zuen Udalak, 
eta askotan agertu zen gaia izan 
zen kiroldegia egokitu beharra-
rena. Horrez gain, ekintza ez-
berdinak –mantentze gimnasia, 

yoga, pilatesa, euskal dantza, 
flamenkoa…– egiteko leku ego-
ki baten beharra izan zen he-
rritarren eskakizunetako bat. 
Izan ere, ekintza bakoitza leku 
batean egiten da –yoga kultura 
etxean, pilatesa osoko bilkuren 
aretoan, flamenkoa Sastiñan...– 
eta horrek arazoak sortzen di-
tuela adierazi du Lierni Altuna 
alkateak. "Beharra sortzen da. 
Adibidez, kultura etxean hitzal-
di bat antolatu gura badugu eta 
yoga badago,  bietako bat kendu 
behar izaten dugu, eta hor ezin-
tasunak sortzen zaizkigu", dio.  

Hori dela eta, herritarren beha-
rretara egokitzeko helburuare-
kin, aurrerantzean ekintza horiek  
guztiak gela berri horretan prak-
tikatu ahal izatea da Udalaren 
asmoa. "Ez dakit posible izango 
den; agian, ordutegi arazoak 
izango ditugu, baina asmoa hori 
da, aipaturiko ekintza horiek 
guztiak praktikatzeko leku ego-
kia izatea herrian", azpimarra-
tu du Altunak.

Lan horien bigarren fasea da 
aste honetan hasitakoa. Izan 
ere, aurreko urteetan, aldagelak 
eta ur berogailua berritu zituz-
ten, eta iaz, kiroldegiko gimna-
sioa egokitzen hasi zen Udala, 
lehen solairuan zegoen gimnasio 
zaharra handituz, komun berriak 
eginez eta barra kenduz. Orain, 
berriz, gela hori erabilgarri uz-
tea da bigarren pausoa, ekintzak 
behar bezala burutu ahal izate-
ko. "Orain egin behar dena da 
intsonorizatu, lur egokia jarri, 
leihoak aldatu eta gimnasio mo-

duan erabiltzeko egokitu", zehaz-
tu du alkateak.

ikasturte berrirako 
Aipaturiko bi lan horiek iraile-
rako bukatuta egotea aurreikus-
ten du Udalak. Izan ere, San 
Martin eskolan irailaren 7an 
hasiko dute ikasturtea eta or-
durako "guztia bukatuta, garbi-
tuta eta materiala sartuta egotea 
komeni da", Izagirreren esanetan. 
Kiroldegiari dagokionez, kirol 
ekintzak ere irailean hasiko 
dituzte eta ordurako gela berria 
"erabilgarri" egotea da asmoa.

bi lanak, enpresa berak 
Aurrekontu ezberdinak eskatu 
ostean, azkenean, Vasco Gallega 
de Construcciones SA enpresa-
ri esleitu zaizkio bi lanak.

Eskolako erdisotoko lanei da-
gokienez, 44.792,84 euroko au-
rrekontua izango dute eta ko-
puru horren %60 Eusko Jaur-
laritzako Hezkuntza Sailaren 
diru laguntza batetik eskuratu 
du Udalak. Hala, 26.875,70 euro 
laguntza horren bidez ordain-
duko da eta gainontzekoa, berriz, 
17.917,14 euro, Udaleko dirutik.

Kiroldegiko lanen aurrekontua, 
aldiz, 27.696,54 eurokoa izango 
da. Obra horretarako, Arabako 
Foru Aldundiaren Obra txikiak 
diru laguntza lerrora aurkeztu 
da Aramaioko Udala, iaz bezala, 
eta %65eko diru laguntza jasoko 
du. Beraz, 18.002,75 euro lagun-
tza bidez ordainduko du Udalak 
eta gainontzekoa, 9.693,79 euro, 
Udaleko dirutik.

San Martin eskolako erdisotoan egitura guztia birmoldatzen ari dira. eNeKO azurMeNdi

gimnasioa eta 
erdisotoa, abian

erdiSotoa eta 
kiroldegiko gela 
irailerako 
erabilgarri egotea 
aurreikuSten da

uda aprobetxatuta, bi obra nagusi egingo ditu udalak herrian: kiroldegiko lehenengo 
solairuko gelaren intsonorizazioa eta egokitzea eta San Martin eskolako erdisotoaren 
egitura birmoldaketa; aste honetan bertan hasi dituzte lanak, batean zein bestean 

kiroldegiko gimnasioa intsonorizatzen hasi dira aste honetan. eNeKO azurMeNdi

eneko azurmendi ArAMAiO
Gaur egun, musika eragile asko 
daude Aramaion: Guraso Elkar-
teak kudeatutako eskola –gitarra, 
pianoa eta txistua erakusten da 
bertan–, trikiti eskola, txalapar-
ta, albokariak, hiru abesbatza, 
flamenkoa....

Hala ere, ez dago eragile guz-
tiak batzen dituen gunerik. Hori 
da, hain zuzen, Udalak Arabako 
Foru Planean aurkeztu berri 
duen proiektuetako bat, Ara-
maioko musika etxea. Izan ere, 
herritarren lehentasunak jaso-
tzeko prozesuan, pisu handia 
izan duen gaia izan da, eta Uda-
lak ere beharra ikusten du. "Es-
kolaz kanpoko ekintzak eskolan 
kokatzen dira, trikiti klaseak 
ere hor ibiltzen dira. Beraz, guz-
tiak gune egokian kokatzea in-
teresgarri ikusten dugu, eurak 
ere elkar elikatzeko. Izan ere, 
musikari lotutako mugimendu 
dezente dago eta gurea bezalako 
herri batean garrantzitsua da 
horri eustea", adierazi du Lier-
ni Altunak, alkateak.

Larraitz Arriolabengoa musi-
ka irakaslearen esanetan, proiek-
tu hau gauzatzeak musikarien 
arteko elkarlana sustatuko luke. 
"Ez da planteatu musika eskola 
bat, baizik eta musika etxe bat, 
eta hori Aramaio moduko herri 
batentzat ezinbestekoa da. Uste 
dut garrantzitsua dela musika 
eragile guztiok bateratzeko leku 
bat edukitzea, eta hori eskolan 
ezinezkoa da. Guztiok batera 
leku berean egoteak elkarlana 
dakar eta musika eragile guztiok 
indartuta aterako ginateke", 
adierazi du.

ezinbesteko laguntza 
Gaur egun, musika eskola gehie-
nak San Martin eskolan eskain-
tzen dira, eta eskolaren laguntza 

ezinbestekoa da honetan guztian. 
"Eskola oso ondo portatu da 
gurekin eta beti erraztasunak 
eman izan dizkigu. Gainera, 
zortez, eskolan piano bat dago 
eta horrek zerbait errazten diz-
kigu gauzak. Baina nire pianoa-
rekin gora eta behera ibiltzen 
naiz askotan eta ikasleek orduak 
ere partekatu behar izaten di-
tuzte", dio musika irakasleak.   

geroz eta musikari gehiago 
Musikarekiko zaletasun handia 
dago herrian, eta geroz eta mu-
sikari gehiago daude. Hori ho-
rrela, are garrantzi handiagoa 
hartzen du proiektu horrek, 
Arriolabengoaren arabera.

erantzuna, abenduan 
Behin proposamena Foru Al-
dundian aurkeztuta, Udalak es-
pero du urte bukaeran jakitea 
proiektua gauzatzeko dirua ja-
soko duen edo ez, eta, hala balitz, 
zenbat jasoko duen. Behin eran-
tzuna jasota jakingo da proiek-
tua egin ahal izango den edo ez.

Pedro inazio Barrutian Udalak daukan lokalean egin gura da musika etxea. eNeKO azurMeNdi

etxe propioa, musikari 
aramaioarren ametsa 
Aramaion musika etxe bat egokitzeko proiektua aurkeztu dio udalak Arabako Foru 
Aldundiari, musikaren inguruan herrian dagoen eskari eta mugimendu handia ikusita;  
gaur egun, San Martin eskolan eskaintzen dira musika eskola gehienak 

herriko MuSika 
eragile guztiak 
batuko lituzke etxe 
horrek, Proiektua 
gauzatuz gero

e.a. ArAMAiO
Azkeneko 25 urteetan martxan 
zegoen Oletako taberna. Azken 
urteetan bikote batek eraman 
du negozioa, baina pasa den 
abenduan uztea erabaki zuten, 
arazo pertsonalak zirela eta. 
Orduan etorri zen sorpresa. Izan 
ere, tabernak ez zuen lizentzia-
rik. "Ez dakigu nola, baina li-
zentziarik gabe zegoen, eta ez 
genekien ezer. Nork pentsatuko 
zuen lizentzia gabe aritu izan 
dela denbora honetan guztian?", 
azaldu du Txomin Goikoleak, 
Oletako auzo-alkateak.

Hori dela eta, hutsetik hasi  
behar izan dute. "Gaur egungo 
exijentzia guztiak bete behar 
ditu tabernak berriro ireki ahal 
izateko eta berriztu egin behar 
izan dugu. Inbertsioa handia 
izan da eta eskerrak Udalaren 
laguntza jaso dugula", dio.

Dagoeneko berritze lanak amai-
tzen ari dira. "Lizitaziorako ple-
gua prest dugu eta bi aste barru 
aterako dugu lehiaketara. Inte-
resa duenak abuztu amaierara 
arte izango du aukera aurkez-
teko", adierazi du auzo-alkateak.

Goikolearen esanetan, taberna 
hau oso garrantzitsua da bai 
Oletako auzotarrentzat, baita 
inguratzen diren mendizale guz-
tientzat ere.

10.000 euroko 
laguntza 
Oletako 
tabernarentzat
hango taberna berriro 
esleitu behar izan dute 
zenbait egokitzapen 
eginez, lizentzia faltagatik

Hau ez da lan bat

Someone told me long ago, 
there’s a calm before the 
storm…  Eta abisatu ninduten 
bai, mundua jende "jakintsuz" 
beteta zegoela –etxean 
betidanik Tolosa deitu 
direnak–. Zertara datorren 
hau? Azkenaldian entzun 
dudan esaldi batera: abesten 
duzula? Baina hori ez da 
benetako lana ez? E, kontuz, 
des-pa-ci-to. Hasteko, esker mila 
hori esan dutenei, zer pentsatu 
eman didazue. Bestetik, 
kulturak gure gizartean 
jasotzen duen balorazioa 
ikusteko balio izan dit. 
Badirudi abestea –eta abestea 
diodan moduan, dantzatzeak, 
antzezteak, eta abarrek balio 
dute– ez dela benetako lana. Jo 
ezazu, total, ordubeteko 
kontzertua "besterik" ez da. 
Ordubete "bakarrik" kenduko 
dizu.  Argi dago atzetik dagoen 
lana ez dela inoiz ikusten: 
entsegu orduak, errepertorioa 
pentsatzea eta nerbioso jartzea. 
"Badago urduri jartzen ez den 
jendea", bai, baina besteok 
moduan orduak ematen dituzte 
gero "bakarrik" ordubete lan 
egiteko. Ah ez, lan ez, egiten 
dutena ez baita lana (hau 
ironia da). Produktu asko 
amaituta ikusten ditugu: 
etxeak, kotxeak, altzairuak… 
eta atzetik dagoen lana 
baloratzen dugu. Zer gertatzen 
da kulturarekin orduan? 
Badakit zer esango didazuen, ez 
dira betiko garai onenak 
kulturarentzat.

nirE uStEz

marIa Izaga

Gaur hasiko dituzte jaiak, etxa-
fuego jaurtiketarekin, 20:00etan. 
Ondoren, bertso afaria egingo 
dute Iker Zubeldia eta Julio Soto 
bertsolariekin. 

Bihar, zapatua, meza egongo 
da 12:00etan eta ondoren, 
13:00etan, bizikleta lasterketa 
egingo dute, Ibarratik Arexola-
ra. 17:30ean, mus eta briska txa-
pelketak jokatuko dituzte Are-

xolako plazan. 18:00etan, berriz, 
kalejira egongo da Arexolatik 
Arriolara, eta ondoren, paperez-
ko hegazkin lehiaketa egingo 
dute Arriolan bertan. 19:00etan 
kanpai jotze erakustaldia egon-
go da eta ostean, berbapasie, 
elizpean. Eguna amaitzeko, dan-
tzaldia egongo da Laja II eta 
Narbaiza trikitilariekin eta goi-
zaldean txokolate-jana.

Domekan, meza nagusia izan-
go da 12:00etan eta ondoren, 
kantu saioa. Azkenik, 18:00etan, 
ume jolasak egongo dira.

Santa Marina jaiak 
ospatuko dituzte  
Arexolan eta Arriolan
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Mirari altube ArEtXABAlEtA
Gu Haziak Gara elkartekoen 
ekimena da Errekabarren kale-
ko murala. Herrian egin duten 
bigarren lana da eta Basotxo-
koengana jo dute oraingoan el-
karlanean jarduteko: "Iaz Ilargi 
plazan egindakoarekin oso gus-
tura geratu ginen. Giro ona izan 
genuen eta herritarren gustuko 
izan zen. Horregatik animatu 
gara bigarrena egitera", jakina-
razi du Paloma Martinez kideak. 
Orduan, baina, batez ere umee-
kin jardun zuten lanean, eta na-
gusi batzuk margotzeko gogoz 
geratu ziren. Horregatik erabaki 
dute erretiratuekin egitea orain: 
"Batetik, gogo handia dutelako, 
bestetik, denbora, eta gainera, 
herriari esateko asko dutelako", 
dio Martinezek.

eskuak eta begirada 
Basotxora jo eta gaia erabaki-
tzeko galdeketa egin zuten erre-
tiratuen artean. Hainbat kontu 
atera ziren batzarretan eta guz-
tien artean bi hautatu zituzten: 

"Afektua eta harremanak. Eta 
horiek zelan irudikatu pentsatu 
genuen ondoren". Marrazteko 
orduan hainbat artistek hartu 
dute parte Izaro Sanchez are-
txabaletarrak eta Joana Man-
tzisidor grafitigile arrasatearrak 
besteak beste; hormako zirribo-
rroa hain zuzen Sanchezek egin 
du. "Lehen irudian bi esku iru-
dikatu ditugu, bata nagusi ba-
tena eta bestea umearena; biga-
rrenean, amama baten eta ume 
baten arteko maitasun keinua; 
hirugarrenean bi nagusiren ar-
teko begirada; eta azkenekoan, 
aitaita bat eta iloba bat jolasean". 

Ilargi plazan, iaz, marraztuta-
ko irudi batzuk oraingoan ere 
errepikatuko dituzte: "Txoriak 
eta zirkuluak berriro margotu-

ko ditugu, lotura mantentze al-
dera", jakinarazi du Sanchez 
marrazkilariak. 

belaunaldi arteko elkarlana 
Basotxoko hainbat kide dabiltza 
parte hartzen, pozik, gainera. 
"Ekimen benetan interesgarria 
izan da. Batetik, herritarren 
aurrean margotzen dihardugu-
lako, eta bestetik, taldea osatu 
dugulako aurretik ezagutzen ez 
ginenon artean. Belaunaldi as-
kotakoak elkartu gara giro ezin 
hobean, eta ilusio handiarekin 
gabiltza lanean. Ea halako gehia-
go egiten diren", dio Imanol 
Aranzabalek. 

Basotxokoak pozik daude eta 
Gu Haziak elkartekoak ere bai: 
"Oraindik ez badugu bukatu ere, 
oso pozik gaude; herriko leku 
estrategikoan dago eta jende 
asko gerturatzen dabil interesa 
agertuz", adierazi du Martinezek. 
Margolana uztailarekin batera 
bukatzea zuten pentsatuta, bai-
na martxa onean doa eta aurre-
tik izango dute gertu.

Gu Haziak Gara elkarteko eta Basotxoko kideak Errekabarren kalean murala margotzen. Mirari alTube

afektua eta harremanak 
herritarren begi-bistara 
Gu haziak Gara elkarteko kideak Basotxoko erretiratuekin batera murala margotzen 
dabiltza Errekabarren kalean. hainbat artista eta herritar elkartu dira, nagusiak, 
gazteak eta umeak, eta ilusio handiarekin dihardute lanean azken asteotan

bi eSku, begirada 
bat, MaitaSun 
keinua eta JolaS 
MoMentua 
irudikatuko dituzte

Tabu

Ezein esparrutako hizketaldi baten hilerokoa hizpide 
dugunetan, maiz egoten da bere aulkian keinu deserosoz 
mugitzen denik, mintzo duguna nazkagarria dela dioenik, 
isiltzeko eskatzen digunik. 

Izan ere, emakumea emakume denetik, tabu bat izan da –eta 
da, tamalez, oraindik–. Ezkutukoa, iluna, zikina. Haatik, tabu 
hitzaren etimologiari dagokionez, "debekua" adierazten duen 
hitza izanagatik, hainbat tribu polinesiarrek hilerokoa 
izendatzeko erabili ohi zuten.

Emalegea, ordea, biztanleriaren erdia baino gehiagoren 
errealitatea da, izan da, edota izanen da etorkizunean. 
Naturaltasunez jardun behar dugu gai honetaz, esperientzia eta 
aburuak partekatzeko. Hori egin ezean, nekez lortuko dugu 
zalantzei erantzuna ematea, gure gorputzak (gu geu, bederen) 
hobeto ezagutzea, gure errealitatea askatasunez bizitzea…

Menstruazioak ezinegona sortzen dien horiei: gure baginen 
hileroko odol jarioak baino indarkeria matxistak zauritu eta 
eraildako emakumeek isuritakoak asaldatuko bazintuzte…

nirE uStEz

aInHIze barraInkua

M.a. ArEtXABAlEtA
Otsailean izandako haizetearen 
eraginez, Ibarra kiroldegiak 
izandako kalteak ordaintzeko 
199.710 euro emango ditu Gi-
puzkoako Foru Aldundiak. 2017-
2020 aldiko Gipuzkoako Kirol 
Ekipamenduen Planaren barruan 
urtarrilean egindako diru la-
guntza deialdira aurkeztu zuen 
eskaera Udalak eta orain oni-
ritzia jaso du. 

Kiroldegiaren konponketa la-
nak dagoeneko eginda daude 
eta 450.000 euroren bueltako 
kostua izan dute: "Lanen faktu-

ra guztiak oraindik ez ditugu 
ordainduta", adierazi du Unai 
Elkoro alkateak. 

Aldundiaren laguntza horri 
esker, kiroldegira bideratutako 
ia 200.000 euro beste kontu ba-
tzuetarako erabili ahal izango 
ditu Udalak: "Oraingoz ez dugu 
erabaki zertarako erabiliko du-
gun diru hori. Seguru asko, 
aurten, behintzat, ez da izango 
kirol azpiegiturendako. Herrian 
dauden beste behar batzuetara-
ko erabiliko dugu; irisgarritasun 
arazoak hobetzeko, esaterako", 
jakinarazi du alkateak. 

Ia 200.000 euroko diru laguntza 
kiroldegiko konponketendako
Foru Aldundiak eman dio laguntza hori udalari eta 
otsailean haizeteak eragindako kalteak ordaintzeko da

Deskargako lanak direla-eta 
handik ateratako lurra Basagoi-
tira ekartzen dute berriro ka-
mioiek, autobidea erabilita. Uda 
sasoiko irteera operazioa dela-e-
ta aste honetan hasi eta abuz-
tuaren 8a arte herritik pasatuko 
direla jakinarazi du Udalak. 
Otalora kaletik sartu eta Untzi-
llarantz doan bidea hartuko dute 
lurrez betetako kamioi horiek.

Herritik pasatuko dira 
Basagoitira lurra 
daramaten kamioiak

Herrian egiten dabiltzan bi uda-
lekuak, irekiak eta kirolari es-
kainitakoak, azken astean sar-
tuko dira astelehenean. Orain 
arte egindakoarekin ezin gus-
turago daude neska-mutikoak 
–ia 350– eta antolatzaileak, eta 
azken egunok ere ondo aprobe-
txatu gura dituzte. Jaialdi bana 
eginda emango diete bukaera 
batzuek eta besteek.

Udalekuen azken 
astea izango da 
datorrena

Mirari altube ArEtXABAlEtA
Hamar urte baino gehiago pa-
satu dira Areantza auzoko hain-
bat lagunek kanpaien gaineko 
interesa agertu eta zerbait egitea 
erabaki zutenetik: "Juane Ma-
dinabeitia kanpai-jole handia 
zen eta haren joaldi guztiak gra-

batzea erabaki genuen", azaldu 
du Julen Abasolok, eskolako 
kideak. Grabazio hori, baina, 
nahikoa iruditu ez, eta Gorka 
Madinabeitiarekin batera, es-
kola sortzea erabaki zuen: "Ar-
temanen laguntzarekin karaoke 
antzeko sistema bat asmatu ge-

nuen jotzen ikasteko. Eta ma-
terial hori izan zen geu ere 
ikasten hasteko abiapuntua". 
Inguruko auzoetako bizilagunak 
gonbidatu eta hamabi bat lagun 
elkartu ziren orduan: Larrino-
koak, Goroetakoak, Mendiola-
koak… "Gaur egun lau bat lagun 

gabiltza, eta aurten, gazte bat 
ere arrimatu zaigu", dio Abaso-
lok. Eskola hori da Juane Arien-
tzako kanpai-jole eskola, hain 
zuzen ere lehenengo irakasle 
izan zuten haren omenez.

bizipen esanguratsuak 
Bizipen asko izan dituzte eta 
lagun asko ezagutu hamar ur-
teotan. "Guk egindako DVD hori 
erabat berritzailea izan zen. In-
teres handia sortu zuen eta ate 
asko zabaldu zizkigun. Lehenen-
go irteera Saguntora egin genuen; 
hain zuzen, horren berri ema-
teko. Izan ere, Valentzian afizio 
handia dago", dio Madinabeitiak. 

Abasolok, lehen urteko entse-
gu egunak ditu gogoan, hamabi 
lagun haiek kanpaiaren bueltan 
bat egiten zutenekoa: "Astelehen 
iluntzetan elkartzen ginen Arean-
tzako kanpandorrean, giro oso 
polita izaten genuen. Eta luza-
roan egin genuen lan". Jendau-
rreko lehen agerraldia 2008ko 
Otalai Zelai egunean egin zuten. 
Kanpai mugikor bat eraman 
zuten hara, eta hainbat lekuta-
ko lagunak elkartu ziren: "Ara-
barrak, nafarrak, Oiartzungoak… 
Publiko aurrean egindako lehe-
nengoa izateko benetan dotorea 
izan zen", diote biek.

Handik hiru urtera, 2011n, 
hilabete osoko jardunaldiak an-
tolatu zituzten: erakusketa, hi-
tzaldiak… "Baina garrantzitsue-
na bost auzotan batera egin 
genuen joaldia izan zen, Larri-
notik guztiak entzuteko. 200 bat 
lagun elkartu ziren han, asko 
kanpaien munduarekin inolako 
zerikusirik ez zutenak", dio Aba-
solok, eta gaineratu du Madina-
beitiak: "Horren atzean egon zen 
lana inork ez daki, bost auzota-
ko kanpandorretan jo eta Larri-
non entzutea guztiak ondo eta 
koordinatuta… Arrasateko irra-

ti zaleen laguntza izan genuen 
horretarako". Iaz, ostera, argaz-
ki lehiaketa antolatu zuten, eta 
horrekin ere pozik daude 123 
argazki jaso zituztelako: "Zaila 
dena da mundu horrekin zeri-
kusirik ez duena erakartzea. 
Horregatik beti saiatu gara ekin-
tza originalak eta bereziak egi-
ten", adierazi du Madinabeitiak.

irteera asko 
Egubakoitz guztietan elkartzen 
dira, orain ere Areantzan. "Geu-
re doinuak jotzen ditugu lehe-
nengo eta gero, berriak, kanpoan 
entzundakoak eta ikasitakoak", 
diote. Eta ikasitako hori erakus-
ten jarraitzen dute. Dagoeneko 
hainbat irteera egin dituzte aur-
ten ere: Ezkaraira; Olaztira (Na-
farroako kanpai-joleen bilkura); 
Añuara (Araba); Espinosa de los 
Monterosera (Burgos)… Eta in-
guruko auzo eta herritako jaietan 
ere jotzen dituzte, besteak beste, 
Mendiolan sanjuanetan, Esko-
riatzan sanpedrotan eta Andra-
maixetan ere izango dira. "Iaz 
Donostiako Tabakaleran ere jo 
genituen bi egunetan, Ezorduak 
izeneko jardunaldi batzuen ba-
rruan". Eta joandako leku guz-
tietan saiatzen dira kanpando-
rreak ezagutzen, kanpai-joleekin 
egoten, haien istorioak jasotzen… 

Madinabeitiak argi dauka afi-
zioa ez galtzeko zer egin beharko 
litzatekeen: "Kanpaiak jotzen utzi 
egin behar zaio jendeari, orduz 
kanpo, gura denean… Utzi gustua 
hartzen eta afizioa sortzen".

ospakizuna irailaren 2an
Irailaren 2a jarri dute urteurre-
na ospatzeko data: "Areantzan 
izango da. Oraindik ez dugu 
guztia zehaztuta, baina kanpai
-joaldi musikatua edo antzeztua 
izango dela bai, eta jole asko 
gonbidatuko ditugu".

kanpaien doinuen 
inguruan hamar urte
juane Arientzako kanpai-jole eskolak hamar urte bete ditu. horren bueltan 
elkartutakoek asko ikasi dute urteotan, eta lagun asko egin ere bai. urteurrena 
irailaren 2an ospatuko dute, Areantza auzoan, ekitaldi berezia eginda

Eskolako egungo kideak Mendiolan, aurtengo sanjuanetan. 

Hainbat kanpai-jole otala zelain, 2008an. arGazKiaK: juaNe arieNTzaKO KaNPai-jOle esKOla

Madinabeitia, aurten olaztin.

Juane Madinabeitia, 2001ean.

andramaixetako 
kartela gertu
Lexuri Doyague arrasatearraren 
kartelak iragarriko ditu 
andramaixak. sei lan aurkeztu 
dituzte aurtengo lehiaketara eta 
epaimahaiak erabaki du saria 
Doyagueri ematea; 300 euro 
jasoko ditu horrek. Hain zuzen, 
iazkoa ere berak egin zuen. 

Herriko jai nagusiaren 
egitarauaren berri datorren astean 
emango du Kultura sailak.

lexuri dOyaGue

kale antzerkia 
ikusmin eragile 
rojo Telon hirukotearen akrobaziek 
ikusmina sortu zuten eguaztenean, 
aurrekoan Trapu zaharrak sortutako 
lez. Hurrengo bi asteetan datozen 
taldeek familia giroko antzezlanak 
eskainiko dituzte. zirika zirkus 
Ondorengoak lanarekin etorriko da 
hilaren 19an, santa ritako 
komentura (19:00). eta Panta rheik 
Astokillo eskainiko du hilaren 26an, 
Herriko Plazan (19:00).

Mirari alTube
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Mirari altube ArEtXABAlEtA
Atzo sinatu zuten UDAk eta San 
Juan de Dios ospitaleko kideek 
elkarrekin jarduteko hitzarme-
na, eta irail-urria bitartean bu-
ru-belarri helduko diote egitas-
moari: "2015-2020 plan estrate-
gikoari lau balio erantsiko 
dizkiogu: pertsonak, euskara, 
kirola eta osasuna. Hau horren 
barruan dago", jakinarazi du 
Agurtzane Elkorok, UDAko pre-
sidenteak.

Arrasaten dagoen ospitalean 
drogen gaia lantzen dihardute-
la gaztetxoekin jakin zuen UDAk, 
eta kontu horrekin kezkatuta 
haiengana jo zuten: "Herriko 
agente garrantzitsuenetakoa 
gara; izan ere, 500 kirolaritik 
gora ditugu, 1.000 guraso, 900 
bazkide inguru… Eta argi ge-
neukan gai honi heldu beharra 
geneukala". 

U@DA jarri diote izena proiek-
tuari: Nerabezaroan Drogen 
Aurka Elkarturik (United Against 
Drugs Adolescence). Hiru urte-
rako da eta jokalari, guraso, 
hezitzaile eta zuzendaritzako 
kideek hartuko dute parte.

kasu errealak talde-lanerako gai 
"Datu ofizialek diote 25 adinga-
betik lauk buruko gaitzen ospi-
tale batera joko dutela bizitzan 
zehar, eta lau horietatik bat 
drogen kontsumoagatik izango 
dela", jakinarazi du Emilio Mar-
tinek, San Juan de Dios ospita-
leko psikologo klinikoak, eta 
gaineratu du: "Zenbat eta gaz-
tetxo gehiagorengana iritsi, 
hainbat eta gutxiagok izango du 
arazo bat drogekin. Horregatik 
txalotzekoa da UDAk egingo 
duen ahalegina". Martinekin 
batera Olaia Arrese, Raul Blaz-
quez eta Silvia Saiz daude ospi-
taleko lantalde horretan.

Talde-lana izango da egitas-
moaren ardatza, eta talde horie-
tan elkartuko dira kirolariak, 
gurasoak, hezitzaileak, zuzen-
daritzako kideak eta ospitaleko 

pazienteak. Kasu errealak az-
tertuko dituzte horietan. 15 eta 
16 urte artekoak, gainera, begi-
rale izateko heziko dituzte. "Gaz-
tetxoagoekin, 12 eta 14 urte ar-
tekoekin, lan egingo dute begi-
rale lez. 9 eta 11 urte artekoekin, 
ostera, era ludikoagoan landuko 
dugu gaia. Gure helburua da 
arrisku adinetara iristen dire-
nerako kontzientzia lana egin-
dako gero eta gazte gehiago 
izatea. Ildo horretatik, erabakiak 
hartzen ikasi behar dute", dio 
Martinek. Helduekin ere egingo 
dituzte saioak.

beste hiru proiektu 
"Datorren denboraldian 530 bat 
neska-mutiko izango ditu UDAk 
eta lau balio horiekin hezi gura 
ditugu. Horretarako, lau proiek-
tu jarriko ditugu abian: lehen 
esandako U@DA; bigarrena da 
euskara bultzatzea, euskara izan 
dadin elkarteko hizkuntza; hi-
rugarrena, guraso eskola; eta 
laugarrenik, Eskua proiektua 
berreskuratuko dugu", jakina-
razi du Elkorok.

Futbola nagusi izan arren ki-
rol elkartean, ezin ahaztu gai-
nerako sailak, eta zuzendaritza-
ko kideek horiek ere balioan 
jarri gura dituzte bakoitzaren-
dako helburuak zehaztuta. 

UdAko eta San Juan dios ospitaleko ordezkariak ibarra futbol zelaian. Mirari alTube

drogen gaia landuko dute 
udako kirolari guztiek 
Aretxabaleta kirol elkarteak eta Arrasateko San juan de dios ospitaleak hiru urtetako 
hitzarmena sinatu dute "jokalarien bizitza osasuntsuaren alde" lan egiteko. Elkarteko 
kirolari guztiek, hezitzaileek, gurasoek eta zuzendaritzako kideek hartuko dute parte 

San Kristobal jaiak ospatzen 
dabiltza Larrino auzoan eta 
bihar, zapatua, bertso afaria 
egingo dute izen bereko gastro-
nomia elkartean. Punta-punta-
ko bertsolariek egingo diete 
lagun elkartzen direnei, Ando-
ni Egañak eta Aitor Mendiluzek, 
hain zuzen ere; hortaz, giro ona 
ziurtatuta dagoela adierazi dute 
antolatzaileek.

Andoni Egaña eta 
Aitor Mendiluze San 
Kristobal jaietan

ETBko Go!azen telesail arrakas-
tatsuko protagonistek musika 
eta dantza ikuskizuna eskainiko 
dute bihar, zapatua, 19:30ean, 
Herriko Plazan.

Basakabi udalekuko kideek 
abestiak irakatsiko dizkiete ber-
taratzen diren neska-mutikoei, 
baita dantzatzeko pausoak ere, 
eta gero, oholtza gainean elka-
rrekin jardungo dute.

'Go!azen' ikuskizuna 
dute gaztetxoek bihar 
Herriko Plazan

M.a. ArEtXABAlEtA
Erretiratua dago Luis Jose Erras-
ti (Aretxabaleta, 1945) eta orain 
idazle lanetan dihardu. Aurten 
argitaratu duen Altruista da 
haren lehen eleberria.
zelan sortu da Altruista? 
Erretiratu ostean Humanitate 
ikasketak hasi nituen unibertsi-
tatean, Gasteizen, beste lagun 
batzuekin batera. Lau lagun joan 
izan gara hara, baina horietako 
batek huts asko egiten zituen, 
eta behin, esan nion: "Hi haiz 
hi parrandazalea". Eta haren 
erantzuna: "Parrandazalea, jo-
kalaria eta emakumezalea!". 
Hortik abiatuta idatzi dut liburua.
zeresan handia ematen dabiltzan 
gaiak landu dituzu: ustelkeria, koo-
peratibak…? 
Bai, gai horiek eta gehiago nahas-
tu ditut. Samur idatzi dut eta 
oso gustura, gainera. Bi hilabe-
tean bukatuta nuen.
gertuko tokiak eta kontuak (an-
txustegi, uda…) aipatzen dituzu. 
Bai, bai, Aretxabaletako eta Gi-
puzkoako parajeak, batez ere, 
eta gertuko kontuak.
Fikzioa da guztia edo benetan ger-
tatutakoak ere jaso dituzu? 
Guztia da fikzioa, ez dago ezer 
erreala.
Jokin da eleberriko protagonista; 
kontatu, zein da Jokin? 
Lehen aipatu dut lagun parran-
dazalea dudala, Joaquin da bera, 
eta haren omenez nik Jokin 
jarri diot izena. Protagonista 
gizon ezkondua da, kooperatiban 
lan egiten du eta politikan sar-
tuko da… Baina irakurri egin 

behar da! Izenburuarekin esan 
nahi izan dut borondate onare-
kin sartu politikan, gero kontu 
zikinetan nahastu, eta, hala ere, 
altruismoz jokatzen dabiltzala 
uste dutela askok.
irakurri dutenen aldetik zer jaso 
duzu? 
Oso samur eta gustura irakurri 
dutela esan didate. Pentsa, kua-
drillako batek sekula ere iraku-
rri barik zuen liburu bat eta 
hau, behintzat, irakurri du. 
Hortaz, ni pozik nago.
beste libururik baduzu buruan? 
Bai, beste hiru! Bata da honen 
bigarren zatia, eta beste biak, 
beste gai batzuen gainekoak. 
Baina orain zuri geratu zait 
burua, eta atseden hartuko dut, 
behintzat, abuztu artean.
eta non eros daiteke Altruista? 
Herriko estankoetan eta Kios-
koan, baita Eskoriatzako libu-
ru-dendan ere.

Luis Jose Errasti. M.a.

"Honi esker kuadrillako batek 
lehen liburua irakurri du"
luis Jose errasTi idAzlEA
lehenengo eleberria argitaratu du oraintsu, 'Altruista' 

Futbola ez den beste kirol 
sailen helburuak.

areto futbola
• Liga Nazionalera igo 

berri, mailari eustea.

gimnasia erritmikoa
• 48 kirolari dituen taldea 

sendotzea eta bultzatzea.

karatea
• Orain arte legez, emaitza 

onekin jarraitzea.

Pilota
• Gero eta pilotari gehiago 

dituen taldea sendotzea.

emakumeen futbola
• Leintz Arizmendi talde 

berria finkatzea eta 
emakumeen futbola 
bultzatzea.

txirrindularitza
• Irailean bigarrenez 

egingo den mendi 
bizikleta martxa 
indartzea.

• Emakumeen Bira 
antolatzea 2018an.

sailen 
helburuak

imanol beloki ESKOriAtzA
Santa Anako aparkalekuaren 
etorkizunaz asko hitz egin da 
herrian azken asteetan. Udalak 
eta bertako lurren jabeek ez 
dute akordiorik adostu, eta, be-
raz, itxi egingo da. Herrigunea-
ren erdian dagoen aparkalekua 
erabilpen handikoa da, 80 apar-
kaleku dituena, eta Udalak al-
ternatiba bilatu du.

Honela azaldu du Udal Gober-
nuko kide Josu Ezkurdiak, Hi-
rigintza eta Mugikortasun ba-
tzordeburuak: "Lur eremu pri-
batuko jabeekin akordio batera 
ez garenez iritsi, datorren astean 
itxiko dugu. Bi-hiru eguneko 
epea utzi dugu, bertan dauden 
autoak ateratzeko, baina mar-
titzenerako edo eguaztenerako 
itxita izango da".

Proiektu berrian aurrerapausoa 
Alternatiba gisa, herrian zehar 
40 aparkaleku egin dituzte, eta 
Huhezi unibertsitateko Dorleta 
eraikinaren ondoko belardian 
beste 40 egin nahi ditu Udalak. 
"Huhezikoen jarrera oso ona 
izan da, eta hainbat eskaera 
tekniko betetzen baditugu, doan 
utziko digute lur eremua", azal-
du du Ezkurdiak.

Eskoriatzako Santa Ana auzoko aparkalekua autoz beteta. iMaNOl belOKi

adostasun barik, 
datorren asterako itxita
Martitzenean edo eguaztenean itxiko da Santa Ana auzoko aparkalekua, bertako 
lurren jabego pribatuaren eta udalaren artean ez delako adostasunik izan. Bestalde, 
huhezin 40 autorendako gunea egiteko proiektua gauzatu nahi du udalak

Eskoriatzako udalekuetan, uraren egunean. MaialeN leTe

bigarren astea amaituta, bikain 
ari dira pasatzen udalekuetan
ingelesezko ipuin kontaketa, autobus digitala… 
Berrikuntzez gain, dantzak berreskuratu dituzte

i.b ESKOriAtzA
Laugarren urtez antolatutako 
udaleku irekietan bikain ari 
dira pasatzen herriko gaztetxoak. 
Uztailaren 4an hasitako udale-
kuak uztailaren 21era arte izan-
go dira, eta aurten hainbat be-
rrikuntza txertatu dituzte egi-
tarauan.

246 haur ari dira Txirikilla 
elkarteko 27 begiralerekin, 
Ainhoa San Miguel eta Maialen 
Lete koordinatzaileen gidaritza-
pean, eta Haur Hezkuntzako 
hiru mailetako eta Lehen Hez-
kuntzako sei mailetako haurrei, 
joko eta ekintza ugari prestatu 
dizkiete. Urtero lez, urarekin 
jokoak, hainbat irteera… egiten 
ari dira; honela azaldu du Maia-
len Lete koordinatzaileak: "Iaz 
baino eguraldi hobea egiten ari 
da, eta haurrak gustura ari dira 
pasatzen. Aurten ez dugu San 
Fermin eguna ospatu, baina 
berrikuntza ugari ditugu". 

berrikuntzak 
Altxorraren Bila erraldoia azken 
eguneko goizean egingo dute, 
tonbolaren ordez, ingelesezko 
ipuin kontaketa ere izan da Mon-
dragon Linguakoen eskutik, eta,  
Foru Aldundiak antolatuta, au-
tobus digitalera joango dira 
hainbat kurtsotako haurrak. 
Bitxikeria moduan, Haur Hez-
kuntzako lehen mailan orain 
arteko talde txikiena izan dute, 
zortzi ume bakarrik, eta Leixar-
garatera joango dira uztailaren 
18an bosgarren eta seigarren 
mailetako gaztetxoak, bertan 
gaua pasatzera.

dantzak berreskuratuz 
Azken eguneko arratsaldean, 
azken urteotan dantzak egin 
izan dituzte haurrek zein begi-
raleek. Iaz ez zituzten egin be-
giraleek, baina, aurreko urtee-
tako arrakasta ikusita, horiek 
berreskuratzea erabaki dute.

Huheziko belardia 
unibertsitatearena da, eta 
adostasun batera iritsi da udala 
bertan aparkalekua egiteko. 
asmoa irailean hitzarmena 
sinatzea eta obrak urrirako 
amaituta izatea da, hainbat 
baldintza betez: oinezkoentzako 
pasoa uztea, argiztapena 
jartzea… lanen kostua, berriz, 
20.000 eurokoa izango dela 
aurreikusten dute. Huheziko unibertsitateko dorleta eraikinaren ondoko belardia. i.b

dorletako belardian aparkaleku berria
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imanol beloki ESKOriAtzA
Ursula Strong –bateria– eta Kol-
do Soret –gitarra-jolea eta aho-
tsa– musikariek osatutako taldea 
da Niña Coyote eta Chico Tor-
nado. Bikoteak riff gogor eta 
indartsuak eskainiko ditu gaur 
Gernika plazan 22:30ean eskai-
niko duten emanaldian.

Estatu mailan eta nazioarte 
mailan hainbat emanaldi egin 
dituzte 2013ko irailean, lehen 
aldiz, Niña Coyote eta Chico 
Tornado bezala oholtzara bate-
ra igo zirenetik, eta, ordutik, 
gitarra eta bateria nahikoa ditu 
bikoteak kontzertu ederrak egi-
teko. Azkena Rock, BBK Live… 
festibal handietan jo izan dituz-
te kontzertuak, eta, oraingoan, 
Eskoriatzako Errekan Gora 
jaialdian entzun eta ikusteko 
aukera izango da.

orain arte balorazio positiboa
Aukeran dantza taldearen eta 
El Trio de Medianoche taldearen 
emanaldiak arrakastatsuak izan 
dira. Atxorrotx Kultur Elkarte-
ko Iñaki Kortazarrek azaldu 
duenez: "Bi hitzorduetara jende 
asko hurbildu zen, eta, egural-
diak lagunduta, ez genuen leku 
aldaketarik egin behar izan. 
Hirugarren emanaldian musika 
gogorragoaz disfrutatzeko au-
kera izango dute herritarrek, 

eta, aurrekoetan bezala, jende-
tsua izatea espero dugu".

depedro, talde nagusia
Hurrengo emanaldia, Depedro 
taldea izango da, eta El Pasaje-
ro lan berriarekin izango da 
Eskoriatzan, uztailaren 21ean. 
Egitarauko talde nagusia da, eta 
emanaldi guztien artean ordain-
du behar den bakarra. Hala, 
dagoeneko salgai daude sarrerak 
bost eurotan eta kontzertua 
Huheziko klaustroan izango da, 
22:30ean. Sarrerak Eskoriatzan 
–Inkernun eta kiroldegian–, Are-

txabaletan –Haizea tabernan–, 
Arrasaten –Taupan eta Iluntzen–, 
Bergaran –Pol Pol tabernan– eta 
Oñatin –Arrano tabernan– dau-
de salgai. Eskariak egiteko, be-
rriz, info@atxorrotx.eus helbidean 
egin daitezke.

Guztira, 500 sarrera jarri di-
tuzte salgai, eta antolatzaileek 
aurreikuspen handiak dituzte 
emanaldi horretarako. "500 sa-
rrera ateratzea erabaki dugu. 
Agian, askotxo dira, eta ez di-
tugu denak salduko, baina Huhe-
ziko klaustroa betetzea da gure 
helburua".

niña Coyote eta Chico Tornado kontzertuan. bideaN PrOduKziOaK

erritmo gogor eta 
indartsuz beteta
Errekan Gorako hamargarren edizioaren lehen bi emanaldien arrakastaren ostean, niña 
Coyote eta Chico tornado taldearen kontzertua izango da gaur, 22:30ean, Gernika 
plazan. hurrengo astean, uztailaren 21ean, berriz, depedro izango da, huhezin

eskoxtrem 
martxa ederto
eskoxtrem-en 38. edizioa izan zen 
pasa den zapatuan, eta 
parte-hartzea inoiz baino 
handiagoa izan da. 250 lagun 
mendiko bizikletekin eskoriatzako 
mendietan zehar murgildu ziren 
sekulako igoera eta jaitsierak 
egiteko. bi ibilbide dituen martxan, 
jaitsiera berriak izan dituzte parte 
hartzaileek, eta antolatzaileek 
balorazio positiboa egin dute.

aiTOr aGiriaNO

bigarren asteko udalekuetan zortzi haur izan dira, goiz eta 
arratsalde, asier urizar begiralearen gidaritzapean, ondo pasatzen. 
eguaztenean gatz museora joan ziren bisitan eta ondoren 
Altxorraren bila egin zuten. argazkia, egun hura aurretik zutela.

udalekuetako talde argazkia

imanol beloki lEintz GAtzAGA
Leintz Gatzagako udaleku irekiak 
uztailaren 3an hasi zituzten, eta 
uztailaren 21era arte hainbat 
ekintza egingo dituzte herrian. 
Asier Urizar gatzagarra ari da 
begirale, goiz eta arratsaldez 
haurrekin jolasean, eta, begira-
le moduan lehen aldia izanik, 
esperientzia aberatsa izaten ari 
dela azaldu du.
zer moduz ari zarete pasatzen? 
Oso ondo ari gara pasatzen.  Hain-
bat joko, jolas eta irteera egiten 
ari gara, ez dugu aspertzeko tar-
terik. Gainera, herrian denok 
elkar ezagutzen dugunez, oso 
ondo gaudela esango nuke.
ume gutxi, baina lan gogorra, ezta? 
Bigarren aste honetan zortzi 
haur izan ditugu udalekuetan; 
lehenengo astean, aldiz, hamar. 
Hala ere, asteka izena emateko 
aukera eman dugu, eta 3 urtetik 
10 urtera arteko haurrak daude 
soilik. Adin horretatik gorakoak 
Eskoriatzako edo Aretxabaletako 
udalekuetara joaten dira, adin 
diferentzia handia dutelako Ga-
tzagan…
astean behin irteera bat egiten du-
zue; nora egingo dituzue? 
Lehenengo astean, Landara joan 
ginen oinez Gatzagatik. Aste 

honetan, Araiako igerilekuetan 
izan gara, eta hirugarren astean, 
Dorleta Santutegiko belardira 
joango gara, kanpin dendak 
muntatu eta bertan gaua pasa-
tzera. 
hiru asteko udalekuak amaituta, 
ekintza berezia ere izango da, ezta? 
Bizikletan Lizarrara joango dira 
haurrak uztailaren 25ean, Esti-
baliztik irtenda hiru edo lau eta-
pa eginaz. Kasu honetan, bi be-
girale joango dira, eta 10 urtetik 
gorakoentzat zuzenduta dago. 
Hala ere, izen-ematea itxita dago 
dagoeneko.

Asier Urizar, Goienako platoan. GOieNa

"astean behin irteera bat izatea 
aberasgarria dela uste dut"
asier urizar BEGirAlEA
udalekuetako bigarren aste honetan zortzi haur ditugu

imanol beloki ESKOriAtzA
Eskoriatzako Kulunka haurres-
kola ireki zeneko 10. urteurrena 
da, eta gaur ospakizun eguna 
izango dute bertan; izan ere, 
jaialdia egingo dute 17:00etatik 
aurrera. Bertan, gaztelu puzga-
rria, aurpegia margotzeko tai-
lerra eta luntxa izango dira. 
Gainera, haurreskolatik pasatu 
diren haurrek beraien aztarna 
uzteko aukera izango dute pa-
tioko paretan, beraien esku-mar-
kak egingo baitituzte muralean.

Naroa Pozueta eta Nerea Elor-
tza hezitzaileek Eskoriatzako 
haur eskolan sei ume dituzte 
gaur egun, baina hamar urtetan 
75 pasa dira handik; Eskoria-
tzako 50, Aretxabaletako 21 eta 
Leintz Gatzagako 4. Hala, jaial-
dian, denak batzeko asmoa dute, 
eta, bide batez, datorren urtera 
begira, Kulunkan eskaintzen 
duten zerbitzua herritarren ar-
tean zabaltzea.

Kulunkan hamar urtetan es-
perientzia ederra izan dutela 
azaldu dute hezitzaileek, nahiz 
eta gogorra izan den: "Esperien-
tzia ederra izan dugu hamar 
urte hauetan, baina, aldi berean, 
gogorra izan da. Izan ere, beti 
egon gara ireki edo ez ireki, 
umeen kopuruak gorabehera 
asko izan dituelako", azaldu du 
Nerea Elortza hezitzaileak.

etorkizuna kolokan 
Datorren ikasturtera begira, 
hiru haur izatea beharrezkoa 
dute, bestela itxi egin liteke Ku-
lunka haurreskola. Honela azal-
du du Nerea Elortza hezitzaileak: 
"Datorren urtera begira, bi ume 
ditugu, eta zain gaude, beste 
baten beharra dugulako. Hala, 
irailera begira, ikusiko dugu 
Partzuergoak zer erabakitzen 
duen… Gure asmoa gunea za-
balik mantentzea da; horregatik, 
dei egin nahi diegu herritarrei 
bertara etortzeko, eta informa-
zioa eskatzeko".

gurasoen balorazio positiboa 
Imanol Andetxaga Kulunkako 
lehen edizioko gurasoak azaldu 
duenez: "Seme-alabek 0-1 urte 
bitarte dituztenean zaila da toki 
ezezagun baten uztea, baina 
etxean moduan sentitu ginen 
gu, giro atsegina, euskalduna…  
dagoelako". 

Igor Etxabek, berriz, gaur egun 
du bere semea Kulunkan, eta 
bertako baliabideak eta lokala 
bera ere oso ondo daudela azal-
du du: "Iaz sartu zen gure haur 
txikiena eta bera oso gustura 
daude, pozik etortzen da etxera".

kulunkako haurrak nerea Elortza eta naroa Pozueta hezitzaileekin. iMaNOl belOKi

kulunka haurreskolak 
hamar urte bete ditu
2007tik gaur egunera arte Eskoriatzako, Aretxabaletako eta leintz Gatzagako 75 
haur pasa dira Kulunka haurreskolatik. hala, guztiei gonbidapena egin diete gaur 
17:00etatik aurrera egingo duten jaialdi handira gertura daitezen

Gaztekonkis-en laugarren edizioa hasi berri Atxorrotxen egindako proban. iraTxe arrese

'gaztekonkis' aste osoko 
abentura Leixargaraten
hainbat proba egin behar izan dituzte Eskoriatzako eta 
Aretxabaletako nerabeek eta ederto pasa dute astea

i.b ESKOriAtzA
Laugarren urtez, Gaztekonkis 
abentura egin dute Eskoriatza-
ko eta Aretxabaletako gaztele-
kuetako nerabeek. Martitzenetik 
gaur arte, Leixargaraten egon 
dira talde lana eta estrategia 
sustatu dituzten erronkei eran-
tzuten. Gaur itzuliko dira he-
rrira, 16:30 aldera.

Uztailaren 3tik 7ra bitartean 
Udaero egitasmoa izan zuten 
nerabeek; Galarretan paintball 
saioa, Mutrikuko igerileku na-
turaletan arrain arten snorkell 
egiten… disfrutatu ostean, aben-
tura gogorra izan dute aste ho-
netan nerabeek Gaztekonkis 
abenturan. 

lau taldetan banatuta 
41 nerabek zazpi hezitzaileren 
gidaritzapean hartu dute parte 
aste honetako jokoetan, eta  pro-
ba ezberdinak egiten Leixarga-
rate eta inguruetan aritu dira. 
Martitzenean abiatu ziren men-

dira, eta lehenengo proba kapi-
taina bilatzea izan zuten. Lau 
taldetan banatuta –Saixak, Or-
katzak, Basurdiak eta Katami-
xarrak–, lan horri ekin zioten, 
eta, horrekin batera, Leixarga-
ratera bi orduen barruan aile-
gatu behar izan zuten parte-har-
tzaileek lehen proba irabazteko.

laugarrena, proba berriekin 
Horrela hasita, beste hainbat 
joko ere izan dituzte bertan. 
Honela azaldu du Iratxe Arresek, 
Eskoriatzako gaztelekuko hezi-
tzaileak: "Orienting-a, dastamen 
proba… bezalakoak egin ditugu, 
estrategia eta matematika era-
bili beharrekoak, besteak beste. 
Probak irabazi arren, euren 
portaerak ere kontutan hartu 
ditugu puntuatzeko garaian. 
Laugarren edizio honetan joko 
berriak ere jarri dizkiegu, eta 
gustura aritu direla uste dugu. 
Hala, abenturaren balorazio 
positiboa egiten dugu."

Ingelesezko 
ipuinak
astelehenean, ingelesezko ipuin 
kontaketaz gozatu ahal izan zuten, 
zaldibarren, lehen Hezkuntzako 
lehenengo, bigarren eta hirugarren 
mailetako haurrek. Story telling: 
around the world saioa izan zuten, 
Mondragon linguako adriana 
Sanchezek gidatuta, eta hizkuntza 
irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren 
alderdi ludikoa sustatzeko 
egitasmoa izan zen.

i.b
kulunka haurreskolako eraikina. i.b naroa Pozueta umeekin jolasean. i.b
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ria Elcoro gailendu egin zen 
guztien artean gurdi eta karro-
za modelo ezberdin asko egiten 
zituelako, partikularren eta go-
bernuaren eskari espezifikoei 
erantzunez ere bai, gainera.

karrozeriarik aurreratuena 
Ordena eta aurrerapena. Horiek 
izan ziren Porfirio Diazen hel-
buru nagusiak 30 urtez gober-
natzen egon zen bitartean –lehe-
nengoz 1876an–: ordena, aurre-
rapena lortzeko; eta aurrerape-
na, hazkunde ekonomikoa eta 
modernitatea lortzeko. Bide 
horretan, azpiegiturei, indus-
triari… bultzada handia eman 
zien gobernuak. Sasoi hartan, 
enpresa-klaseak oinarriak fin-
katu zituen, eta, testuinguru 
hartan, Valentin Elkorok bereak. 
Sistema enpresarial bikoitza 
garatu zuen: alde batetik, bere 
negozioak zituen; bestetik, bes-
teen negozioetan inbertsioak 
egin zituen, hala nola meategie-
tan eta hegazti, paper, garagar-
do… enpresetan. 

Hala ere, abiatu zituen negozio 
guztien artean enblematikoena, 
bere garaian famatu bilakatu 
zuena eta beste negozio batzue-
tan inbertitu ahal izateko bul-
tzada eman ziona, karrozeriare-
na izan zen. Izan ere, lehen 
esandako moduan, modelo ez-
berdin asko egin eta eskari es-
pezifikoei erantzuteaz gain, bere 
garaiko berrikuntza teknologi-
koetan inbertitzeko sena izan 
zuen eta horrek inguruan ziren 
gainerako karrozerietatik ezber-

dindu zuen; gurdi eta karroza 
katalogo oso zabala zuen, jendea 
eta askotariko lehengaiak eroa-
teko balio zutenak. Baina horrez 
gain, nekazaritzarako zenbait 
tresna eta makina egiteko gai-
tasuna ere bazuen Carroceria 
Elcorok. Halako gaitasunik zeu-
kan beste karrozeriarik ez zegoen. 

industriarako jauzia 
Porfiritoaren urteetan gora egin 
zuen nabarmen burdinazko eta 
altzairuzko artikuluen kontsu-
moak. Hiriaren handitzeak eta 
urbanizazioak zerbitzu berriak 
eskaini beharra ekarri zuen –ura,  
drainatze-sistema...– eta horiek 
egiteko metalezko hodiak behar 
diren. Eraikuntzan, metalezko  
xaflak, iltzeak, hagak... behar 
ziren, eta komunikabideen ga-
rapenak ere –trenbidea, telefonoa, 
telegrafoa– behar berberak zituen. 

Horrek guztiak fabrika urtzai-
leen beharra ekarri zuen eta   
hor ere aitzindaria izan zen Va-
lentin Elkoro y Compañiaren 
urtzailea, 1879an, beste batzuekin 
batera –litekeena da Mexiko 
Hiriko lehen fabrika urtzailea 
izatea…–. Urteekin batera, ins-
talazioak handitzen joan ziren 
eta egiten zuten produktu sorta 
ere bai. Erabakigarria izan zen, 

bestalde, negozioen garapenera-
ko hiriaren erdialdetik kanpo 
zabaldu izana. Eta aipatzekoa 
da hedapen hori Valentinen emaz-
te Maria Berhori esker egin zu-
tela, berak jarri zuen-eta urtzai-
lea ezartzeko lursaila erosteko 
dirua.  

Urrats hura emanda, indus-
triaren munduan murgildu zen; 
urrats oso ausarta, hemendik 
hara joandako gutxi ausartzen 
ziren-eta horretan. 

Angiozartik emigratutako gaz-
tearen negozioak primeran zihoa-
zen: karrozeria Mexikoko ga-
rrantzitsuena zen; burdindegi 
eta mertzeria hirian lan gehien 
zuena; urtzaileak lan asko egiten 
zuen tranbia konpainiendako, 
Ferrocarriles Nacionales de Me-
xicorako eta burdindegietarako 
eta euren karrozeriarako. Esan-
dakoez gain, baina, beste zenbait 
arlotan ere inbertitu zuen Elko-
rok garaiko inbertitzaile garran-
tzitsuenetako batzuekin batera: 
papertegietan, nekazaritza-pro-
duktuetan, zementu-fabrikan, 
banketxeetan eta garagardo 
ekoizpenean, besteak beste.

bizitza soziala eta familiarra 
1865. urtean ezkondu zen, euskal 
jatorriko Maria Berhorekin –

Iparraldekoa zen– eta zazpi se-
me-alaba izan zituzten. Haiek 
izan ziren, hain zuzen, ondasun 
guztiak heredatu zituztenak; 
batzuk, gainera, familiaren ne-
gozioetan sartu zituen, Hijos de 
Valentin Elcoro erakunde berria 
sortuz. 

Seme-alabak aitaren nego-
zioetan murgilduta zirela  eman-
dako egokitzapen aipagarriena 
ibilgailuen produkzioarena 
izan zen. Urteek aurrera egin 
ahala, karroza eta gurdiak  al-
boratzen joan ziren barne-e-
rrekuntzako motorra asko ga-
ratu zelako. Hori horrela, El-
koro familiak garai berrietara 
egokitzeko beharra ikusi zuen 
eta karrozak egiten jarraitu 
bazuten ere, Constructora de 
Carrocerias SA eratu zuten 
1929. urtean beste bazkide ba-
tekin batera. 

Aipatzekoa da, bestalde, Me-
xiko Hiriko bizitza sozialean 
ere pertsona aipagarria izan 
zela Valentin Elkoro. Adibide 
bat ematearren, Casino Español 
delakoaren presidentea izan 
zen eta ekintza filantropiko uga-
ritan hartu zuen parte.

Mexikon bizitza oparoa izan 
arren, Elkorok ez zuen sekula 
jaioterria, Angiozar, ahaztu eta 
hainbatetan joan zen bisitan. 
Zenbait hobekuntza lanetan ere 
kolaboratu zuen bertan; edate-
ko ura sartzen, esaterako, 1912. 
urte inguruan. Herritarren es-
ker onaren erakusle, amaren 
gorpua auzoko elizako nitxo 
baten ehortzi ahal izan zuen.

Monika belastegi BErGArA
Beste askok bezala, Ameriketa-
ra bizitza hobe baten bila emi-
gratzeko erabakia hartu zuenean 
imajinatu ere ez zuen egingo, 
seguruenik, Valentin Elkoro de 
Aldekoak Mexikon emango zi-
tuen urteez eta sortuko zuenaz. 
Gazte ausart, azkar, langile eta 
ekintzailea, arrakasta ekonomi-
koa eta aitortza soziala lortu 
zituen; baita gaurdaino iritsi 
den hiru belaunaldiko familia 
eratu ere.

angiozartik Mexikora 
Valentin Elkoro de Aldekoa 1839. 
urteko azaroaren 2an jaio zen, 
goizaldeko lauretan, Angiozarko 
San Migel baserrian. Gurasoak 
Juan Bautista de Elkoro eta Agus-
tina de Aldekoa izan ziren.

Valentinen lehenengo urteak 
iskanbila politiko handikoak 
izan ziren: I. Karlistaldia (1833-

1840) galtzeak eragindako gora-
beherak eta derrigorrezko sol-
dadutza ezartzea faktore eraba-
kigarriak izan ziren Hego Ame-
rikara migrazio masiboa gerta-
tzeko. Bestetik, Karlistaldiaren 
ondoren etorritako urteak ere 
ez ziren lasaiagoak izan: progre-
sisten eta moderatuen arteko 
liskarrak, karlisten bigarren 
saiakera, Marokoren inbasioa 
1859an…

Hura zen egoera Valentin 20 
urte betetzear zela, eta etorki-
zuna ez zen batere argia. Are 
gehiago, aipatutako egoera po-
litiko nahasiari, aita hil berri, 

ondasunik ez zuela ere gehitu 
behar zaio. Bada, testuinguru 
hartan, Ameriketara joatea era-
baki zuen, bere garaiko beste 
gazte askok egin zuten moduan. 
Gainera, bizitza hobe baterako 
itxaropenaz gain, 1853an hara 
joandako anaia Esteban zuen 
han zain. 

Hori horrela, 1859ko urriaren 
5ean abiatu zen Mexikorantz, ia 
ondasun bakar gisa Elgetako 
alkate Juan Angel Otsoa de An-
giozarrek  –sasoi hartan Angio-
zar Elgetaren jurisdikzio barruan 
zegoen– eta herriko apaizak, 
Jose Simeon de Barrondok, ida-
tzitako gutuna zeramala. Hona-
ko hau zioen gutunak: Carlos 
Valentin de Elcoro y Aldecoa… 
es joven laborioso y de buena 
vida y costumbres, que constan-
temente ha observado buena con-
ducta, sin jamas haber oido nada 
en contrario.

lehen urratsak Mexikon 
Veracruzko portura iritsi zen 
Valentin Elkoro, non ezarri be-
rri zen Benito Juarezen gobernu 
liberal berria, Veracruz Mexi-
koko hiriburu bihurtuz. Handik 
San Juan de Potosira joan zen, 
anaia Estebanek errementaritza 
tailerra zeukan-eta han.

Poliki-poliki Elkoro anaiak 
izena egiten joan ziren, eta erre-
mentaritza negozioa handitzen. 
Hori horrela, San Luis Potosi 
laga eta Mexiko Hirian burdina 
depositua eta gurdi fabrika jarri 
zuten. Aldaketa hura erabaki-
garria izan zen Valentinen bizi-

tzan, eta, Mexikon denbora la-
burra eroan arren, etorkizun 
sendoa ereiten hasita zegoen 
enpresaburu moduan. Kontuan 
izan behar da sasoi hartan hi-
rietako garraiobide nagusia gur-
diak eta karrozak zirela, baita 
hirien artekoak ere, trenbideak 
eraikitzen hasi berriak zirelako. 
Karrozeria oso ideia ona zen; 
izan ere, gurdiak, karrozak eta 
animaliaz lagundutako ibilgai-
luak egitea garraiobide nagusi 
ziren mundu osoan.

Gazte azkarra eta ekintzailea 
izanik, berehala hartu zuen ne-
gozioaren ardura eta berau zu-
zentzen hasi zen Elcoro y Com-
pañia izenarekin. 

Negozioa ondo zihoan eta 
1874rako, Mexikon Sebastian 
Lerdo de Tejadak agintzen zue-
nerako, Zocalo ingurura aldatu 
zuten. Hirian baziren halako 
negozio gehiago, baina Carroce-

Valentin Elkoro eta haren emazte Maria Berho seme-alabetako batzuekin. arGazKiaK: valeNTiN elKOrO e HijOs. uNa HisTOria eMPresarial liburuua

San Juan de 
PotoSira Joan zen; 
han eSteban anaiak 
errentaritza 
tailerra zuen-eta

euSkal Jatorriko 
Maria berhorekin 
ezkondu zen eta 
zazPi SeMe-alaba 
izan zituzten 

1857an abiatu zen, 
ia ondaSun bakar 
giSa alkateak eta 
aPaizak idatzitako 
gutuna zeraMala 

abiatutako negozio 
guztien artean 
FaMatu bilakatu 
zuena karrozeria 
izan zen

'ameriketara 
joan nintzan...'
Etxea utzi eta bizitza hobe baten bila joan zen Mexikora XiX. mende erdialdean 
Valentin Elkoro (Angiozar, 1839-Mexiko hiria,1917). Ekintzaile eta aitzindaria, 
enpresaburu garrantzitsu bilakatu zen; baita Mexiko hiriko bizimodu sozialean ere

Talleres Elcoro-n egindako autobus modeloetako bat. irudian, Valentin Elcoro y Compañiaren karrozeria eta galdategiaren tailerra.

San Luis Potosiko Valentin Elcoro y Compañia sukurtsalaren irudi korporatiboa. 

elkorok abiatutako negozio guztien artean, famatu bilakatu 
zuena eta beste negozio batzuetan inbertitu ahal izateko 
bultzada eman ziona karrozeriarena izan zen. Modelo ezberdin 
asko egiteaz eta bezeroen eskari espezifikoei erantzuteaz 
gain, berrikuntza teknologikoetan inbertitzeko sena izan zuen 
eta horrek inguruan ziren gainerako karrozerietatik ezberdindu 
zuen.

gurdi katalogo oso zabala 

Banaketarako gurdia. 

Pulque-barriketarako guayina. 

valentin elkororen 
senitartekoek liburuan 
batu duten haren bizitza, 
birbiloben ekimenez. xix. 
mendean hemendik 
Mexikora joan eta han 58 
urtez bizi izandako gizona 
nor ote zen galdetzen 
zioten euren buruari; esku 
hutsik iritsi eta enpresari 
ekintzaile, herritar 
aipagarri... izatera iritsi 
zen gizonaren gaineko 
xehetasunak jakin nahi 
zituzten. Hala, haren 
bizitza ikertu zezan eskatu 
zioten Hector Luis Zarauz 
lopez historialariari. 
Valentin Elcoro e hijos. 
Historia de una vida 
empresarial izenburudun 
liburua da ikerketa lan 
haren emaitza. 

Liburuaren azala. 

haren bizitza 
liburuan 
batuta
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13.

MarTXan da!
egin klik eta bidali poltsikoko 
telefonoarekin, argazki 
kamerarekin edo tabletarekin 
ateratako udako argazkiak!
Posta elektronikoz (argazkiak@goiena.eus) 
edo whatsapp/Telegram bidez 
(688 69 00 07) bidal ditzakezu argazkiak!

lehen saria: leNOvO Tab 2 a10-30 tableta

goiena saria*: bi pertsonarendako bazkaria edo afaria 
Gure ametsa jatetxean.
* eraman Goiena edo Puntua oporretara, eta argazki 
originalenak, kuriosoenak, graziosoenak saria izango du. 
animatu eta bidali zuen argazkia!

Publikoaren saria: zumaiako zelai Talasoterapian bi 
pertsonarendako zirkuitu termala + zelai menua

ParTe-harTze saria: intersport loramendin erabiltzeko 
100 euroko erosketa-txartela.
(Publikoaren saria aukeratzeko parte hartzen dutenen artean 
zozketatuko dugu)

sariak

•	Parte-hartzaile bakoitzak bost argazki aurkez ditzake, gehienez. argazkiarekin 
batera adierazi behar dira:

 - egilearen izen-abizenak eta herria.
 - Harremanetarako telefonoa eta posta elektronikoa.
 - argazkia noiz eta non ateratakoa den.
 - argazkian zer eta nortzuk agertzen diren.
•	argazkiak bidaltzeko epea: uztailaren 14tik irailaren 17ra arte –biak barne–.
•	Poltsikoko telefonoarekin, argazki kamerarekin eta tabletarekin ateratako 
argazkiek balio dute.

•	bidali argazkiak eta datu guztiak posta elektronikoz (argazkiak@goiena.eus) 
edo whatsapp/Telegram bidez (688 69 00 07).

•	argazkiek, gehienez, 5 Mb izan behar dute.
•	Parte hartzeko ez da ezer ordaindu behar.
•	debagoienean jaio edo bizi den edozeinek parte har dezake.
•	16 urtetik gorakoek parte har dezakete.
•	argazkiek beste inon argitaratu gabeak izan behar dute.
•	argazkiak koloretan zein zuri-beltzean aurkez daitezke.
•	argazkiek originalak izan behar dute.
•	udako argazkiak izango dira: aurtengo udan ateratakoak edo beste uda batekoak.
•	irabazleak nortzuk diren urriaren 6an jakingo dugu, Goiena aldizkarian.
•	lehen saria eta Goiena saria Goienako kidez osatutako epaimahai batek aukeratuko 
ditu eta argazkiaren kalitatea eta originaltasuna hartuko dituzte kontuan.

•	irailaren 25etik urriaren 1era izango da Publikoaren saria aukeratzeko epea.
•	argazkiak Goienaren euskarrietan argitaratuko dira: blogean, Goiena 
aldizkarian eta Puntua-n.

•	jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez badago, Goienak aukeraketa 
egingo du, egokien iruditzen zaizkion irizpideen arabera.

•	jasotako argazkiak Goienaren artxiboan gordeko dira, eta, aurrerantzean 
erabiliz gero, egilearen izena adieraziko da.

oinarriak

arrasaTe

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA
J AT E T X E A arrasate zumarraga
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OpOrrETAKO AZKEN jOLAsAK |  Donostia | Argazkia: Zigor Kintana| Leintz Gatzaga

jONE ETA ANE EIffEL dOrrEArI BEGIrA | Paris | Argazkia: Angel Aiastui | Aretxabaleta
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(Publikoaren saria aukeratzeko parte hartzen dutenen artean 
zozketatuko dugu)
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 - egilearen izen-abizenak eta herria.
 - Harremanetarako telefonoa eta posta elektronikoa.
 - argazkia noiz eta non ateratakoa den.
 - argazkian zer eta nortzuk agertzen diren.
•	argazkiak bidaltzeko epea: uztailaren 14tik irailaren 17ra arte –biak barne–.
•	Poltsikoko telefonoarekin, argazki kamerarekin eta tabletarekin ateratako 
argazkiek balio dute.

•	bidali argazkiak eta datu guztiak posta elektronikoz (argazkiak@goiena.eus) 
edo whatsapp/Telegram bidez (688 69 00 07).

•	argazkiek, gehienez, 5 Mb izan behar dute.
•	Parte hartzeko ez da ezer ordaindu behar.
•	debagoienean jaio edo bizi den edozeinek parte har dezake.
•	16 urtetik gorakoek parte har dezakete.
•	argazkiek beste inon argitaratu gabeak izan behar dute.
•	argazkiak koloretan zein zuri-beltzean aurkez daitezke.
•	argazkiek originalak izan behar dute.
•	udako argazkiak izango dira: aurtengo udan ateratakoak edo beste uda batekoak.
•	irabazleak nortzuk diren urriaren 6an jakingo dugu, Goiena aldizkarian.
•	lehen saria eta Goiena saria Goienako kidez osatutako epaimahai batek aukeratuko 
ditu eta argazkiaren kalitatea eta originaltasuna hartuko dituzte kontuan.

•	irailaren 25etik urriaren 1era izango da Publikoaren saria aukeratzeko epea.
•	argazkiak Goienaren euskarrietan argitaratuko dira: blogean, Goiena 
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•	jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez badago, Goienak aukeraketa 
egingo du, egokien iruditzen zaizkion irizpideen arabera.

•	jasotako argazkiak Goienaren artxiboan gordeko dira, eta, aurrerantzean 
erabiliz gero, egilearen izena adieraziko da.

oinarriak
Jokin bereziartua BErGArA
Agorrosingo igerilekuetan sor-
tu diren arazoen eta herritarren 
haserrearen aurrean azalpenak 
emateko prentsa agerraldia egin 
zuen EH Bilduk astelehenean: 
"Egungo igerilekuek bergararren 
beharrak asetzen ez dituztenez, 
Udalak erantzun bat eman behar 
duela argi dago, baina hori ezin 
da azpiegitura erraldoi berrien 
eskutik etorri; ez, behintzat, epe 
motz edo ertainean".

Prozesu parte-hartzaile eske 
Egoera horren aurrean, EH 
Bilduk uste du udarako aukera 
berriak sortu behar direla; ho-
riek lantzeko eta bideragarri-
tasuna aztertzeko prozesu par-
te hartzailea eskatu dute, eta, 
"lanketa handia" beharko luke-
tela aitortu arren, lehen ideia 
batzuk ere proposatu dizkio 
Udal Gobernuari: "Bergarako 
baliabideen eta putzu naturalen 
erabilgarritasuna aztertu behar 

da, horietara iristeko bideak 
hobetu behar dira eta inguruak 
egokitu bainurako; Osinetik 
hasita, adibidez. Herriguneko 
parkeren baten txikienentzat 
udarako bereziki prestatutako 
jolasgune hezeak sortzea ere 
aukera bat izan liteke". Gehitu 
dute esperientziak erakusten 
duela herritarren beharrak iden-
tifikatzen ez dela beti asmatzen 
Udaleko erabaki guneetatik: 
"Beharrak identifikatzea eta 
aukera berriak eraikitzea he-
rritarroi dagokigu, eta oraingoan 
aukera ederra daukagu".

  EH Bilduren arabera, 2002an 
aurkeztutako proiektuak "inber-
tsio izugarria" ekartzeaz gain, 
kanpoko igerilekuak apurtzea 
eta horiek okupatzen zuten lur 
eremu handi baten kiroldegiaren 
eraikina egitea zekarren. "2004 
eta 2006 urteen artean kiroldegia 
egitearekin batera kanpoko ige-
rilekuak guztiz hipotekatu ziren; 
2006ko udan, eta kritika handien 
artean, kiroldegia inauguratu 
zuen Victoriano Gallastegiren 
gobernuak. Baina azken fasea, 
kanpoko igerilekuak egitearena, 
definituta baina eraiki gabe utzi 
zuen EAJko Gobernuak [orduan 
EAJk eta EAk osatzen zuten 
Gobernua]". 2009an, gaur egun 

EH Bilduko bozeramaile den 
Agurne Barruso alkate zela, az-
ken fase hori eraiki zen. "Ezin 
zen putzu edo belardi handiago-
rik eraiki, ez zegoen lurrik ho-
rretarako. Proiektuan jasota 
zegoena zen egin zitekeen gauza 
bakarra eta hori exekutatu ge-
nuen", adierazi du Barrusok. 
Amaitzeko, kritikatu dute kirol-
degiaren kostua 10,8 milioi eu-
rokoa izen zela eta horietatik bi 
milioi bideratu zirela kanpoko 
igerilekura. "Gaur egun, Udala-
ren zorra 5,7 milioi eurokoa da; 
2007an Udal Gobernuak utzi zuen 
zorra 13 milioi eurokoa izan zen", 
gaineratu dute.

"ordutik bi agintaldi izan dituzte"
EH Bilduk esandakoak erantzu-
teko prentsaurrekoa egin zuen 
atzo Bergarako EAJk. Jeltzaleen 
arabera, 2004ko apirilean Victo-
riano Gallastegi alkate zela, ige-
rilekuen proiektuaren lehen 
fasearen proiektu teknikoa onar-

tu zen eta ondorengo bi urteetan, 
hurrengo faseak garatzen joan 
ziren, 2006an kiroldegia ireki zen 
arte. EAJk dio 2006ko inaugura-
zioaren ostean eta BKErekin izan 
zituzten negoziaketek aukera 
berria eskaintzen zituztela iku-
sita, Agorrosinen inguruko az-
terketa integrala egiteko tartea 
hartzea erabaki zutela. Belar 
naturaleko futbol zelaia barne, 
azken hori BKErena izatetik 
Udalarena izatera pasatzeko au-
kera zegoen eta. "Aukera berriak 
bilatzeko azterketa horretan, 
2007ko hauteskundeak etorri 
ziren eta EAE-ANVko Agurne 
Barruso iritsi zen alkatetzara. 
2008an, Barrusok kanpoko ige-
rilekuaren proiektua aurkeztu 
zuen Hirigintza Batzordean eta 
urte hartan igerilekuen eraikun-
tza esleitu zuen; datu horiek he-
rritarren esku daude udaletxeko 
aktetan, eta argi uzten dute Ba-
rrusok, bere burua zuritzeko, 
behartuta zegoela dioenean ge-
zurretan ari dela. Kanpoko ige-
rilekua egitea bere gobernuaren 
erabakia izan zen. Ez da zilegi 
erabakiaren erantzukizunetik 
ihes egin eta horretarako besteak 
erantzule egitea", esan du EAJko 
Maite Barrenak. 

Horrez gain, EAJk EH Bilduri 
leporatu dio bi agintaldi izan 
dituztela igerilekuen auziari so-
luzioa emateko: "Igerilekua txi-
ki geratu zela San Juan egunean 
bertan geratu zen argi. Ordutik, 
agintaldi hura eta hurrengoa 
izan zituzten gaiaren inguruan 
hausnartu eta irtenbideak bila-
tzeko, baina orain arte ez diote 
gaiari heldu; orain garrantzi-
tsuena da bakoitzak bere ekintzen 
erantzukizuna bere gain hartzea 
eta kanpoko igerilekuei irtenbi-
dea bilatzea".

EH Bildu udal taldeko Arantzabal, Barruso, Artola, intza, Luarizaristi eta Moñux. aNe viTOria

eaJ eta eh bildu, aurrez 
aurre igerilekuen auzian
Eh Bilduk jeltzaleei leporatzen die kiroldegi berria egin zenean kanpoko igerilekuak 
"guztiz hipotekatu" zirela; EAjk, berriz, adierazi du kanpoko putzuaren proiektua 
2008an aurkeztu eta esleitu zela hirigintza Batzordean, Agurne Barruso alkate zela

Bergarako EAJko Arrieta, Gallastegi, Barrena eta Amasorrain. MireN arreGi

uztailak 14
16:30 barraken irekiera.
18:30 suziriak eta 

buruhandiak Matxiategin.
19:00 Pintxo-pote girotua 

Matxiategin.
21:00 2. Gin-Tonic 

txapelketa.
22:00 dantzaldia 

Matxiategin, dj angelen 
eskutik.

uztailak 15
10:00 ezkonduen eta 

ezkongabeen arteko 
futbol txapelketa. 
Ondoren, luntxa.

12:30 Pintxo lehiaketa.
13:00 urdaiazpiko 

dastaketa, musikarekin.
16:00 Poker txapelketa 

Kayak tabernan.
16:30 dardo txapelketa 

Matxiategi tabernan.
18:00 bolo, toka eta igel 

txapelketak san joxepe 
erretiratuen elkartean.

19:00 epaimahaiaren 
gin-tonic dastatzea Simon 
arrietan.

20:00 Kalejira sidral brass 
band taldearekin.

22:00 auzo afaria 
Fraiskozurin, sidral brass 
band taldearekin.

23:00 dantzaldia: Fan&Go.
02:00 Txokolate-jana.

uztailak 16
12:30 udal bandaren 

kontzertua frontoian.
13:30 Kantaldia sidral 

brass band taldearekin 
eta barbakoa denontzako.

18:30 Kukañak 
Matxiategin.

19:00 Kalejira sidral brass 
band taldearekin, iralan.

egitaraua

"ezin zen Putzu edo 
belardi handiagoa 
egin, horretarako 
lurrik ez zegoen"
AGurnE BArruSO, Eh Bildu

"behartuta zegoela 
dioenean gezurretan 
ari da barruSo, 
burua zuritzeko"
MAitE BArrEnA, EAj

Santa Marinako jaiek gaur hasi 
eta hilaren 21era arte iraungo 
dute. Ekitaldi potoloenak, baina, 
aste bukaera honetan izango 
dira –ikus beheko egitaraua–. 
Adin eta gustu guztiak asetzeko 
programa antolatu dute; aipa-
tzekoa da, esaterako, Katalunia-
ko Sidral Brass Band taldeak 
hainbat emanaldi eskainiko 
dituela asteburuan zehar. 

Santa Marina auzoko 
jaietan, aste osoko 
egitarau zabala
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Eguneko menua 
(astelehenetik barikura)

Menu berezia 
(zapatuan eta domekan)

Ostegunetik 
zapatura, afaritarako 
ere zabalik!

(Plater konbinatuak, 
kazuelatxoak...)

Janaria enkarguz 
ere egiten dugu.

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

bergarako udal euskaltegiak 
egako eta haberen C1eko 
azterketak prestatzeko, C1eko 
ikastaroa antolatu du irailean.

iraupena: irailaren 4tik 26ra
Ordutegia: 16:00etatik 19:00etara
Prezioa: 62 euro
izen emateko epea: uztailaren 20ra arte (08:30/15:00)

informazio gehiago nahi izanez gero, jo 943 76 44 53 telefonora edota euskaltegia@bergara.eus helbide elektronikora.

territorialeko bigarren taldea 
aterako du eskubaloi sailak
nesken bi talde eta mutilen bost talde izango ditu BKEk 
hurrengo urtean; lehen taldea Edu Orgazek zuzenduko du 

J.b. BErGArA
BKEko eskubaloi saila hasita 
dago 2017-2018 denboraldira be-
gira lanean. Nobedadeen artean, 
Josetxo Muniategik aurreratu 
duenez, bigarren territorial mai-
lan taldea aterako dute: "Ideia 
horrekin gabiltza. Gazte maila-
tik jokalari batzuk ditugu senior 
mailarako jauzia egin behar 
dutenak eta salto hori arintzeko 
aukera ona da bigarren talde 
bat sortzea". Azken hiru urtee-
tan BKEk ez du talderik izan 
bigarren territorialean.

hurrengo urtean, "poliki-poliki" 
Edu Orgazek jarraituko du lehen 
taldea zuzentzen, eta Muniate-
giri 2017-2018 denboraldiko hel-
burua zein izango den galdetu-
ta, "poliki-poliki" joan behar 
dela erantzun du: "Ea urte erre-
gularra egiten dugun, gorabehe-
ra handirik barik. Arazoak iza-

ten dugu urtean zehar jarrai-
kortasun bat izateko. Eta hori 
igartzen da emaitzetan".  

Hurrengo denboraldian zazpi 
talde izango ditu BKEko esku-
baloi sailak. Gizonezkoetan, in-
fantil, kadete, gazte eta senior 
mailetan. Emakumezkoetan bi 
talde egongo dira, infantil eta 
kadete mailetan. 

labegaraietaren berritzea 
Bestalde, Diputazioak 589.720 
euroko laguntza emango dio 
Udalari Labegaraietako kirol-
degia berritzeko: "Guretako al-
biste onena litzateke beste ki-
roldegi bat egitea. Oso zahartu-
ta dago eta mantentze-lanez 
harago beharrezkoa du zerbait 
egitea. Ea laguntza horrekin 
hobekuntza igartzen den eta, 
halako lanak faseka egin ohi 
direnez, obra horiek ez duten 
gure jarduna larregi kaltetzen". 

Ipintzako Udako Torneoko be-
teranoetako eta mutilen txapel-
ketako finalak gaur jokatuko 
dira –atzo jokatu zen kopako 
finala, Betijai eta Ponpi taldeen 
artean–. Beteranoetan, Getokuak 
eta Poteo Izarrak arituko dira 
gaur nor baino nor gehiago (18:30) 
eta mutilen txapelketako final 
nagusia SVC eta Birgostas tal-
deek jokatuko dute (19:45). On-

doren, 21:00 aldera, banatuko 
dituzte txapelketako sariak. 
Kategoria guztietako txapeldunei 
zein txapeldunordeei dagokien 
garaikurra emateaz gain, joka-
lari eta golegile onenari ere sari 
bana emango diote.

Azken urteetan behera egin 
du Ipintzako Udako Torneoaren 
partaidetzak, gero eta talde gu-
txiago animatzen dira. Gaur 
finala jokatuko duen Birgostas 
taldea da horren adibide, iazko 
Birgerias eta Langostas taldeak 
batzetik sortutakoa da eta. 

Udako Torneoa SVC 
eta Birgostas taldeen 
artean erabakiko da

Jokin bereziartua BErGArA
Musika beltza ardatz duen Be-
rumuga ekimenaren barruan, 
kontzertua eskainiko du The 
Allnighters taldeak gaur Espo-
loian (20:00). Everything is chan-
ging disko berriarekin etorriko 
dira, honako formazio honekin: 
Iñaki Igu Garcia –ahotsa eta 
armonika–, Iñigo Ortiz de Zara-
te –gitarra eta organoa–, Ernes-
to Garcia –gitarra–, Zigor Akixo, 
–bateria– eta Ruper Diez –baxua–. 
Haizezko instrumentuetan bi 
musikari berezi arituko dira: 
RS Faktor taldeko liderra den 
Ruben Salvador –tronpeta eta 
fiskornioa– eta Arrasateko Big 
Bandako zuzendari Zigor Mar-
tinez bergararra –saxoa–.

The Allnighters taldearen so-
rrera Gasteizen kokatu behar 
da, 1988ko uda beroan. Hutsetik 
abiatu eta gogotik lan eginda, 
penintsulako erreferentziazko 
talde bihurtu zen 1990ko hamar-
kadan musika beltzari dagokio-
nez. Estatuan eta Europako 
hainbat herrialdetan 300dik gora 
emanaldi eskaini eta hiru LP 
zein hainbat single eta bilduma 
plazaratu zituzten. Taldea 1998an 
desegin zen, baina 2013ko mar-
txoan agertokietara bueltatu 
ziren plazer hutsez, "inolako 
presiorik gabe". Eta halaxe igo-
ko dira gaur ere Espoloiko ager-

tokira. Musika beltzaren barruan, 
rhythm and blues hondar gene-
roaren erreferentzia garrantzi-
tsu bat da The Allnighters; ha-
markada oso batez haize zabalean 
eragin zion genero horren ban-
derari, soul, blues, psikodelia 
eta beste musika molde batzue-
kin aberastuta.

antzerkia, folklorea eta zinema 
Berumuga ekimenaz harago eta 
kultura kalera ateratzeko hel-
buruarekin, Udaleko Kultura 
Zerbitzuak askotariko ekintzak 
antolatu ditu uztailean zehar. 

Guztiak kalean, eta doan. Da-
torren astean, esaterako, Trapu 
Zaharrak taldearen Etsita!  an-
tzezlana ikusi ahalko da hilaren 
19an eta egun bat geroago, In-
diako Rangsagar taldearen fol-
klore jaialdia egongo da. Bi 
ekitaldiak San Martin plazan 
izango dira –euria eginez gero, 
seminarioko karpan–, 19:00etan. 
Aire libreko zinemari dagokio-
nez, hurrengo bi emanaldiak 
uztailaren 26an izango dira: 
umeendako 7 ipotxak 19:00etan 
eta helduendako The Great Wall 
22:00etan. 

The Allnighters taldea, promoziorako argazki baten. dOsPOrdOs

erreferentziazko musika 
beltza gozagai espoloian
Berumuga ekimenaren barruan, 1990eko hamarkadan rhythm and blues generoan 
erreferente izan zen the Allnighters talde gasteiztarrak joko du gaur Espoloian (20:00);  
1998an jotzeari utzi ostean 2013an bueltatu ziren agertokietara, "inolako presiorik gabe"

Udalak 276.000 euro bideratu ditu 
2017ko diru laguntza deialdirako, 
eta eskaerak aurkezteko epea 
uztailaren 18an amaitzen da; 
argibide gehiagorako, udaletxe-
ra edota Udalaren webgunera jo 
beharko da. Salbuespena izango 
da aurten lehen aldiz atera duten 
gazteen alokairurako 30.000 eu-
roko partida. Azken horiek urte 
osoa dute eskaera aurkezteko.

Diru laguntzendako 
eskaeren epea hilaren 
18ra aldatu du Udalak

J.b. BErGArA
Herriko merkatariek bergara-
rrekin eta bisitariekin komuni-
katzea eta haien intereseko in-
formazioa bidaltzea da Gurean 
aplikazioaren helburu nagusia.
zertarako aplikazioa deskargatu? 
Hiru abantaila aipatuko nituzke: 
klik batekin agendaren zein in-
tereseko jardueren gaineko in-
formazio eguneratua eskaintzen 
du, Bergarako merkatarien no-
bedadeak eta eskaintzak zuzenean 
jasotzen dira eta herritarrek eu-
rek beste batzuei hemengo on-
dare oparoa ezagutarazten lagun 
dezake. Tokikom-ek Udalari apli-
kazioa garatzea proposatu zio-
nean, bertako merkataritzaren 
alde egitea gura zen, baina ha-
sieratik interesgarri iruditu zi-
tzaigun turismorako erabiltzea; 
era bateratuan garatu genuen.
Beacon teknologian du oinarria 
aplikazioak. zertan datza? 
Beacon-ak baliza txiki batzuk 
dira. Gaur egun, 50 beacon di-
tugu herrian zehar estrategiko-
ki banatuta. Baliza horiek gertu 
dituzten mugikorrei seinaleak 
bidaltzen dizkiete, betiere mu-
gikorrek Gurean aplikazioa des-
kargatuta badute. Adibidez, San 
Martin plazako edozein puntutan, 
Errege Mintegiari buruzko in-
formazioa ematen duen jakina-
razpena jasoko da. Aplikazioan 
hiru ibilbide daude zehaztuta, 
eta erabiltzailea hiru horietatik 
edozein egiten ari denean jaki-
narazpenak jasotzen joango da, 
gertuko denden ingurukoak edo 
intereseko tokien ingurukoak.

herritarrek ekarpenak egin ditzakete? 
Aplikazioak suspertu eta erraz-
tu egiten du erabiltzaileek euren 
esperientziak sare sozialetan 
partekatu ahal izatea, guztiek 
abantailak aprobetxa ditzaten.  
Gainera, edozein iradokizun edo 
ekarpen ere egin daiteke, eta ez 
bakarrik Gurean aplikazioari 
buruz, baita Udalaren interese-
ko beste edozein gairi buruz ere.
nola doaz deskargak orain arte? 
Proiektu pilotua martxan jarri 
berri dugu eta goizegi da zenba-
kiak emateko. Horregatik, herri-
tarrak gonbidatu gura ditut apli-
kazioa deskargatzera. QR kodeen 
bidez, webgunean edo App Store-n 
edo Google Play-n zuzenean Gu-
rean tekleatuta deskarga daiteke; 
aplikazioa erabiltzeko, bluetootha 
eta GPSa aktibatuta izan behar 
dira. Espero dugu erabilgarria 
izango dela bergararrentzat zein 
bisitarientzat. 
ezer gaineratu nahiko zenuke?
Proiektua lankidetzan garatu da 
Tokikom-en, Bedelkarren, Uda-
laren eta Diputazioaren artean; 
Diputazioari eskerrak eman nahi 
dizkiot emandako laguntzagatik.

Azkarate, Gurean aplikazioa erakusten. j.b.

"Herritarrak gonbidatu gura ditut 
'gurean' aplikazioa deskargatzera"
sabino azkaraTe EKOnOMiA-SuStApEn zinEGOtziA
'Gurean' aplikazioaren gaineko xehetasunak eman ditu

Jokin bereziartua BErGArA
36ko gerran tropa frankisten 
aurka borrokatu ziren 18. Loio-
la Batailoiko gudari Andres Egaña 
eta Inazio Ernabide omenduko 
dituzte bihar, zapatua, udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan (13:00); 
orduko protagonistak 100 urteren 
bueltan dabiltza gaur egun eta 
Egaña zein Ernabide dira bizirik 
geratzen diren bi bergarar ba-
karrak. Garai hartako historia 
bizia dira, beraz. Udalak eta 
Intxorta 1937 Kultur Elkarteak 
antolatu dute ekitaldia. 

Omenaldia hasiko da Loiola 
Batailoiak gerrako frontean bi-
zitakoak erakusten dituen 13 
minutuko bideo-laburpen bate-
kin: "Egañari eta Ernabideri 
aspaldi jasotako testigantzak 
erakutsiko ditugu, gerrako fron-
tean bizitzen zenera hurbiltzeko". 

"Merezitako aitortza"
Egañari eta Ernabideri egingo 
dioten omenaldia aprobetxatuko 
dute gainerako gudariak ere 
gogoratzeko: "1936ko kolpe mi-

litarraren aurkako erresisten-
tzian demokrazia eta askatasu-
na defendatu zuten 200 gudari 
eta miliziano bergararrei mere-
zitako aitortza egin nahi diegu", 
adierazi du Elena Lete alkateak. 
Errepublikaren aldeko 200 bo-
luntario haien artetik, gehienak 
Loiola eta UHP batailoietan ari-
tu ziren, baina baita Kirikiño, 
Dragones, San Andres, Amaiur, 
Saseta, Itxarkundia, Amuategi 
eta Ertzainetan ere.

Faxismoaren gerizpe "luzea"
Intxorta 1937 Kultur Elkarteko 
Julia Mongek, aldi berean, ge-
rraosteak utzi zituen "ondorio 
latzak" ere gogoratu ditu: "Ia 
300 pertsona atxilotu, heriotza 
edo 30 urteko espetxe zigorra 

ezarri zieten 24 pertsonari, hain-
bat emakume alargun geratu 
ziren, erbesteratuak...". Eta gai-
neratu du, 81 urte pasatuta, fa-
xismoaren gerizpeak "oso luzea" 
izaten jarraitzen duela: "Orduko 
zauriak osatzeko lehenengo pau-
soa egia jakitea da, eta horrekin 
batera justizia egiten hastea, 
erreparazioa eta errepikatu ez 
dela bermatzeko. Frankismoaren 
inpunitatearekin bukatu egin 
behar dugu, denon artean lor-
tuko dugu". 

loiolako kapitaina, bergararra
Loiola Batailoia Euzko Guda-
rosteko lehen batailoia izan zen. 
Gernikan osatu zuten gerrak 
eztanda egin ostean borrokara 
joandako EAJko gazte gipuzkoa-
rrek. Bilbo erori zenean Eusko 
Jaurlaritzari leial jarraitu zion 
gudarosteetako bat izan zen, 
gerora, Santoñako errendizioan 
parte hartu zuena. Bada, Lino 
Lazkano bergararra zen Loiola 
Batailoiko kapitaina, Azka-
rruntz-Gañekoa baserrikoa. 

intxorta 1937 kultur Elkarteko eta Udaleko ordezkariek eguaztenean aurkeztu zuten biharko omenaldia. jOKiN bereziarTua

egaña eta ernabide, 36ko 
gerrako historia bizia
udalak eta intxorta 1937 Kultur Elkarteak omenaldia egingo die bihar, udaletxean 
(13:00), loiola Batailoiko gudari Andres Egañari eta inazio Ernabideri, bizirik dauden 
bergarar bakarrei; "bihotz-bihotzez" antolatutako "ekitaldi hunkigarria" izango da

bi oMenduen 
teStigantzak 
JaSotzen dituen 
bideo laburPen bat 
ikuSi ahalko da

'Oparitu zuhaitz bat'
Uztailaren 20an, kultura 
etxean (20:00), gai hauek 
jorratuko dira: Deba ibaiaren 
arazoak, Fiare banku etikoa, 
kooperatiba energetikoak eta 
Oparitu zuhaitz bat ekimena.

Erretiratuen esker ona
San Joxepek eskerrak eman 
dizkie Miner eta Atxaga 
upategiei, hainbat jokotarako 
sariak oparitzeagatik.

OhArrAK
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LARREA

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

M.a. AntzuOlA
Antzuolarekin senidetutako Behe 
Nafarroako herria ezagutzeko 
aukera izango da eguenean, hi-
lak 20, –21:30– Goiena telebistan, 
Iparrerat saioan. Hiru gidari 
izango ditu Julen Iriondok: Mar-

tinon anaia aihertarrak –Andre, 
Antzuolarekiko harremanaren 
sorreran izan zena, eta Panpa-
le– eta Xipri Arbelbide –Aiherra 
ondokoa, heletarra–, apaiza, 
kazetari eta idazle gisa eginda-
ko lanagatik ere ezaguna. 

Elizara izango da aurreneko 
bisita; hainbat bitxikeria ditu, 
herri erdian beharrean ertz ba-
tean dagoela, adibidez: "Ipuin 
batek dio hasi zirela herri erdian 
egiten, baina gauez laminek 
hona ekartzen zituztela harriak; 
berriz eraman, eta hurrengo 
gauean gauza bera: ulertu zuten 
laminek nahi zutela eliza hemen 
egitea, eta hemen egin da", dio 
Xipri Arbelbidek. Belzuntzeko 
gazteluarena izandako errota 
eta Lauak lantegia izango dira 
hizpideetako beste batzuk.

aiherran batera eta bestera, 
'Ikustenda'-k ekoiztutako saioan
herria erakutsiko dute Martinon anaiek eta Xipri 
Arbelbidek: errota, eliza, aeronautika lantegia...

Martinon anaiak, Andre eta Panpale, eta Xipri Arbelbide, herriko etxe aurrean. j.i.

M.a. AntzuOlA
Lehen sektorea indarberritzeko 
helburua daukan Ernaberritu 
proiektuaren baitan, herriko 
produktuekin egindako pintxo
-potea egin dute Antzuolan, bi-
garrenez. Dendek, tabernek eta 
baserritarrek hartu dute parte 
ekimenean.

Hala, Pikunieta baserriko gaz-
ta, Bidaurreko zuhaitzetatik 
mahaira ateratako fruituak, 
Lapatza eta Irala-Torreko ba-
razki sorta, Irumendiko txahal-ha-
ragia… baserritarren eta kon-
tsumitzaileen arteko zubia erai-
kiz herriko tabernetan Antzuo-
lako produktuak dastatzeko 
ekimenak arrakasta izan du. 
"Baserritarren eta kontsumi-
tzaileen arteko zubiak eraikiz 
herri bizi eta nekazaritza ingu-
rune iraunkor baten alde lanean 
ari gara. Eta, batez ere, herriko 
dendak lagunduz eta salmenta 
zuzena bultzatuz; herrian eko-
nomia zirkularraren alde egina 
dugun apustuan aurrerapausoak 
eman nahi ditugu modu hone-

tan", azaldu du Deba Garaia 
Landa Garapena Elkarteko tek-
nikari Miren Oiangurenek.

baserritarrak ardatz 
Lehen sektorea indarberritzeko 
baserritarrak direla ardatz az-
pimarratu du Oiangurenek. 
"Lehen sektorea indartzeko An-
tzuolak dauzkan eragileen beha-
rra dago. Gizarte osoaren inpli-
kazioa beharrezkoa da eta era-
gile horiek bultzada emateko 
ezinbestekoak dira. Eragile 
horien artean tabernak eta den-
dak daude, besteak beste, eta 
hortik sortu zen pintxo-potearen 
ideia", argitu du teknikariak.

Antzuolan zein baserri dauden 
eta baserritarrek egiten duten 
lana azaleratzeko ekimena dela 

ere badio: "Herriko taberna eta 
dendak erakusleiho apartak dira 
baserritarren lana, produktuak 
erakusteko. Tabernariek, dendek 
esfortzua egiten dute baserrita-
rren produktuekin lan egiteko 
eta baserritar hori ezagutzera 
emateko. Baina, bestetik, herri-
tarrek balio erantsi hori kontuan 
eduki behar dute euren egune-
roko erosketetan eta denda ba-
tera doanean Antzuolakoaren 
aldeko apustua egitearen kon-
tzientzia izan behar dute. Izan 
ere, aukeratzen den produktuak 
egingo du aurrera. Inguruare-
kiko jarrera aktiboa izateak 
lehen sektoreari bultzada eman-
go dio, hau sustatuz eta indartuz". 

Antzuolan, egun, hamar base-
rri daude aktibo: "Gurekin hi-
lero elkartzen dira hamar base-
rritar. Merkatarien aldetik ere 
berehala etorri zen baiezkoa, 
eta beste hamarrekin hasi ginen 
lanean. Askorendako ezaguna 
zen ekimena eta menuak egite-
rako garaian herriko produktua 
hobesten zituzten".

Aitzgarbi tabernan pintxo-potean eNeKO azurMeNdi

harrera bikaina etxeko 
zaporedun pintxo-poteak
pikunieta, irala-torre, lapatza, irumendi, Bidaurre... herriko hamar baserri eta hamar 
komertziok abiatu dute 'Ernaberritu' proiektua. helburua da lehen sektorea indartzea 
eta ezagutzera ematea herrian; bigarrenez egin dute herriko produktuen pintxo-potea

inguruarekiko 
Jarrera aktiboa 
izateak lehen 
Sektorea 
bultzatzen du

M.b. / M.a. AntzuOlA
Zuzendaritza batzordean urte-
bete egin ostean, Ibon Gezalagak 
izango du AKEren bidea zuzen-
tzeko ardura. Besteak beste, 
elkartearen zilarrezko ezteieta-
ko ospakizunak antolatu eta 
kudeatu beharko ditu, 2018an 
25 urte beteko ditu-eta Antzuo-
la Kirol Elkarteak. "Esperientzia 
badu batzordeko lanetan eta 
badaki funtzionamendua; ondo 
moldatuko da", azaldu dute Ge-
zalagaren batzordekideek.

balorazio positiboa 
Egubakoitzeko batzar oroko-
rrean, iazko denboraldiaren ki-
rol balantzea eta balantze eko-
nomikoa izan zituzten aztergai. 
Kirol ikuspuntuari dagokionez, 
talde nagusia mailaz igo izana 
albiste pozgarritzat hartu zuten. 
Ekonomikoki AKE egonkortuta 
dagoela azaldu zuten.

Eta etorkizuneko erronken 
artean dituzte futbol zelaian 
aldagela berriak egitea, elkar-
tearen estruktura teknikoa sen-
dotzea, entrenatzaileen formazioa 
eta emakumeen futbola indartzea. 
Orokorrean, elkartearen balan-
tze positiboa egin zuten.

ibon Gezalaga. iMaNOl sOriaNO

Ibon gezalaga aukeratu berri 
dute akeko presidente
Egubakoitzean egin zuen AKEk urteko batzar orokorra 
eta bertan aukeratu zuten Gezalaga presidente

erretiratuen 
bazkaria
120 lagun batu ziren, urtero jaiak 
hasi aurretik erretiratuek egiten 
duten bazkaria ospatzeko. 
Hasierakoak, paella, masailak eta 
hostopil-tarta izozkiarekin izan 
zituzten dastatzeko. behin sabela 
beteta, dantzaldia eta karaokea 
izan zituzten. 

Maria Teresa urriategi eta 
asensio laskurain izan dira 
aurtengo omenduak. 

aiTOr aGiriaNO

Maider arregi AntzuOlA
Eguenaz geroztik antzuolarrak 
festan murgilduta daude. Eta 
oraindik ere egun asko eta ekin-
tza ugarirekin gozatzeko egunak 
datozkie herritarrei.

Udalekuetan ibili diren 185 
haurrek jaiei hasiera eman zie-
ten atzo; horietako sei Aiherra-
tik etorri dira Antzuolara aste-
beterako. "Haurrekin asko dis-

frutatu dugu, harreman polita 
sortu da gure artean. Aiherrako 
gaztetxoekin ere konfiantza po-
lita sortu da. Gainera, iaztik 
Antzuolan izanda zeuden eta 
fenomeno ibili gara!", azaldu du 
Xabier Iparragirre begiraleak.

Bi herrien arteko senidetzea 
sustatzeko eta indartzeko urrats  
bat gehiago izan dela azaldu du 
Amaia Aranak, udalekuetako 

dinamizatzaileak: "Herrira eto-
rri, lasai ibili kaleetan barrena, 
herriko txokoak bisitatu... oso 
harreman berezia sortu da, ba-
tez ere, haurren artean. Eskerrak 
eman nahi dizkiet euren etxee-
tan hartzen dituzten familiei".

bota dute txupina 
Aurten ere Aizpea Egañak eta 
Mila Lizarraldek –Atzegiko ki-

deak– herriko festetako txupina 
botatzeko ohorea izan dute. "Be-
netan jaiak estimatzen dituzten 
pertsonak omendu nahi izan 
ditugu; jaiak gozatzen dituzten 
herritarrak dira Aizpea eta Mila. 
Saltsera hutsak direlako; egue-
nean jaietako zapia jantzi eta 
astelehenera arte kentzen ez 
duten horietakoak dira. Iaz ere, 
beraiek bota zuten txupina, bai-
na ia oharkabean joan zen, ekin-
tza ez genuelako ondo azaldu. 
Horregatik, aurten errepikatzea 
erabaki du jai batzordeak. Izan 
ere, Udal hau atzegizalea ere 
bada", azaldu du Beñardo Kor-
tabarria alkateak.

aurreskua irakasleei 
Eta aurten udalbatzak dantzara 
atera ditu Antzuolako Herri 
Eskolako maisu-maistrak. On-
doren, fandangoa eta arin-arina 
egitera plaza inguruan dauden 
denak aterarazi dituzte. "Modu 
horretan, Antzuolako Herri Es-
kolak eta bertako heziketa-me-
todologiak herriari egin dion 
eta egiten dion ekarpena erre-
konozitu nahi dugu. Gainera, 
orain eskolaren unea kritiko 
samarra da, hemengo metodo-
logiaren oinarri izan diren ira-
kasleak erretiroa hartzen hasi-
ta daudelako, eta erreleboa ez 
delako behar bezain erraza", 
argitu du alkateak.

Jaiak, baina, hasi besterik ez 
da egin eta bihar, esaterako, 
Mairuaren Alardea ospatuko 
dute antzuolarrek.

Aiherrako neska-mutilek eman zieten herriko jaiei hasiera eguen goizean. Maider arreGi

Jaiak eztanda egin du 
aiherrako umeen eskutik
udalekuetako 185 haurrek eta 17 begiralek ongietorria egin diete Antzuolako festa 
nagusiei. Aurten ere Aiherrako sei neska-mutiko izan dira udalekuetan. Senidetzea 
errotzeko iaz abian jarri zuen udalak gaztetxoen hartu-emana sustatzeko plana

aiherrako eta 
antzuolako 
haurren artean 
harreMan oSo 
berezia Sortzen da

Maiana durruTy 
AihErtArrA

"aste polita izan da. 
ur-jolas parkean primeran 
ibili gara eta ikaragarri 
gustatu zaizkigu bertan 
egin ditugun jolasak. Orain, 
dantza eta ekitaldiak 
egingo ditugu agur esan 
aurretik eta herriko besta 
nagusiaz ere gozatuko 
dugu pixka bat".

PanPi eCheverTz 
AihErtArrA

"Oso ondo ibili gara. 
bizikletan herrian zehar 
ibiltzea eta ur-jolasak asko 
gustatu zaizkit. lagun asko 
egin ditugu eta pozik goaz 
etxera berriro bueltan. iaz 
ere izan ginen eta oso 
gustura ibili ginen, 
primeran moldatu gara 
guztiok elkarrekin".

zer moduzko 
esperientzia 
izan da?
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ane Vitoria ElGEtA
Urte asko jardun du lanean El-
getako Kutxan Txema Barrutiak. 
Erretiratu zenean, Historia ikas-
ketak egin zituen, eta, duela 
gutxi, Manolo Cainzosekin ba-
tera ibili da Elgetako artxiboan 
dauden dokumentuak txukun-
tzen. "Lana aurretik egina zegoen. 
Fernando Muñozek eta Mari 
Angeles Elkorok aurretik artxi-
boen gaineko aurkibide antzeko 
bat egin zuten 70eko hamarka-
dan, Archivo Histórico de Elgeta 
izena zuena. Euren lanak gorai-
patu nahiko nituzke", aitortu 
du Barrutiak.

Hala ere, ez dute lan makala 
egin Muñozek eta Barrutiak. 
Aste Santu aldera jarri ziren 
martxan eta dagoeneko doku-
mentuak, miatu, klasifikatu, 
fotokopiatu eta datatu dituzte. 
Baita aipatutako aurkibidera 
datuak gehitu ere. 

era askotako dokumentuak 
Mende ezberdinetako dokumen-
tuak dira Elgetako artxiboan 

daudenak, eta Cainzosek eta 
Barrutiak horien edukien ara-
bera klasifikatu dituzte: auziak, 
kaperatasunak, kontuak, korres-
pondentzia, buletinak, akordioak, 
ordenantza, zirkularrak, eta 
abar. 

hainbat bitxikeria
Papiro itxura duen beste doku-
mentu bat ere aurkitu dutela 
ziurtatu du historialariak: "El-
getaren eta Eibarren arteko mu-
gak zehazten dituen dokumentua 
dela dirudi. Hala ere, dokumen-
tu oso zaharra eta testua antzi-
nako letra tipoarekin dago ida-
tzita. Horregatik, paleografo 
batek dokumentu hori aztertzea 
funtsezkoa dela uste dut. Baina 
horretarako dirua behar da".   

Maiatzean herritarrei erakus-
taldi txiki bat eskaini zitzaien 
orain arte topatutako dokumen-
tuekin: Elgetako berrespenak 
jasotzen dituen liburu bat,  1927ko 
Angiozarren eta Uberaren de-
sanexioaren gaineko dokumen-
tua, eta 1623ko Elgeta erakusten 
duen mapa bat. "Mapa hura 
Valladolideko Kantzilertzan ze-
goen, garai hartan auziak bertan 
kudeatzen baitziren. Antza, Ana 
Juaristik, artxibategietan lan 
egiten zuen eibartar batek, Va-
lladoliden aurkitu zuen mapa 
hura. Gertutasunagatik, eta 
atentzioa eman zionez, berak 
eskuratu zuen. Geroago, Juaris-
ti Elgetako artxibategian lan 
egin zuen sei hilabetez eta niri 
eman zizkidan",  azaldu du Mari 
Angeles Elkorok.

dokumentuen kontserbazioa
Artxibo horiek guztiak era ego-
kian mantentzeko, kontserbazio 
lanak funtsezkoa direla uste du 
Barrutiak; baita horien digita-
lizazioa ere.

elgetako 80 urtez gorakoak 
gaur bilduko dira bazkaltzeko
Bi urtetik behin ospatzen den bazkaria gaur izango da 
arratsaldeko ordu bietan Ozkarbi elkartean

a.V. ElGEtA
80 urtez gorakoendako bazkaria 
bi urtetik behin egiten dute El-
getan. Xalbadorpe erretiratuen 
elkarteak antolatzen du. Aurten 
65 pertsona gonbidatu badituzte 
ere, azkenean, 40 pertsona izan-
go dira bazkarira joango direnak. 
Bertan izango den emakume 
nagusiena Arantza Aranzeta 
izango da; 95 urte ditu. Gizonez-
ko helduena, aldiz, Juan Antonio 
Montiel izango da, 91 urteko 
gizona, hain zuzen ere. 80 urte 
gorakoentzako bazkaria bi ur-
tetik behin ospatzen da Elgetan: 
"Herri gehienetan, estilo hone-
tako ekintzak eramaten dira 
aurrera eta Elgetan hauxe da 
egiten duguna", esan du Uberak.  

Urte askotxo darama Uberak 
bazkari honen antolakuntza 
lanetan, hamar bat urte inguru, 
hain zuzen ere. "Duela ez asko-
ra arte, hiru urtetik behin egi-
ten genuen bazkaria; orain, 
ordea bi urtetik behin antolatzen 
dugu", azpimarratu du antola-
tzaileak. 

aurtengo bazkaria
Gaur 13:00etan bilduko dira baz-
karira joango direnak mezara 

joateko; eta ondoren, ordu bietan, 
zehazki, Ozkarbi elkartean egin-
go dute bazkaria. 

Aurtengo menua beste urte 
batzuetan eskainitakoaren an-
tzerakoa izango dela adierazi 
du Pedro Mari Uberak: "Aurten 
eskainiko dugun menuak ha-
sierako platera, bigarrena eta 
postrea izango ditu. Lehenengo, 
urdaiazpikoak eta zainzuriak 
eskainiko dira. Jarraian, arrain 
zopa, eta, horren ostean, legatz 
frijitua. Azkenik, eta, postre 
bezala, tarta zerbitzatuko dugu. 
Eta, nola ez, ondoren, kafea zein 
kopatxo bat hartzeko aukera 
ere izango da". 

antolakuntza lanak
Uberaren esanetan, beraiek dira 
bazkaria antolatzeaz arduratzen 
diren bakarrak: "Lan guztia guk 
egiten dugu. Gainera, funtsezkoa 
da kantitateak zeintzuk diren 
jakitea, eta hori ere kontrolpean 
izaten dugu hasieratik. Izan ere, 
guk gertatzen dugu bazkarian 
zerbitzatuko den janari guztia". 
Hala ere, gaur joango diren gon-
bidatuentzako bazkaria doakoa 
izango dela adierazi du erreti-
ratuen elkarteko presidenteak.

Txema Barrutia historialaria Elgetako artxiboan. aNe viTOria

elgetako artxiboaren 
gaineko bitxikeriak
Maiatzean Elgetako artxiboan aurkitutako dokumentuen berri eman zuten Manolo 
Cainzosek eta txema Barrutiak. Orain, Elgetako artxiboen inguruko beste bi datu bitxi 
azaldu dira: dokumentu baten agerpena eta 1623ko maparen gaineko jatorria 

PaPiro itxura duen 
beSte dokuMentu 
berezi bat aurkitu 
dute elgetako 
artxibategian

Igandean izango da mendi ir-
teera Atxarrera. Mendizaleak 
goizeko zortzietan bilduko dira 
plazan lau orduko ibilaldiari 
ekiteko prest.  Izen-ematea uda-
letxean  zein e-mail bitartez egin 
daiteke; kantsatzeke@gmail.com 
helbidera mezu bat idaztea nahi-
koa izango da. Kantsatzeke Fa-
cebookeko orrian ere eman dai-
teke izena, eta bertan bete beha-
rreko datuak hauek dira: izen-a-
bizenak, telefono zenbakia eta 
autoa eramateko prestutasuna 
–bai edo ez azaldu beharko da–. 
Mendi ibilaldi honetan parte 
hartzeko baldintza bakarra adi-
nez nagusia izatea da; eta bertan 
izan nahi duenak hamar euro 
ordaindu beharko ditu. 

Atxarrera mendi 
irteera Kantsatzeke 
Elkartearen eskutik

Domekan bertan ospatuko da 
San Roke eguna. Hori horrela, 
zapatu gauetik domekara bitar-
tean, 00:00etan, hain zuzen ere, 
su artifizialak jaurtiko dira, eta, 
jarraian, aurreko urteko argaz-
kiak proiektatuko dira. Domekan, 
goizeko hamaika eta erdietan 
meza izango da San Roke ermi-
tan, eta, ondoren, salda eskai-
niko zaie mezara doazenei. Ho-
rren ostean, pintxoak eta edariak 
eskainiko dira San Roke kalean 
bertan; eta, 13:00etan, triki-po-
teoa izango da. 14:30ean, bazka-
ria izango da San Roke kalean. 
Horren ondoren, dantzaldia 
izango da eta arratsaldeko seie-
tan, Imanol Albisuk harri-jaso-
tzea egingo du. 

Aurtengo San Roke 
jaiak ekintzaz josita 
izango dira 

Maite txintxurreta ElGEtA
Elgetan Berbetan mintzaprak-
tika egitasmoa osasuntsu eta 
aktibo dagoela erakusten du 
2017ko lehen urte erdia labur-
tzen duen txostenak: "Ikastur-
tean zehar 20 pertsona baino 
gehiago (eta bi urteetan zehar 
30 pasa) gerturatu izana he-
rrian egitasmoa martxan ego-
tearen ekarmen positiboaren 
erakusle da". Aurrera begira 
parte hartzaile kopurua han-
ditzea dute erronka, besteak 
beste, eta baita ekimen edo 
dinamika berriak antolatzen 
jarraitzea ere. 

Lau dira Elgetan Berbetanen 
jardun duten taldeak: guraso-
lagun, txandakako taldea, as-
telehen iluntzetakoa eta hasi-
berriena. Maiztasun desberdi-
nekin, baina guztiak ere akti-
bo egon dira hilabeteotan, eta 
haien helburuak lortu dituz-
tela jaso dute txostenean, eta 
zoriondu egin dituzte horre-
gatik. 

Hainbat eta hainbat ekimen 
eta irteera burutu dituzte el-
getako mintzalagunek, gehie-
nak Debagoieneko gainontze-
ko taldeekin batera: Labora-
torium museora, Aramaiora, 
Atxorrotxera mendi irteera, 
Urdaibaira...

Horrez gain, Elgetako min-
tzalagunen taldea goi-goian 

aritu da aurten Topaguneak 
antolatzen duen Euskararen 
Ginkanan. Finalera iritsi zen 
bertan parte hartu zuen sei-
kotea, eta final hori irabazte-
rik lortu ez zuten arren, espe-
rientzia polita bizi izan zuten. 
Gainera, horretan jardun du-
ten bitartean herrian presen-
tzia nabarmena izan dute.

'hitzez Pitz' egitasmoa 
Aurtengo apirilean egitasmo 
berri bat jarri zuten martxan, 
Elgetako liburutegikoen eki-
menez eta bertako Geaxi Ez-
peleta liburuzainak bidera-

tuta: Hitzez Pitz. Irakurketa 
klub bat da, eta ipuin labu-
rrekin jarduten dute nagusi-
ki. "Hilabete lehenago hasten 
gara, eta hiru astean zehar 
astero testu bana proposatzen 
dugu, eta baita irakurgai edo 
material osagarria ere. Wha-
tsapp talde baten bidez dina-
mizatzen dugu guztia. Azken 
astea komodina izaten da, 
irakurtzeko astirik izan ez 
dutenendako, eta horren os-
tean irakurritakoaz berba 
egiteko elkartzen gara", azal-
du du Geaxi Ezpeleta liburu-
zainak.

udalaren ikuspuntua
Datorren ikasturtean Elgetan 
Berbetan egitasmoa bultzatzen 
jarraituko du Udalak. "Udalak 
legegintzaldia hasteaz bat era-
baki zuen Elgetan Berbetan 
mintzapraktika saioak martxan 
jartzea, euskararen ezagutza 
zein erabilera areagotzeko 
bidean urratsak eman nahi 
dituzten herritarren eta bide 
horretan bidelagun izateko 
prest daudenen artean harre-
manak sortu, euskara haus-
potu eta euskararen norma-
lizazioa bultzatzen duen ekin-
tza alaia delako. Egitasmoak 
duen dinamika eta erantzuna 
kontuan hartuta, bultzatzen 
jarraitzeko apustua egiten 
dugu", azaldu du Janire Laz-
kanok. 

Euskara batzordeak hasie-
ratik egitasmoa positiboki 
baloratu duela dio: "Geroz eta 

talde gehiago dira egitasmora 
batu direnak, gauzatzen di-
tuzten ekintza bereziek ha-
rrera ezin hobea dute, kanpo 
egitasmoetara ere animatu 
dira zenbait... Udalean eta 
udalerrian euskaraz bizi nahi 
dugunez, halako proiektuak 
aurrera ateratzeko baliabideak 
sortu eta egonkortu ditugu, 
eta aurrera begira ere ezin-
bestekotzat jotzen dugu hala 
izatea".

Teknikari lanposturako deialdia
Orain artean Kepa de Vegak 
bete duen teknikari lanpostua-
ren deialdia egin dute datorren 
ikasturterako. 2017an hiru hi-
labeteko kontratua eskaintzen 
dute, astean hiru ordukoa, 2018an 
sei hilabetez luzatzeko aukera-
rekin. lanpoltsa@topagunea.eus 
helbidera bidal daiteke curricu-
luma, hilaren 20ra arte.

Elgetako berbalagun taldea Atxorrotxera egindako irteeran. larraiTz zeberiO

berbaz berba elgeta 
euskaldunago baterantz
Elgetan Berbetan mintzalagun taldearen azken seihileko txostena egin dute, eta 
taldearen dinamikaz balorazio "positiboa" egin dute. Ohiko saioak egiteaz gain, 
hainbat ekimen eta irteera burutu dituzte aurten, eta egitasmo berriak ere sortu dira

l.z./M.t. ElGEtA
Jakinekoa zen aparejadore ohia-
ren auziko bigarren epaiketan 
epaileak Elgetako Udalaren kon-
trako ebazpena eman zuela, bai-
na orain arte ez zuten ordaindu 

beharreko kalte-ordainen kopu-
ruaren berri. Bada, orain jaki-
narazi dute zenbatekoa izango 
den zifra hori: hain zuzen ere, 
277.008,01 euro ordaindu behar-
ko dute.

"Jakitun ginen aurki izango 
genuela aparejadorearen biga-
rren auzia zela-eta ordaindu 
beharreko kopuruaren totala. 
Epaitegiek Udala hilean 1.600 
euro ordaintzera kondenatu zu-
ten ezintasun absolutuagatik, 
eta ondoren 1.200 euro baliae-
zintasun handia delakoagatik. 
Kontua da ez dugula hilero or-
daintzen, kapital oso bat kalku-
latzen du Gizarte Segurantzak, 
eta hori da gure zorra", azaldu 
dute udal arduradunek.

Gogorarazi dute auzi horretako 
lehenengo epaiagatik dagoeneko 
439.342,45 euro ordaintzen ari 
dela Elgetako Udala. "Agintaldi 
honetan hasi gara ordaintzen, 
eta 87.868,49 euroko bi kuota 
ordaindu ditugu jadanik, eta 
aurki ordainduko dugu 2017. 
urteari dagokiona. Oraingo epai 
berri honekin, kopuru horri 
277.008,01 euro gehitu behar zaiz-
kio, bost urtean ordaintzea lor-
tuz gero 55.401,6 euro urtean", 
zehaztu dute.

Udal arduradunek jakinarazi 
dute aparejadore ohiarekin izan-
dako auziak, guztira, 716.350,46 
euroko kostua izan duela elge-
tarrendako, horri lotutako zer-
bitzu juridikoen kostuak kontuan 
izan gabe. "Beste kalte-ordain 
batzuei batuz gero, 221.270,09 
euro dira Elgetako Udalak ur-
tean ordaindu beharrekoak, udal 
aurrekontu osoaren %15 inguru, 
inbertsioetarako dugun diru 
kopurua baino hiru aldiz gehia-
go...", azaldu dute.

udalak aparejadorearen auzian 
277.008,01 ordaindu behar ditu
Bigarren kalte-ordain bat gehitu zaio lehenengoari, eta 
orain jakin dute ordaindu beharreko kopuru zehatza

nola sortu zen egitasmoa? 
liburutegian euskarazko 
irakurketa ohitura bultzatzeko 
asmoz sortu genuen. Forma 
ematen hastean, pentsatu 
nuen polita litzatekeela 
lehenengo saiakera berbalagun 
taldekoekin egitea.
ipuin laburrak dira. 
bai. irakurketa maila taldean 
parte hartzen dutenei egokitze 
aldera, batetik, eta bestetik 
bakoitzaren denbora kontuan 
hartuta. Hortaz, testu laburrak 
eta irakurterrazak dira.

zer moduz orain artekoak?
Oso ondo. 10 lagunek erakutsi 
zuten interesa, eta 6-7k 
hartzen dute parte aktiboki.
Orain arteko saioak atseginak 
izan dira, eta balorazio oso 
positiboa egiten dugu. 
Jarraipena izango du?
Printzipioz, bai. Oraingoek 
segitzeko asmoa dute, eta 
liburutegitik ere asmoa hori da. 
datorren ikasturtean eskaintza 
herritar guztiei zabaltzea nahi 
dugu, eta egutegi bat osatzea.

larraiTz zeberiO

"orain artekoak 
saio atseginak 
izan dira oso"
geaXi ezPeleTa liBuruzAinA
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Askatasunzale

Historian zehar eta gaur egun ere, askatasuna da gizakiok 
gehien estimatzen dugun baloreetako bat. Maite dugu askatasun 
politiko eta erlijiosoa, askatasun ekonomiko eta soziala, 
erabakitzeko eta adierazteko askatasuna… Eta gai hauetan 
lorpenak handiak izan badira ere, oraindik badago zer landua.

Askatasun betearen bilaketak, ordea, beste modu bateko 
galderak ere sortzen dizkigu. Adibidez: zer askatasun bizi dut? 
Libre al naiz ni neu izateko? Libre al naiz gizarteak eta 
ingurukoek txalotzen ez dituzten aukerak egiteko? Libre neure 
buruarekiko? Libre doakotasunerako? Libre al naiz egiazko 
maitasuna bizitzeko?...

Kanpotik ezarritako kateek, noski, baina batez ere barruan 
sortzen zaizkigun korapiloek, asko mugatzen digute, nire ustez, 
askatasunaren bizipena. Askatasunzale finak bagara, txoriaren 
hegoak desio baditugu, asmatu beharko genuke orduan korapilo 
horiei hari-muturra aurkitzen eta irtenbide askatzailea 
eskaintzen!

nirE uStEz

aLazne gurIDI

Miren arregi OñAti
Dagoeneko egutegian egonkortu 
den hitzordua du asteburuan 
Aloña Mendi Kirol Elkarteak; 
izan ere, Garagardo Azokaren 
hamaikagarren edizioa egingo 
da. Beti bezala, plazan ipini dute 
herritarrei garagardo eta jateko 
eskaintza zabala eskainiko dien 
karpa. Atzo 19:00etan zabaldu 
zituen ateak XI. Garagardo Azo-
kak. Gaur ere ordu berean za-
balduko da eta bihar eta etzi, 
eguerditik aurrera egongo da 
azokaz gozatzeko aukera.

"hamar bat" garagardo mota 
Garagardo eskaintzari dagokio-
nez, honako hau dio Aloña Men-
di Kirol Elkarteko presidente 
Anton Inzak. "Hamar bat gara-
gardo mota egongo dira bisita-
riaren eskura". Horien artean 
daude aurreko urteetan eskaini 
izan dituztenak: Amstel, Radler, 
Murphys, Paulaner, Guinness, 
eta abar. Aurten, berrikuntza 
gisa, Kilkenny garagardo irlan-
darra ere egongo da. Garagardo 

horiek eskatzeko Aloña Mendi-
ko intsignia daraman pitxerra 
hartu beharko da, 4 euroren 
truke, eta gero, entregatzerakoan 
bueltatuko dira euroak. Gara-
gardo pitxer bakoitzak 4,5 euro 
balioko du –aurreko urteetan 
baino 50 zentimo gehiago–, bai-
na badira salbuespenak: Radle-
rra 3 eurotan salduko da eta 
Bucklerra –botilan–, 2 eurotan.

Jatekoa ere, eskura 
Jakiei dagokienez, ez da berri-
kuntzarik egongo. Beti bezala, 
txerri-ukondoa, oilaskoa eta 
saltxitxak eskainiko dira. Lehe-
nengoa 10,5 euroren truke eta 
beste biak, 5 eurotan. Postrera-
ko bi aukera eskainiko dira: 
batetik, bonba, eta bestetik, sa-
gar-tarta. Biak ala biak, 2 euro-
tan.

sailen arteko elkarlana 
Bi helburu ditu azoka honek: 
batetik, elkarteko sail ezberdinen 
arteko elkarlana sustatzea eta, 
bestetik, elkartearen behar eko-

nomikoetarako finantziazio itu-
rri izatea. "Iaz, esaterako, 5.000 
euro atera ziren. Ez da asko, 
gero sail guztien artean banatu 
behar delako eta bakoitzarenda-
ko 500 euro gelditzen delako, 
baina dagoeneko egutegian egon-
kortuta dagoen zerbait denez 
animatzen gara antolatzera", dio 
Anton Inzak. Gaineratu du diruz 
nahiko justu ibiltzen direla eta 
aurten garagardo batzuen pre-
zioak igotzea erabaki dutela. 
Esan bezala, pitxer bakoitzak 4,5 
euro balioko du aurten, iaz bai-
no 50 zentimo gehiago.  

Atzo, saskibaloi sailarena izan 
zen garagardo azoka kudeatzea-
ren ardura; gaur, berriz, esku-
baloi sailari egokitu zaio. Bihar, 
eguerdian, gimnasiakoak eta 
atletismokoak arituko dira eta 
arratsaldean karate eta futbol 
sailetako kideak. Domeka eguer-
dian txirrindularitza eta pilota 
sailetakoak egongo dira zerbi-
tzatzen eta desmuntatze lanetan 
igeriketakoak eta triatloi talde-
koak ibiliko dira.

Garagargo azokan, iaz. GOieNa

zabaldu ditu ateak xi. 
garagardo azokak
Atzo zabaldu zituen ateak Aloña Mendi Kirol Elkarteak antolatzen duen Xi. Garagardo 
Azokak. Berrikuntza gisa, Kilkenny garagardo irlandarra eskainiko da aurten eta 
garagardo pitxerrak 4,5 euro balioko du, aurreko urteetan baino 50 zentimo gehiago 

ibarrako aisialdigunean tirolina ipintzen. MireN arreGi

skate eta gazte aisialdigunea 
osatzeko lanak aurrera doaz
Skategunean patinatzeko elementu berriak ipiniko dira 
eta skategunearen goialdeko belardian, tirolina

M.a OñAti
Joan den astean hasi zituzten, 
Ibarran, skate eta gazte aisial-
digunea osatzeko lanak. Tiro-
lina ipiniko da, lehenik, eta 
patinatzeko elementu berriak, 
ondoren. 

Manufacturas Deporticas en-
presa ari da tirolina muntatzen. 
Skategunearen goialdeko be-
lardian kokatuko da, 20 metro 
luze izango ditu, eta 50 zenti-
mentroko desnibela. Horrez 
gain, eserlekudun hiru mahai 
ipiniko dira eta 50 metroko 
egurrezko itxitura egingo da. 
Tirolinara iristeko bidexka bat 

ere egokituko da. Skate parke-
ko lanak laster baten hasiko 
dituzte. Patinatzaileendako 
elementu gehiago jarriko dira, 
ia 52 metro luze eta 6-8 metro 
zabal hartuko duen platafor-
man. Gainera, skategunea al-
boko bidegorritik bereizteko 
babes elementuak ipiniko dira. 
Lanok Contratas Fer enpresak 
egingo ditu. Ibarrako aisialdi-
gunea osatzeko lanak Aurre-
kontuak arazerixan prozesua-
ren ondorio dira; izan ere, 
orduan egin zuten gaztetxoek 
skategunea osatu eta tirolina 
jartzeko proposamena.

Jar ezazu zure autoa 
puntu-puntuan eta 
ondo pasa oporrak

Amillaga 36 
Bergara

Tel.: 943 76 47 49
automovilesion@hotmail.comIon AuToAk 

Mekanika • Karrozeria • Pneumatikoak • Garabi zerbitzua

garaje berria
MulTiMarka

Mekanika,	elektrizitatea,	karrozeria	eta	pneumatikoak	
Amillaga 49 • 943 76 22 43 • Bergara

fordberria@telefonica.net • www.garajeberria.com • garajeberria@gmail.com

Eskaintza	

handiak	Km	0	eta	

bigarren	eskuko	

autoetan!

Leizeaga 4 • 943 76 13 84 • Bergara
www.eurotaller.com/taller/311/garaje-murillo

Debagoieneko 
KIA ZERBITZU TEKNIKO OFIZIALA
30 urte baino gehiagoko esperientzia 

Chapimeren eskutik
ABUZTUAN ZABALIK!!!

San Andres Auzoa, 5 · Arrasate · Tel.: 943794522

Gipuzkoa etorbidea, 36 • ARRASATE • 943 71 18 70

Salmenta eta salmenta osteko 
zerbitzu osoa

AUTOBERRI S.L.
San Andrés Auzoa, 5 Arrasate

Tel.: 943 71 24 72 • www.autoberri .com
E-maila: autoberri@red.renault.es

Renault Minutua: mantentze-lanak, pneumatikoak, ITV aurrekoa, eta abar. 
Mekanika, karrozeria, karrozeria azkarra.

Talleres Chapime, S.C.L

Debagoieneko	Kontzesionario	Ofiziala
San Andres Auzoa 5 ARRASATE

www.tchapime.citroen.es
e-maila: chapime@chapime.redcitroen.com

Mekanika, karrozeria, pneumatikoak, garbiketan, 
beiren aldaketa eta tindaketa

Markulete industrialdea 
Telleria 4, 5 pab. Arrasate

943 79 73 58 / 670 79 73 58

  Mekanika orokorra.
Elektronikan adituak
Diagnosi zerbitzuak

Automozioko aholkularitza.

GALLASTEGI MOTORSPORT 
APR / VAGSPEED GIPUZKOA

reprogramazioko 
etxeen banatzaile 

ofiziala.

Mekanika
Elektrizitatea

Mota guztietako pneumatikoak 

Erakusketa eta salmenta:
Amillaga 22, BerGArA • Tel.: 943 76 17 35

Salmenta 
Mekanika

Elektrizitatea
Pneumatikoak

GASOIL BANAKETA
OLIOAK (REPSOL) 
OLIO ALDAKETAK

PNEUMATIKOAK ETA 
GARBIKETAK

a.laskar@laskar.es • www.laskar.es 
Amillaga 32 • 943 76 10 38 / 943 76 19 11

Bateria, argiztapena, aire girotua, iragazkiak, 
balaztak, pneumatikoak, olio nibelak...

Leizeaga 1B BerGArA - Tel.: 943 763627 • 638 26 77 64 
bergarapneumatikoak@gmail.com | www.bergarapneumatikoak.com

BERGARA
PNEUMATIKOAK

•	Pneumatikoak

•	Olio	aldaketak	

•	Mekanika	azkarra

auToaren krisTaldegia
•

inPakTuen konPonkeTa
•

laMina solar
baiMenduaren insTalazioa

santalaitz, 6-5. 
Pab.- berGara
iTvaren kalean 

Tel.: 943 76 36 09 
www.desacristal.com

MARKIEGI AUTOAK
Mota guztietako autoen eta autokarabanen 

konponketa lanak egiten ditugu!

Leizeaga, 1 • 943 76 35 09 • BerGArA
markiegiautoak@telefonica.net

Goribar auzoa 9 • Tel.: 943 78 13 50 • garageonati@euskalnet.net

OÑATI GArAJeA
Marka guztietako autoen konponketak • Aseguru guztiekin lana egiten dugu
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xabier urzelai ArAMAiO
Zirkuitu berriarekin dator Ara-
maioko mendi bizikleta laster-
ketaren 10. edizioa –Euskadiko 
Openeko hamargarren proba 
da–. Eta, Barajuenen beharrean 
Ibarran, kalean bertan, hasiko 
dute proba: "Hainbat lagunen 
artean adostutako erabakia izan 
da, azken urteotan Barajuengo 
lurretan egin du proba, eta aur-
ten kalera jaistea erabaki dugu. 
Hainbat arrazoi egon dira ho-
rretarako. Batetik, orain arte 
zirkuitua egon den tokian pinuak 
ateratzen ibili dira, eta ostera 
ere zirkuitua txukuntzeko lan 
handia egin behar genuen. Egia 
esan, zirkuitu berria egiteko 
egin beharreko lana ere ez da 
txikia izan, baina Ibarran az-

piegitura gehiago ditugu: "Zi-
klistendako aldagelak eta dutxak, 
automobilak aparkatzeko leku 
gehiago...", adierazi du antola-
keta taldeko kide Martin Arrio-
labengoak. 

Zirkuitu berriaren gaineko 
xehetasunak ere eman ditu: 
"Bost kilometro eta erdi dituen 
zirkuitua da, eta denetik du, 
nahiko osoa da. Ziklistek proba 
hasi eta aldapa gora egin behar-
ko dute, nahiko igoera gogorra 
da, gainera. Lehenengo kilome-
tro eta erdian 400 metroko des-
nibela gaindituko dute, eta, 
ondoren, beherantz egingo dute. 
Hor tarte teknikoak eta jaitsie-
ra azkarrak tartekatuko dituz-
te; egia esan, gustura geratu 
gara zirkuitu berriarekin", dio 

Arriolabengoak. "Baina, antza, 
jaitsieran nahiko zaila da jendea 
aurerratzea, bidetxur asko da-
goelako; horrenbestez, aldapa 
gora egin beharko dira diferen-
tziak".

ander bengoa, aurrealdean 
Lasterketa etxean izanda, elite 
mailako sailkapen orokorrean 
aurrealdean dabilen Ander Ben-
goak pauso bat eman gurako du 
aurrera, zaleen animoek lagun-
duta. Ez da izango, baina, irtee-
ra puntuan izango den aramaioar 
bakarra: Mikel Berasaluze (mas-
ter 30), Iker Beitia (master 30), 
Julen Olaizola (kadetea) eta Ju-
len Arriolabengoa (kadetea) ere 
lasterketan izango dira, eta eu-
rekin batera ibarreko beste hain-
bat ziklista ere bai.

bi minutuko tartearekin 
Proba 11:00etan hasiko dute 
elite eta 23 urtez azpikoek, eta 
bi minutuko tartearekin joango 
dira abiatzen gainontzeko ka-
tegorietako ziklistak.

2014an eguraldiak ez zuen lagundu, eta ziklistek zirkuitu lokaztuari egin behar izan zioten aurre. GOieNa

zirkuitu berriarekin 
dator aramaioko opena
 MEndiko BizikLETA  Azken urteotan Barajuengo auzoan egin dute Euskadiko 
txapelketarako baliagarria den lasterketa, baina domekan ibarran izango da irteera 
eta helmuga (11:00). Aramaioko bost txirrindulari izango dira irteera puntuan

"ibarran 
azPiegitura gehiago 
ditugu: aldagelak 
eta dutxak, 
aParkalekuak..." 

kantoikriteko aurkezpena, aste barruan. GOieNa

kantoikriten seigarren edizioa 
atzeko kalera dator bueltan
 TXiRRindULARiTzA  zapatuan ziklistek 15 itzuli eman 
beharko dizkiote zirkuituari, 24 kilometro egiteko

x.u. OñAti
Kantoikrit bizikleta lasterketa-
ren seigarren edizioa da bihar-
koa (22:00). Ibilbideak 1.600 me-
tro izango dituenez, bira kopu-
rua 15ekoa izango da. Lasterke-
tak 24 kilometro izango ditu. 
Ibilbideari dagokionez, aurreko 
urtekoaren antzekoa izango da, 
baina, Atzeko kaleko obrak amai-
tu dituztenez –iaz obretan zebil-
tzan–, bertatik ere pasako dira 
txirrindulariak.

Lasterketa 22:00etan hasiko 
dute –ziklistek 20:00etan jaso 
beharko dituzte dortsalak– eta 
21:30erako zirkuitua itxita egon-

go da. Sari banaketa ekitaldia, 
berriz, 23:00etan izango da.

bi berrikuntzarekin dator proba 
Itzuli-kontagailu digitala jarriko 
dute bigarren motorrean. Bes-
tetik, lasterketaren gaineko 
streaming bidezko hedapena 
egingo dute –aurkezpenean zehaz-
teke zeukaten helbidea, baina 
egunotan emango dute aditzera–. 
Modu horretan, helmugako iru-
diak Interneteko helbide batean 
eskainiko dituzte. Aste barruan 
izenemate kopurua ez zen han-
dia, baina asko dira azken orduan 
animatzen direnak.

x.u. ArEtXABAlEtA
Asteburu emankorra izan da 
Garazi Estebezendako. Euskal 
Selekzioa ordezkatuz Espainia-
ko Txapelketan hartu du esku, 
eta bi domina horiek eskuratu 
ditu, errepideko lasterketan bata, 
eta erlojupekoan bestea.

euskal selekzioa, lehenengo 
Domekan, ziklistek 42 kilome-
troko lasterketa izan zuten. 
Hainbat ihesaldi saiakera egon 
ziren, baina Amondarainek au-
rrera egin eta bederatzi lagun 
geratu ziren aurrean –tartean 

lau euskaldun–. Hala, Euskal 
Selekziokoen etengabeko eraso 
saiakeren ondoren esprintera 
iritsi ziren, eta, Estebezek la-
gunduta –bosgarren–, Lartitegi 
izan zen azkarrena eta taldeka 
urrea irabazi zuten euskaldunek.  

Brontzea erlojupekoan esku-
ratu zuten, zapatuan. Euskaldu-
nek 10.45eko denbora egin zuten, 
eta Gaztela eta Leonen (10.37) 
eta Madrilen (10.41) atzetik ge-
ratu ziren. Bi horiei trasmotoa 
egin izana leporatu zieten, bai-
na epaileek ez zuten euren kon-
trako erabakirik hartu.

garazi estebezek urrea eta 
brontzea euskal selekzioarekin
TXiRRindULARiTzA  Avilan egin duten Espainiako 
txapelketetan izan da Aretxabaletako ziklista

"zirkuitu berriak 
denetik du, igoerak, 
zati teknikoak eta 
JaitSiera 
azkarrak"

Miren arregi OñAti
Itsas zeharkaldiak dira Xabier 
Gordoa (1990) igerilari oñatia-
rraren pasioetako bat eta uda 
da horiek egin eta ipinitako 
helburuak betetzen saiatzeko 
garaia. Denboraldia hasi da Gor-
doarendako, dagoeneko lau zehar-
kaldi egin baititu, eta lautik 
bitan podiumera igo da, gainera. 
Hain justu ere, hirugarren sail-
katu da Kantabriako Los 10.000 
del Soplao proban eta postu hori 
bera eskuratu du Mutriku-Deba 
(3.000) zeharkaldian. Lekeition 
ere egon da. Eta Euskal Herritik 
kanpo ere bai; Mallorcako elite 
mailako proban 23. sailkatu da. 
Bihar du hurrengoa, Ondarroan 
(1.600 metro), eta datorren do-
mekan, kuttunen duen Geta-
ria-Zarautz zeharkaldia egingo 
du (2.800 metro). "Helburua da 
ahal bezain ondoen egitea, bai-
na zaila da jakitea, norbera bai-
no hobeak direnak joaten badi-
ra, haien atzetik sartuko naize-
lako eta joaten ez badira, aurrean 
ibiltzeko aukera izango dut", dio 

Gordoak. Itsasoko baldintzek 
ere badute horretan eragina; 
izan ere, "itsaso txarrarekin 
gaztetxoago direnak ez dira hain 
ondo moldatzen". Eta erantsi 
du: "Itsasoa ez da igerilekua, eta 
orientazioa ere garrantzitsua 
da. Esperientziak asko balio du 
halakoetan".    

getaria-zarautz, garrantzitsua 
Helburu moduan, zeharkaldi 
luzeetan ondo ibiltzea ipini zuen 
Gordoak denboraldi hasieran, 
eta horiek txukun egitea lortu 
du oñatiarrak. Bigarren helbu-
rua da Getaria-Zarautzen marka 
ona egitea: "Beste zeharkaldietan 
300-400 pertsona ibiltzen gara 
eta Getaria-Zarautzen 2.800 in-
guru izango gara, han izango 

dira Euskal Herriko igerilari 
onenak, eta aurrean ibiltzea 
polita litzateke". Iaz bederatzi-
garren izan zen lasterketan eta 
denbora oso txukuna egin zuen.    

hasiera ona egitea, gakoa 
Lasterketaren gakoez galdetuta, 
Gordoak dio berak hiru fasetan 
banatzen dituela zeharkaldiak: 
"Lehenengo 500 metroak garran-
tzitsuak izango dira, taldetxoak 
osatzen diren momentuan au-
rrean mantentzea garrantzitsua 
baita eta horretarako esprinta 
egin behar izaten da. Zarauzko 
porturaino taldean jarraitzea 
ere bada gakoa eta errekupera-
tzea, ahal den neurrian, gero 
beste 500 metroko esprinta da-
torrelako".

abuztuan ere zeharkaldiak  
Uztailaren 29an Ean (Bizkaia) 
egingo du zeharkaldia eta 30ean 
Legution. Lakuan da hori, eta 
lehenengoz egingo du. Abuztua-
ren 19an Zumaian izango da, 
eta 27an Donostian. 

getaria-zarautzen maila 
ona erakustea helburu 
hasi da itsas zeharkaldien denboraldia eta Xabier Gordoa oñatiarra maila ona 
erakusten ari da, aurten parte hartutako lau zeharkaldietatik bitan igo baita 
podiumera. Bihar Ondarroan du hitzordua eta datorren astean, Getaria-zarautzen

"getaria-zarautzen, 
euSkal herriko 
igerilari onenekin 
aurrean ibiltzea 
Polita litzateke"

Xabier Gordoa, Salome Campos zeharkaldian. FesTaK.COM Gordoa, zumaian. FesTaK.COM

bost proposamen zehatz, 
hondakin bilketa hobetzeko
hondakin bilketa sistema hobetzeko bost proposamen 
zehatz egin dizkio Oñatiko udalak Mankomunitateari

M.a OñAti
Bi urteko agintaldiaren gainean 
herritarrek duten iritzia jakite-
ko berriki egin duten inkestan, 
Oñatiko Udalak ondorioztatu 
du "egungo bilketa sistema he-
rrian ondo onartuta dagoela, 
nahiz eta sistemak hobekuntzak 
behar dituela agerikoa den". 
Hori da inkestaren emaitzak 
kontuan hartuta atera duten 
ondorio bat, eta sistema hobetze 
aldera bost proposamen egin 
dizkio Debagoieneko Mankomu-
nitateari.

inkestaren emaitzak 
Izan ere, "nahiz eta hondakin 
bilketa sistemak onarpen maila 
altua izan –%79,3–, galdetuen 
%30ek sistemak hobekuntza 
batzuk behar dituela" azaldu 
dute. Bestetik, herritarren %21ek 
sistema aldatzearen aldeko hau-
tua egiten dute. 

Emaitzak kontuan hartuta, 
"behin birziklatze maila altua 
lortu ostean", batez ere, "intzi-
dentziak murriztea eta herrita-
rrei bilketa erosoagoa egitea" 
dira Udal Gobernuak ikusten 
dituen helburu nagusiak. Intzi-
dentziei erreparatuz gero, apur-
tuta eta galduta bezala agertu-

riko kubo kopuruak minimota-
ra jaistea da helburua. Hala, 
joan den uztailaren 5ean Man-
komunitatean egindako batzor-
dean, bost proposamen zehatz 
egin zituen Mikel Biain alkateak: 
batetik, haizeteei aurre egiteko, 
esekitokietan herdoilgaitzak 
diren krisketak jartzea–2.768 
krisketa ipintzeko aurrekontua 
14.903,57 eurokoa litzateke, BEZa 
barne–. Alkate Mikel Biainek 
adierazi du begi onez ikusi du-
tela Mankomunitateko teknika-
riek irtenbide hori. Bigarren 
proposamena ere haizeteekin 
lotutakoa da, eta, kasu honetan, 
herriko lau puntutan haizetik 
babesteko egitura metalikoak 
jartzeko proposamena da –6.500 
euroko aurrekontua izango luke 
horrek–. Hirugarren proposa-
mena da plastikozko kubo mo-
deloa aldatzea –hain hauskorra 
ez den batera–. Laugarrena, 
kartoia eta papera modu komu-
nitarioan kudeatzeko aukera 
berriz ere zabaltzea. Eta bosga-
rrena, esekitokietan eta kuboe-
tan kodigoaren azken bi zenba-
kiak letra larriz idaztea, langi-
learen lana erraztu eta herrita-
rrari bere kuboa bereizteko 
erraztasunak emanaz. 

M.a OñAti
Proposamen berezia eta bakarra 
da honako hau; izan ere, profe-
sionalek kaligrafiatutako eus-
karazko poemak aurrenekoz 
erakutsiko dira. Ivan Castro, 
Ewan Clayton, Allan Daastrup, 
Jota Dominguez, Esther Gordo, 
Joluvian, Victor Kams, Oriol 
Miro, Mr. Ze, Josemaria Passa-
lacqua, Joan Quiros, Esperanza 
Serrano eta Bego Viñuela kali-
grafoek Salbatore Mitxelenaren 
Arantzazu: euskal-sinismenaren 
poema (1949) liburuan jasotako 
zenbait olerki izkiriatu dituzte.

Kaligrafia-erakusketa hori 
Arantzazu Letraz Gunea proiek-
tuak 2015ean abian jarritako 
Kaligrafia Jardunaldien hiru-
garren ekitaldiko ekintza-pro-
gramaren baitakoa da. Gaur, 
egubakoitza, aurkeztuko da era-
kusketa eta bertan izango dira 
Allan Daastrup, Oriol Miro eta 
Bego Viñuela kaligrafoak eta 
Euskal Herriko Unibertsitateko 
Diseinu Grafikoko irakasle Lei-
re Fernandez eta Eduardo He-
rrera. Gaurtik irailaren 17ra 
arte egongo da erakusketa ikus-
teko aukera. 

profesionalek kaligrafiatutako 
euskarazko poemak erakusgai
'Kaligrafia Arantzazun: idazkera ederraren artea' 
erakusketa zabalduko da gaur, Gandiaga topagunean
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M. bikuña / x. urzelai BErGArA
Asier Garitanok etxean pasa 
ditu oporraldiko azken egunak, 
Bergaran. Astelehenean hasi 
zuen Leganes taldearekin egin-
go duen bosgarren denboraldia, 
eta bigarrena izango da maila 
gorenean. Iazkoarekin aldera-
tuta, aurten txukunago ekingo 
diote urteko prestaketa lanari.
lanera bueltatzeko gogoz, ala na-
gikeria apur batekin? 
Biak, egia esateko. Batetik, opo-
rretan egon ostean beti kostatzen 
da apur bat martxan jartzea, 
baina, bestetik, ilusio handia 
dugu denboraldia hasteko.
Maila gorenean egingo duzuen bi-
garren urte hau ere ez da erraza 
izango...
Ez, ezberdina izango da. Denek 
esaten dute mailaz igotzerakoan 
lehenengo urtea oso zaila izaten 
dela, baina ilusio galanta egoten 
dela. Bigarren urte hau ezber-
dina izango da, baina ilusio ber-
berarekin gaude.
iaz baino jokalari gehiagorekin 
hasiko duzue denboraldi-aurrea. 
Bai, hor alde nabarmena ikusi 
dugu. Iaz inork ez zuen gurega-
na etorri gura, zailtasun handiak 
izan genituen jokalariak fitxa-
tzeko, eta Gabonetarako egoera 
hori aldatu egin zen, ikusi zuten 
proiektu serioa geneukala. Iaz 
hamar jokalarirekin hasi ginen 
uztailean entrenatzen, aurten 
hamasei jokalari ditugu. Baina 
utzitako horrenbeste jokalari 
izan beharrean Leganesek pa-
trimonioa handitu behar du, eta 
komeni da jokalariak jabetzan 
izatea.
kirol instalazioetan ere aurrerapau-
soa eman duzue. 
Bai, iaz futbol zelai bat baino 
ez geneukan, eta orain dauka-
gunari ez diot Kirol Hiria dei-
tuko, baina instalazio txukuna-
goak ditugu. Garrantzitsua da 
jokalariok batera gosaltzeko 
leku bat izatea, elkarrekin baz-
kaltzeko leku bat... Jokalaria 
gustura egotea garrantzitsua da, 

eta instalazio egokiak izateak 
laguntzen du horretan.
zaldua, Cuellar, raul garcia... bes-
te lauzpabost fitxatu gura dituzue. 
Nik uste dut uztailean beste 
jokalariren bat fitxatzeko gai 
izango garela, eta ondoren, bes-
te klubetan denboraldi-aurrea 
egin baina taldea utziko duten 
horiengan jarriko dugu begia. 
Ea nork betetzen duen guk behar 
dugun hori. Athleticekin, esa-
terako, hartu-eman ona dugu, 
eta ea aurten ere norbait ekar 
dezakegun.
iaz gol gutxi egin zituen leganesek. 
horrek aurreko lerroa indartzeko 
beharra erakusten du? 
Ez dauka zertan. Iazko gure 
helburua gol gutxi jasotzea zen, 
askotan hor egoten delako aldea. 
Ez da horren garrantzitsua nor-
berak zenbat gol egiten dituen, 
eta bai zenbat gol jasotzen ditu-
zun. Beti jartzen dut adibide 

bera: Osasunako Sergio Leonek 
hamar gol inguru egin ditu aur-
ten, baina Osasunak 80 gol in-
guru jaso ditu; horrenbestez, 
egindako gol horiek gutxirako 
balio izan dute. Guk, berriz, 50 
gol jaso ditugu, eta hor dago 
gakoa. 30 goleko alde horrek 
eman digu beste urtebetez Lehe-
nengo Mailan jarraitzeko auke-
ra.
abuztuaren 20tik aurrera hasiko 
duzue ostera ere borroka. baina 
benetako lehia talde gutxi batzuen 
artean izango duzue. 
Bai, talde handiekin alde handia 
dagoelako. Aurten Bartzelonaren 
kontra azken minutura arte bo-
rrokan egon gara, Sevillan ber-
dintzeko gauza izan ginen, bai-
na 38 jardunalditako txapelketa 
batean horiekin ez dago zeregi-
nik. Badakigu aurtengo denbo-
raldian ere ze talde ibiliko garen 
atzealdeko postuetatik ihes egi-
teko borrokan: mailaz igo diren 
hiru taldeak hor ibiliko dira, 
Leganes ere hor izango da, eta 
beste pare bat talde gehituko 
nituzke. Egoera horretan batzuk 
urduri ibiliko dira, eta horretaz 
baliatuko gara gu. Norbera zein 
den garbi izatea da hemen ga-
rrantzitsuena.

Asier Garitano, Bergaran. GOieNa

"norbera zein den jakitea 
da hemen garrantzitsua"
asier gariTano lEGAnES tAldEKO EntrEnAtzAilEA
FUTBoLA  herrian egin ditu oporretako azken egunak; eliteko entrenatzaileen 
itxurakeriatik urrunduta, aurten ere bergarar bat gehiago izan da San Martzialgo jaietan

"iaz Jokalariek ez 
zuten guregana 
etorri gura; hori 
aldatu egin da, 
zorionez"

Enrique San nicolas, 2002ko irailaren 21ean egin zioten omenaldian. berriGara

enrique san nicolas, bergarako 
atletismoaren erreferente
ATLETiSMoA  uztailaren 8an zendu zen 1970 eta 1985 
urte bitartean herriak izan zuen atleta nabarmenena  

x.u. BErGArA
Atleta bergararrek erreferente 
garbia izan zuten 70eko eta 80ko 
hamarkadetan, Enrique San 
Nicolas. Atleta ona izan zen, 
Espainiako txapelketa irabazi 
zuen salto hirukoitzean, baina 
atletismoarekin izandako har-
tu-emana ez zen arlo pertsonalean 
egindako kirol lorpenetara mu-
gatu, herrian horrenbeste mai-
te zuen kirol jarduera zabaltzen 
ahalegindu zen, eta, eskura zituen 
baliabideak oso mugatuak ba-
ziren ere, Gipuzkoa mailan Ber-
gara Kirol Elkartea nabarmen-
tzeko lan egin zuen. 

urrezko urteak 
Hain zuzen, haiek izan ziren 
Bergarako atletismoaren urrez-
ko urteak, ordukoak dira-eta 
mahoneroen kirol lorpen han-
dienak. Sasoi hartan irabazi 
zuen Agustin Loidik disko jaur-
tiketan Espainiako Txapelketa, 

eta beste horrenbeste egin zuen 
Jose Luis Garmendiak pisu eta 
disko jaurtiketan. Jose Acedok 
100 metroko hesi lasterketan 
urrezko domina jantzi zuen Es-
painiako Txapelketan eta Va-
lentin Gantxegik 1.500 metrokoan.

Eta eurekin batera, San Nico-
lasen eskolakoak izan ziren Is-
mael Arrieta, Rafael Ogueta, 
Maiztegi, Jose Maria Rubio, 
Javier Acedo, Iñaki Badiola eta 
beste hainbat eta hainbat atleta 
bergarar. Eta, gizonezkoekin 
batera, gauza bera esan daiteke 
emakumezkoen gainean ere, Pili 
Arin buru, beste zenbait atleta 
entrenatu zituen-eta Enrique 
San Nicolasek. 

Eurekin guztiekin zabaldu 
zituen atletismoaren gainean 
zekizkien guztiak, eta Seat 600 
gidatzen batera eta bestera era-
man zituen atleta horiek, txa-
pelketetan parte hartu zezaten. 
Goian bego. 

jOAn zAiGu

"Bistan dago ligak amaitu eta 
gutxira jokalariei futbolean 
jokatzen hasteko gogoa etor-
tzen zaiela ostera ere, eta 
urte osoan jokatu ez dutenek 
uztailean futboleko botei hau-
tsa kendu gura izaten dietela", 
adierazi du antolaketa talde-
ko kide Zangituk. Aste barruan 
dagoeneko 15 taldek emana 
zuten biharko txapelketarako 

izena. Asmoa zen atzo, egue-
na, izen-emate epea ixtea, eta 
gaur, egubakoitza, txapelke-
tako ordutegiak antolatzea: 
"Talde kopuruaren arabera 
egingo dugu hori. Goizetik 
hasiko ditugu norgehiagokak, 
eta finalak arratsalde edo 
iluntze partean jokatuko di-
tugu. Eta, informazio hori 
guztia egubakoitzean [gaur] 
pasako diegu taldetako or-
dezkariei". Guztira, 200 lagun 
inguru batuko dira futbol 
torneoan.

 FUTBoLA  Kuadrillen 
Arteko Futbol 
Txapelketa Ibarran

ekonomiaren eta kulturaren 
arteko uztarketa mintzagai 
Xabier Alkorta ekonomistak 30 urteko ibilbidea egin du 
kutxetan; orain, Eusko ikaskuntzan dago murgildurik

a.V. ArrASAtE
Kulturaren eta ekonomiaren 
gaineko solasaldia ikusteko au-
kera izango da datorren egue-
nean, uztailaren 20an, 21:00etan, 
Goiena telebistak eskainiko duen 
EKT (Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioa) saioan. Oraingo 
honetan, herri honen eraikuntza 
ekonomiaren ikuspegitik eza-
gutza zabala duen Xabier Alkor-
ta da gonbidatua (Donostia, 1949).

Familia xume baten barruan 
jaiotakoa, aurrezki kutxetan 
egin du nagusiki bere ibilbide 
profesionala. Gipuzkoako Kutxa 
Munizipalean hasi eta Gipuz-
koako kutxetan jarraituta, 30 
urteko ibilbidea izan du Alkor-
tak. Orain, jubilatuta dago, bai-
na ez dago guztiz erretiratuta; 
izan ere, Eusko Ikaskuntzaren 
mendeurreneko ekitaldiak an-
tolatzen ari da.

egoera erabat ezberdina 
1967an hasi zen lanean Kutxa 
Munizipalean Alkorta. Garai 
hartan, kutxak frankismoaren 
ereduan murgilduta zeudela 
eta,  zutabe bat zirela dio eko-
nomistak. Hala ere, denborak 
aurrera egin ahala, eredua guz-
tiz aldatu zela ziurtatu du. 

1973an, Kutxako zuzendaritza 
karguetan parte hartzen hasi 
zen. "Gai ekonomikoak ikuste-
ko, enpresaren mundura hur-
biltzeko eta ekintza sozialen 
bitartez arlo kulturalean gehia-
go sakontzeko aukera izan nuen", 
aitortu du.

ekonomia eta gizartea 
Bi horiek erabat uztartzen di-
rela dio Alkortak: "Kreditu ba-
ten atzetik beti dago egitasmo 
edo problema bat. Problema bati 
erantzuna emateko edota egi-
tasmo bat bultzatzeko aukera 
ematen du kredituak; honela, 
ekonomia eta gizartea bultzatuz". 

eusko ikaskuntzan murgildurik
Eusko Ikaskuntza erakundea 
funtsezkoa da ekonomistarentzat. 
"Garrantzitsua da epe luzeko 
erreferentziak izatea; eta era-
kundeak horretan dihardu la-
nean". Datorren urtean, Eusko 
Ikaskuntzaren mendeurrena 
izango da, eta, ospatzeko, aza-
roan Euskal Herriko lurralde 
ezberdinetan hainbat kongresu 
izango dira. Azkena Oñatin os-
patuko  da, bertan egin baitzen 
lehenengo kongresua duela 100 
urte.

GOieNa

bergarako korua Vatikanoan
joan den astean, bergarako parrokiako koruak vatikanoko san Pedro 
basilikan izan zen mezan abestu zuen; uztailaren 6an, hain zuzen ere. 
Pablo Colinori elizgizon eta musikariari esker lortu zuen bergarako koruak 
lehendabizikoz bertan kantatzea. irteera horretan "ardura, urduritasuna, 
konpromisoa..." sentitu zutela dio koruko kide Miren azkaratek.

ane Vitoria ArrASAtE
Topa taldeak dantza tradiziona-
la eta hip hopa uztartzen ditu.    
Lau dantzarik osatzen dute tal-
dea; horietako bi Euskal Herri-
ko Kukai Dantza taldeko kideak 
dira, eta dantza tradizionalean 
eta garaikidean buru-belarri 
dabiltza. Beste biak Kataluniako 
Brodas Bros konpainiako kideak 
dira, hip hop estiloa lantzen duen 
konpainiakoak, hain zuzen. "Ha-
sieran, jatorri tradizionala eta 
hip hopa batzea arraroa badiru-
di ere, leku ezberdinetatik eto-
rritakoak direla ez da igartzen", 
esan du Kukai dantza taldeko 
zuzendari Jon Mayak. 

Iaz Max sarien galan elkar 
ezagutu zuten Kukaikoek eta 
Brodas Brosekoek, eta oso feeling 
ona izan zutela esan du Mayak: 
"Bi taldeen artean fletxazoa izan 
zen. Elkarrekin zerbait polita 
sortu genezakeela uste genuen,  
bi taldeok dantza indartsu, alai 
eta dinamikoak egiten ditugu-
lako. Gainera, ikuskizuna kan-
potik oso modu errazean ikusten 

da". Gaur eskainiko duten ikus-
kizunak ordu erdi iraungo du, 
eta askotariko publikoarendako 
dago egina: "Ikuskizunaren look-a 
gaztea da; hau da, dantzariek 
arropa bakeroak erabiltzen di-
tuzte eta musika elektronikoa 
gailentzen da. Hala ere, publiko 
zabalarentzat egina dago", esan 
du zuzendariak.

emanaldi mordoxka  
Azken boladan oso lanpetuta 
dabil Topa taldea. Besteak bes-
te, Zipren, Madrilen, Costa Rican 
eta Gironan izan dira. Eta Eus-
kal Herrian ere hainbat lekutan 
izango direla ziurtatu du Mayak, 
hala nola Elorrion, Errenterian 
eta Zornotzan. 

dantza garaikidea eta urbanoa
Biopiracy proiektuaren bigarren 
partea da Fade Away. Ziomara 
Hormetxe dantza konpainiaren 
eskutik dator dantza ikuskizun 
hori, Toparekin batera gaur 
arratsaldean izango dena. "Bi-
garren atal hau etorkizun uto-
piko baten isla da, non gizata-
suna nolabait alde batera uzten 
den. Sentimenduak eta emozioak 
erradikalizatzen dira eta robot 
bilakatzen gara", esan du dan-
tzariak. Horretarako, mugimen-
du desartikulatuak lantzen dira, 
eta Hormaetxerekin batera bes-
te bi dantzari izango dira, dan-
tza urbanotik datozenak. "Dan-
tza garaikidea lantzen da, baina 
urbanoaren pintzeladak ere 
baditu. Gainera, hiruron artean, 
koreografikoki joko antzeko bat 
sortzen dugu", azpimarratu du.

Ikuskizunaren kaleko forma-
tua Arrasaten estreinatuko da, 
baina barruko ikuskizunarekin 
Hego Korean izan da taldea eta 
abuztuan Detroiten izango da, 
Ameriketako Estatu Batuetan.

Topa taldeko dantzariak. www.uMOreazOKa.OrG

dantza ikuskizunez  
disfrutatzeko aukera
dantza ukitu berezia du aurtengo udazabal egitasmoak, eta horren seinale dira gaur 
arratsaldean eskainiko diren ikuskizunak. Bi talde izango dira gaur, topa eta Fade 
Away, eta biek estilo ezberdinak uztartzen dituzte euren ikuskizunetan

dantza eStilo 
ezberdinak 
uztartzen dituzte 
gaur izango diren 
bi ikuSkizunek
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EUSKAL KULTUrGINTZArEN 
TrANSmISIOA
GOIENA TELEBISTA, 
uzTaILaRen 20an, eGuenean, 21:00eTan
gONBIDatua: XaBIer aLKOrta    

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

zu hemen zaude

aitziber aranburuzabala ArrASAtE
Aste batzuetan etxe barruan 
gordetako berria publiko egin 
zen zapatu eguerdian. "Aurten-
go Rikardo Arregi Kazetaritza 
Sari nagusia Goiena Komuni-
kazio Taldeak ekoiztutako Kul-
turrizketak elkarrizketa solasal-
diarentzako da", iragarri zuen 
Manu Etxezortu aurkezleak 
Andoaingo Bastero Kulturgu-
nean egin zuten ekitaldian. "Eu-
ropako edozein telebistak egin 
lezakeen saio modernoa da. Bizi 
garen garai bizkorretan pausal-
dia egiteko aukera ematen du 
modu atsegin eta entreteniga-
rrian, eta, aldi berean, arinke-
riatik urrun. Ikus-entzulea be-
rehala harrapatzen du elkarriz-
ketak, solasean ari direnak 
zeinahi izan. Bestetik, saioak ez 
du adin edo sexu bereizketarik 
egiten, ondo orekatuta dago edo-
zeinek abaro egin dezan bertan. 
Saioa borobila da, hasieratik 
amaieraraino", irakurri zuen 
Patxi Baztarrikak, epaimahaia-
ren idazkariak.  

Goiena telebistako zuzendari 
Oihane Agirre eta saioko lan-
taldea izan ziren –Txomin Ma-
dina, Monika  Montero, Andoni  
Bodes eta Mikel Ezkerro; Jago-
ba  Domingo falta zen–. Agirrek 
hartu zuen hitza jasotako saria 
eskertuz: "Kalitatezko edukia 
eta gertuko kazetaritza; bezeroak 
jaso gura duela esan digun edu-
kia. Informazioan erreferente 
egiten gaituena, eta gertuko zein 
kalitatezko edukien artean kul-
tura edukia dugu maite. Goie-
naren egitekotzat dugu kultur-
mina sortzea". Txomin Madinak 
hartu zion lekukoa eta Harkaitz 
Canok –Kulturrizketak saioko 
protagonistetako bat– idatzitako 
testua irakurri zuen, saritutako 
saioa goraipatuz.

sari ekitaldi gozoa eta arina  
Hogei kazetari eta komunika-
tzaileren lanak aurkeztu dira; 
guztira, 87 lan, eta ia guztiak 
sari nagusian lehiatzeko. Epai-
mahaiaren esanetan, kalitate 
oneko lanak izan dira. Komu-
nikazio  arloko  adituak  diren  
Goio  Arana,  Mondragon  Uni-
bertsitateko  irakasleak; Maria 
Gonzalez Gorosarri, Euskal He-
rriko Unibertsitateko  irakasleak; 
Goizalde Landabaso, kazetari  
eta  idazleak; eta Xabier  Lan-
dabidea,  Deustuko Unibertsi-
tateko irakasleak osatu dute 
edizio honetako epaimahaia, 
mahaiburu lanak egin dituen 

Ainara Rodrigezekin eta idaz-
karia izan den Patxi Baztarri-
karekin batera. 

Joxean Bengoetxeak, Amagoia 
Marinek eta Olatz Pratek osa-
tutako hirukoaren musikarekin 
hasi zen sari-banaketa ekitaldia. 
Euskadi Irratiko ahots ezagu-
netakoak izan zuen ekitaldia 
aurkezteko ardura eta epai-
mahaiaren erabakiak ezagutze-
ra eman aurretik kazetaritzaren 
izanari eta funtzioari buruzko 
hitzaldia eskaini zuen. Aurkez-
penak eginda, sarien txanda 
heldu zen. Bi sari ditu sariketak, 
baina aurten kazetari gazteen-
dakoa hutsik geratu da. "Atal 
honetara oso lan gutxi aurkeztu 
dira; ondorioz, epaimahaiak ez 
du eskura izan 27 urtez azpiko 
gazteek egiten duten kazetaritza 
lagin nahikorik tamaina hone-
tako saria emateko", azaldu zuen 
epaimahaikideen idazkari Patxi 
Baztarrikak.  

Sari nagusia banatu aurretik, 
epaimahaiak horrela erabakita, 
sari berezia eman zieten Iñigo 
Astiz kazetariari eta Maite Mu-
tuberria ilustratzaileari Kixote-
nean erreportaje liburuagatik. 
Miguel Cervantesen heriotzaren 
harira Astizek idatzitako eta 
Mutuberriak irudiz jantzitako 
erreportaje sorta da proiektua-
ren oinarria, lehenengo Berria 
egunkarian irakurri zena eta 
gero Elkar argitaletxeak bildu-
ma forman kaleratu zuena. Epai-
mahaiaren esanetan, "sorkuntza 
paregabea da, irakurterraza eta 
oso goi mailakoa, aldi berean". 
Saridunek gustura entzun zituz-
ten hitz horiek eta honela adie-
razi zuen Astizek saria jasotzean: 
"Ez da normalena izaten lore 
mordoa entzutea bozgorailutik 
zure izenaren ondoren; ez dakit 
duinki hori nola eraman daite-
keen, baina egindako esfortzua-
ri aitortza bat da; era berean, 
erakusten du erreportaje horien 
beste aldean norbait dagoela". 
"Sari honek balio berezia ematen 
dio lanari, jolas moduan hasi 
zen egitasmoa da. Helburu jakin 
barik egindako lanek batzuetan 
sorpresak ematen dituzte", gai-
neratu zuen Mutuberriak. 

2017ko Rikardo Arregi kazetaritza Sariko irabazleak. aiTOr aGiriaNO

euskal kultura 
ekoizpenei saria

euSkarazko 
kazetaritzaren 
kalitatea eta 
berrikuntza 
bultzatzeko Sariak

Goiena Komunikazio taldeak ekoiztutako 'Kulturrizketak' saioak jaso zuen zapatuan 
Andoaingo udalak deitutako rikardo Arregi Kazetaritza Sari nagusia. iñigo Astiz 
kazetariari eta Maite Mutuberria ilustratzaileari eman zien epaimahaiak sari berezia

euskal kultura eta kazetaritza ez 
daude beren onenean. ez daude 
beren onenean gizartean 
eragiteko duten ahalmenari 
dagokionez, ez eta beren lana 
modu ahalik eta 
profesionalenean ematen 
saiatzen diren sortzaile eta 
kazetariei diegun begiramenari 
erreparatuta ere. eta euskal 
kultura eta kazetaritza beren 
onenean ez badaude, are 
okerragoa da agian “kultur 
kazetaritzaren” egoera. 

rigorea eta hausnarketa 
boladaz pasata daudela dirudi, 
aspergarria zaigu betazal baten 
kliskadan kontsumi ezin 
daitekeen iritzia, kritika edo 
polemika. entretenimenduaren 
gizartean bizi gara. 
entre-tenituta. latinezko inter 
horri dagokion entre horretan, 
beraz: bi puntu edo bi uneren 
artean esekita. soilik, bi puntu 
edo une horiek ez direla puntu 
jakinak, “puntu ezjakinak” 
baizik, indeterminatuak. 
entretenimendua zentralizatu 
egin da, eta bitarteko izateari 
utzi gabe, helburu bihurtu da. 
zer diren eta non eta noiz 
dauden ez dakigun bi puntu 
horien arteko “inter” 
mugagabean bizi gara, 
honenbestez. Geure eguneroko 
informazio “kuota” eta kultur 
“dosia” modu delegatuan 
administra dakigun uzten dugu, 
otzan eta zintzo, edo, are 
okerrago dena, axolagabe.

azkarra eta iragankorra da 
albistea, asteko liburua, sasoiko 
kantua. eta ia beti algoritmo 
urrun baten orakuluak 
preskribatua. ez du ematen 
sobera inporta zaigunik. 
eszeptizismoan irabazi duguna, 
ez dugu malezian irabazi. 
Ohartuta edo gabe, 
azpikontratatu egin dugu geure 
garunaren zati bat. Horregatik 
pizten du esperantza 
Kulturrizketak bezalako saio 
baten existentziak berak, 
sortzaileak euren kezkak aletzen 
entzuteak, pospolo baten 
iraupena gainditzen duen 
neurriaren patxadan. 

Gozamena eta ohorea izan 
zen niretzat Manu 
Muniategiandikoetxearekin 
solasaldia partekatzea. Goiena 
Komunikazio Taldeak ulertu 
duela dirudi: beste inork 
konpetentziarik egin ez 
diezagukeen arloetan behar 
dugu sendotu. Geuri, 
euskaldungo aktiboari beste 
inori axola ez zaizkigun arloetan. 
Hor, onenak izan gaitezke. 
besteak beste, ez daukagulako 
konpetentziarik; guri bakarrik 
interesatzen zaigulako gure 
ekosistema. interesatzen al 
zaigu benetan, ordea? ala 
interesatzen zaigula esaten 
dugu soilik? 

joka dezagun esentzialismorik 
gabe, baina garena balioetsiz; 
kanpoan egiten denarekiko 
iragazkortasunez, baina 

homologazioa kanpoan bilatu 
gabe. euskal kultura ezagutu, 
ezagutarazi, prestigiatu, sustatu, 
eta gainera, ahal balitz, 
audientzia lortzea behar luke izan 
gure telebista publikoaren 
zeregin nagusia. Tamalez ez da 
horrela, eta harrobikoek etorri 
behar izan dute dinosauroen 
gabeziak estaltzera. euskal 
kultura ezagutu, ezagutarazi, 
prestigiatu, sustatu, eta gainera, 
audientzia lortzera. Hori da 
hurrenkera, eta ez beste bat. 
lehenbizi zeure kultur 
ekosistema ezagutu, gero 
ezagutarazi eta sustatu, eta 
azkenik, publiko ahalik eta 
zabalena lortu. ezagutu ezean ez 
dagoelako maitatzerik, eta gauza 
tristea litzatekeelako maitatzen 
ez dena zabaltzen ibiltzea. 

Gure arazoa, sarritan aipatzen 
da eta ados nago horretan, ez 
da ekoizpena, ikusgarritasuna 
baizik. entzungarritasuna. ez da 
kultur faktoria huts egiten 
duena, banaketa eta hedapen 
sarea baizik. altaboza. 
Turismoari diogu, nonbait, fedea. 
baina ez atzizki gastronomikorik 
gabeko kulturari.

Kulturgileak kulturgileekin 
hizketan jartzea ideia sinplea 
begitanduko zaio norbaiti agian, 
baina hori bezalako oasi 
gozagarrien premia inoiz baino 
handiagoa delakoan nago. 
izatekotan, hobe delako oasi 
izan, basamortuaren erdiko 
ispilukeria baino. 

Gure zeregina herrigintza zela 
uste izan dugu luzaro, baina 
akaso oker geunden: beharbada, 
oasigintza besterik ez da.

oasingintza
harkaiTz Cano idAzlEA

Goienako zuzendari iban arantzabalek egin zion Kulturrizketak-eko protagonisten marrazkiak egiteko 
enkargua ribas arrasatearrari. "unai iturriagarekin berbetan atera omen zen nire izena; Xabiroi komiki 
aldizkarian kolaboratzen dugu iturriagak eta biok. banuen saioaren berri, behin baino gehiagotan telebistari 
itsatsita geratu izan gara hari begira; hortaz, lanez lepo izan arren, segituan eman nion baiezkoa. erretratuak 
baino gehiago, azkar egindako zirriborroak dira: pantaila-irudi bat egin eta akuarela orri on batean marraztu 
eta akuarelaz koloreztatu nituen gero. erronkarik handiena antzekotasuna izatea izan zen".

Julen ribasen marrazkiak protagonistentzako opari 

Alex Sardui Gatibu taldeko abeslariaren eta Alaia Martin bertsolariaren irudiak. juleN ribas

'ortzadar' eta 'eguna'
Bi aipamen berezi egin ditu 
oraingoan epaimahaiak. Batetik, 
aurten 20 urte bete dituen No-
ticias taldeko Ortzadar gehiga-
rriari. Noticias taldeko Mikel 
Mujikak hartu eta eskertu zuen 
oparia. "Kazetaritzaren garai 
onenetan ez gaudela-eta, horre-
lako sariek aurrera jarraitzeko 
indarra ematen dute".   

Bigarren aipamen berezia Egu-
na egunkariarendako izan zen; 
aurten 80 urte bete dira haren 
sorreratik. Bizkaiko foru dipu-
tatu Lorea Bilbaok hartu zuen 
saria, Bizkaiko Foru Aldundia-
ren liburutegia delako egunka-
riaren ale guztiak jasota dituen 
erakundea. "Kazetaritzak egun-
go berriak eskaintzen dizkigu, 
baina, liburutegiek, zorionez 
egiten duten gordailu lanari 
esker –katalogatu, gorde, zaindu 
eta gizarteratu–, beste garai ba-
tzuetako berriak eskura jartzen 
dizkigute eta hori sarri askotan 
ahaztu egiten da", zioen Bilbaok.

'Puntua'-n eta 'goiena.eus'-en 
Goiena Klubeko bazkideen ar-
tean gaur banatu den Puntua 
aldizkariaren zenbakia berezia 
da, gai bakarra du oinarri 46 
orrialdetan: Kulturrizketak. Ha-
mar saiotan esandakoak irakur-
tzeko aukera dago; horrez gai-
nera, protagonistek sariaren 
berri jakindakoan kontatutakoak 
ere jasota daude. Aldizkaria jaso 
nahi izanez gero, deitu 943 25 20 
05 telefonora edo idatzi harpi-
detza@goiena.eus helbidera. 

Telebistan ikusteko aukeraz 
gainera, saio guztiak eskuraga-
rri daude Goiena.eus/kulturriz-
ketak atarian. Horrez gainera, 
eguaztenean Goiena telebistan 
eskaini zen sari-banaketaren 
ekitaldiari buruzko saio berezia 
ikusteko aukera ere badago. 

harkaitz Canok –Kulturrizketak saioko protagonistetako bat– idatzi zuen sari-banaketa ekitaldian 
Txomin Madina kazetariak irakurri zuen testua

oihane agirre 
GOiEnA

"eguneroko gertakarien 
berri ematea da gure 
programazioan ardatz, 
baina bestelako mimoekin 
egindako horrelako saioak 
asko maite ditugu".

Maria gonzalez 
EpAiMAhAiKidEA

"xxi. mendeko telebista 
profesional eta moderno 
batek izan beharko 
lituzkeen elementuak ditu 
Kulturrizketak saioak. 
eredugarria da".

iñigo asTiz 
KAzEtAriA

"egindako esfortzuari 
aitortza bat da saria; 
era berean, erakusten 
du erreportaje horien 
beste aldean norbait 
dagoela".

Protagonistek 
esandakoak
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1. eTXebiziTzak

101. saldu
arrasate. Garagartza au-
zoan, atxabalpe ondoan, 
ikuspegi politak eta guztiz 
berritutako 70 metroko 
etxebizitza dago salgai. 
sukaldea eta egongela 
handiaz gain, bi logela, bi 
komun eta trastelekua 
ditu. Prezio ona. Telefonoa: 
678 62 31 52 

103. erreNTaN eMaN
eskoriatza. etxebizitza 
ematen da errentan, ba-
serri inguruan. 130 metro 
koadro. Hiru logela eta bi 
bainugela. lorategia eta 
ortua. berokuntza eta su 
baxua. denbora luzerako 
emango litzateke erren-
tan. Hilean 750 euro. Te-
lefonoa: 607 79 12 32 
(esther) 

104. erreNTaN HarTu
arrasate. 2017-2018 
ikasturterako hiru logela-
ko etxebizitza behar dugu 
errentan, unibertsitatetik 
gertu. 943 01 17 01 edo 
943 32 22 42 

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

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

arrasate. etxebizitza 
errentan hartuko nuke. 
erdialdean. Hiru logela-
koa. abuztutik aurrera. 
655 71 69 22 

arrasate. Neska arrasa-
tearra erdigunean erren-
tan hartzeko etxebizitza 
bila. Gutxienez bi logela 
beharko nituzke eta hilean 
500 eurotik behera ordain 
ditzaket. 690 79 21 55

bergara. etxebizitza 
errentan hartuko nuke. 
Hilean gehienez 400 edo 
500 euro ordain ditzaket. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 943 50 47 29 

elgeta. apartamentua 
hartuko nuke errentan. 

interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 627 89 55 41

105. eTxeaK OsaTu
oñati. logela ematen da 
errenta Oñatiko erdigu-
nean. leku lasaia eta 
isila. 652 71 33 77 

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. 629 45 92 
00 

204. erreNTaN HarTu
bergara. Garajea hartuko 
nuke errentan bergara 
erdialdean. 688 69 33 71 

4. lana

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

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

402. esKaeraK
arrasate, eskoriatza edo 
aretxabaleta. lan egingo 
nuke, pertsona nagusiak 
zaintzen edo garbiketa 
lanetan. 636 11 23 40 

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

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. 35 urteko 
mutila, esperientziaduna, 
nagusiak zaindu, garbi-

ketak egin eta bestelako 
lanetarako gertu. etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
eta baita asteburuetan 
ere. 651 03 41 29 

debagoiena. egunean 
zehar orduka lan egingo 
nuke nagusi eta umeak 
zaintzen eta garbiketan. 
esperientzia dut eta nes-
ka arduratsua naiz. Tele-
fonoa: 655 84 41 99 edo 
632 89 57 06 

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

debagoiena. esperientzia 
duen emakumea nagusi 
eta umeak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko gertu. 
etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz zein orduka. 
631 27 32 30 

debagoiena. esperientzia 
duen neska arduratsua 
nagusiak zaintzeko gertu. 
jardun osoz edo orduka. 
lanerako baimena dau-
kat. 603 85 29 14 

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

debagoiena. esperien-
tziadun neska gertu na-
gusiak zaindu eta garbi-
ketak egiteko. etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
eta baita asteburuetan 
ere. 610 99 42 03 

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

debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Ordutegi arazo barik. 658 
92 43 73 

debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu garbiketak 

egin eta nagusiak zain-
tzeko. esperientziaduna. 
632 30 18 47 

debagoiena. Neska la-
nerako gertu. Nagusiak 
zaintzen, laguntza behar 
dutenak edo euren kabuz 
balia daitezkeenak, edota 
etxeko garbiketak egiten. 
Oso arduratsua. Ordutegi 
arazo barik. 625 79 72 88 

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

debagoiena. soziosani-
tario titulua duen gizona 
zaintza lanetarako gertu. 
634 94 31 59 

debagoiena. sukaldari 
laguntzaile edo margotze 
lanetan aritu naiz eta lan 
horiek egin gurako nituz-
ke. 632 18 30 48 

debagoiena. sukaldean 
laguntzen eta garbiketak 

egiten lan egingo nuke. 
Orduka zein jardun osoz. 
673 78 08 99 (ana luisa) 

debagoiena. Taberna, 
hotel zein jangelako zer-
bitzari, sukalde laguntzai-
le edota dendari moduan 
lan egingo nuke. Ordute-
gi arazo barik. Telefonoa: 
608 80 33 82 

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. 
Presazkoa da eta bereha-
la hasiko litzateke. 696 84 
19 51 

7. aniMaliak

703. eMaN

katakumeak. Kataku-
meak ematen dira opari. 
beltzak eta gorriak. 643 
68 15 09 

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 

Mintzapraktika berga-
ran. bergaran, astean bi 
egunetan, bi orduz, eus-
karaz hitz egin nahi dut 
beste pertsona batekin. 
660 46 34 93 

943 25 05 05 

SAilKAtuAK@GOiEnA.EuS

WWW.GOiEnA.EuS/SAilKAtuAKK

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

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

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

ordainTzeko aTalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 Garajea Saldu/Errentan. 
 lokala Saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/Alokatu. 
 Animaliak/Saldu. 
 denetarik/Saldu.
• iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• Astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro Goiena Klubeko bazkideentzat 

(BEz barne).
• Astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

iragarkia Jartzeko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	Aranerreka,	75	m2,	3	gela,	trastelekuarekin.	80.000€.
•	Martoko,	77	m2,	2	gela,	igogailua,	teilatua	eta	fatxada	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	

110.000€.
•	 Irizar,	93	m2,	3	gela,	igogailua,	balkoi	handia.	Berritzeko.	180.000€.
•	 Simon	Arrieta,	79	m2,	2	gela,	igogailua,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 Fraiskozuri,	75	m2,	3	gela,	igogailua,	frontoira	bistak.	160.000€.	
•	Zubiaurre,	60	m2,	2	gela,	igogailua	eta	ganbara.	75.000€.
•	Masterreka,	75	m2,	2	logela,	berritua,	bizitzera	sartzeko.	169.000€.
•	 Iraburu,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	altzariekin,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	Matxiategi,	90	m2,	4	logela,	terraza	ganbaran.	Igogailua.	190.000€.
•	 Simon	Arrieta,	81	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	300.000€.
•	 Fraiskozuri,	100	m2,	4	logela.	Igogailua.	Berritzeko.	180.000€.
•	Masterreka,	100	m2,	2	logela.	Igogailua.	Bizitzera	sartzeko.	200.000€.
•	Martoko,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	igogailua.	Eguzkitsua.	135.000€.
•	Zabalotegi,	80	m2,	3	logela,	Berriztuta.	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.
•	Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	Koldo	Eleizalde,	76		m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.

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

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

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

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

ElGETA:
•	Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.

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

OrOiGArriA

Etxekoak.
Arrasaten, 2017ko uztailaren 14an.

Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik 
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2016ko uztailaren 7an hil zen, 67 urte zituela.

Manu 
Unamuno Loidi

urtEurrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2017ko uztailaren 14an.

urteurreneko meza igandean izango da, 
uztailaren 16an, 12:00etan,

Bergarako Santa Marina parrokian.
—

Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko,

gure bihotzean eramango zaitugu betiko.

2016ko uztailaren 12an hil zen, 76 urte zituela.

 Jose Luis 
Alcerreca Lazpiur

urtEurrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi, aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.
Bergaran, 2017ko uztailaren 14an.

urteurreneko meza domekan izango da, 
uztailaren 16an, 12:00etan,

Bergarako Santa Marina parrokian.

2016ko uztailaren 16an hil zen, 67 urte zituela.

Felix 
Basabe Gorrotxategi

urtEurrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2017ko uztailaren 14an.

urteurreneko meza domekan izango da, 
uztailaren 16an, 12:00etan,

Bergarako Santa Marina parrokian.
—

Beti izango zara gure bihotzetan.

2016ko uztailaren 5ean hil zen, 69 urte zituela.

Jose Mari 
Alonso Cañas

ESKEr OnA

Aramaion, 2017ko uztailaren 14an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2017ko uztailaren 8an hil zen, 89 urte zituela.

Feliciano 
ibabe ibabe

ESKEr OnA

Eskoriatzan, 2017ko uztailaren 14an.

lerro hauen bidez jesusen sendiak 
eskerrak eman nahi dizkizuegu,

bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

2017ko uztailaren 1ean hil zen, 71 urte zituela.

Jesus 
Cortazar Garro

OrOiGArriA

Xurrupak.
Bergaran, 2017ko uztailaren 14an.

Gure egingo diagu hire denbora,
ibiliko gara denboran, gelditu nahiko genuke,

baina aurrera darrai,
zeharkatzen dugun bitartean.

Gurekin izango haiz beti.

Ander 
Albisua Gallastegui

6. urtEurrEnA

Aldez aurretik, mila esker. 
Eskoriatzan, 2017ko uztailaren 14an.

Ze ederra izan den zurekin bizitza
ze tristea zurekin ez egotea

Maite zaitugu.

Etxekoak.
—

igandean, hilak 16, Eskoriatzako San pedro parrokian, 
12:30ean, izango da seigarren urteurreneko meza.

2011ko uztailaren 14an hil zen, 38 urte zituela.

Mikel 
Pagalday Aguiriano

urtEurrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Arrasaten, 2017ko uztailaren 14an.

urteurreneko meza domekan izango da, 
uztailaren 16an, 13:00etan, Santa teresa elizan.

2016ko uztailaren 16an hil zen, 85 urte zituela.

Francisco 
Barrena zabala

OrOiGArriA

2017ko uztailaren 12an hil zen.

Juan Mari
Errasti Lesarri

umore Ona Elkarteko lehendakaria. San Martin bezperako danborradako sortzaileetariko bat eta lehenengo 
zuzendaria. pol-pol Mendizale Elkarteko lehendakaria. Gipuzkoako Mendizale Elkarteko lehendakaria.

tAllErES GurEAK, ASpACE, Elbarrilan, Aransgi, Alargunen Egoitza, jubilatuen Egoitza, zaharren Egoitza, 
Anbulategia, Bergarako Anbulantzia, dYA, eta abar.

AlKArtu-nAi

hire lagunak

Bergaran, 2017ko uztailaren 14an.

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.

OrOiGArriA

Mondragon unibertsitatea.
Eskoriatzan, 2017ko uztailaren 14an.

Maite
Garcia Martin

humanitate eta hezkuntza zientzien Fakultatean 
(huhEzi) irakaslea.

2017ko uztailaren 13an hil zen.

Gure gogo-bihotzetan zaude, Maite.
Maite zaitugu!

antzuolako Jaietan hartutako irudiak
‘Jaiak’ Eguaztena, 21:30

GOieNa

uztaileko oSoko bilkura arraSaten
‘Osoko bilkurak’ Egubakoitza, 23:00

GOieNa

AStEA GOiEnA tElEBiStAn

GOieNa TelebisTaKO 
PrOGraMaziO OsOa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

hilEtA

hilbeila Arrasate tanatorioan egongo da, 11:00-13-00 eta 16:00-18:30ak artean.
Eskoriatzan, 2017ko uztailaren 14an.

Senarra: Felix Azkarate. Gurasoak: Angel (†) eta Eusebia.  Anai-arrebak: 
Angel eta Quiti, jose luis eta leo, Mari lourdes eta tomas, jose 

Mari eta Susana, M. jose eta Angel, eta jaione. Osaba-izebak, ilobak, 
lehengusu-lehengusinak eta gainerako senideak.

—
haren aldeko meza gaur, egubakoitza, izango da, 19:00etan,

Eskoriatzako San pedro parrokian.
—

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

2017ko uztailaren 13an hil zen, 52 urte zituela.

Maite
Garcia Martin
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urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu:

internet  
Goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean eta egubakoitzean Goiena paperean.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.

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

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

Hortik aurrera 
jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko 
ditugu.

zerbiTzuak      4544      zerbiTzuak

zOriOn AGurrAK

 OñAti
elene guridi arriaran
uztailaren 6an, 6 urte. 
zorionak, politt hori! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna eta patxo 
handi-handi bat, 
etxeko danon partetik. 
segi horrelakoa izaten.

BErGArA
achille rocafort 
alonso
uztailaren 6an, 3 urte. 
zorionak familia 
guztiaren partetik, 
mutil handi! danak 
asko maitte zaitugu!

OñAti
Maialen Marton 
Camino
uztailaren 8an, 3 urte. 
zorionak, guapetona! 
Ondo ospatu zure 
eguna san Ferminetan 
eta muxu potolo bat, 
anartzen, agerren eta 
Oxelen partetik!

ArrASAtE
nahia ruiz barquero
uztailaren 9an, 5 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
disfrutatu zure eguna 
alaittasun txispa 
horrekin! Muxu asko 
etxekoen partetik. 
Maite zaitugu, maittia!

ArrASAtE
Julen Carrasco
uztailaren 7an, 6 urte. 
zorionak, bihotza! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
asko maite zaitugu. 
amatxo, aitatxo eta 
Maria.

BErGArA
nahia Medina soria 
uztailaren 7an, 2 urte. 
zorionak! Familiaren 
partetik, asko maite 
zaitugu. egun ona 
pasatu. Muxu asko.

OñAti
amets eta aimar 
barriola biain
uztailaren 6an, 2 urte. 
zorionak, txapeldunak! 
Patxo handi bat 
famelixa daneren 
partetik. Ondo ospatu 
zuen eguna.

OñAti
alix biain ugarte
uztailaren 9an, 6 urte. 
zorionak, potxola, zure 
seigarren 
urtebetetzian. Ondo 
pasatu, familixako 
danen partetik, eta sei 
patxo potolo zuretako.

ArEtXABAlEtA
Markel alarcia
uztailaren 11n, 7 urte. 
zorionak eta patxo 
potolo bat, tia 
Kontxiren eta izadiren 
partetik!

 

ArrASAtE
uxue nalda gonzalez
uztailaren 12an, 5 
urte. zorionak, potxola! 
Muxu handi bat zure 
familiaren partetik. 
asko maite zaitugu! 
ihabar, amatxo eta 
aitatxo.
 

ArrASAtE
Miren Corbacho 
barquero
uztailaren 11n, 18 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
Muxu asko etxekoen 
partetik. Maite zaitugu, 
maittia!

OñAti
urko garitano urzelai
uztailaren 10ean, 4 
urte. zorionak, politt 
hori! Ondo-ondo 
pasatu urtebetetzea 
eta muxu handi bat, 
etxekuen partetik. 
ikaragarri maitte 
zaitugu!

ElGEtA
Markel larrañaga Mandaluniz
uztailaren 10ean, 7 urte. zorionak eta urte 
askotarako, Markel! Ondo-ondo pasatu eguna eta 
patxo potolo bat, etxekuen partetik.

AntzuOlA
ibai alonso 
santacruz
uztailaren 9an, 11 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo 
pasatu zure eguna eta 
segi holan, mutil 
jatorra. asko maite 
zaitugu.

OñAti
Xuban Pildain
uztailaren 12an, 
urtebete. zorionak, 
xuban! Ondo-ondo 
pasatu eguna. Patxo 
handi bat, familixa 
danaren partetik!

ArrASAtE
izaro ramos andres
uztailaren 15ean, 8 urte. zorionak, bihotza, 
etxekoen partetik. Ondo pasatu zure egunean. 
izaro, osaba albertorekin.

BErGArA
Martxel azkarate 
lopez de lacalle
uztailaren 14an, 3 
urte. urte askotarako, 
familiako guzti-guztien 
partetik!

OñAti
Malen Caro arriaran
uztailaren 14an, 4 
urte. jada 4 urte; 
zelako azkar pasaiten 
den denboria! 
zorionak, maittia, 
etxeko danen partetik! 
Ondo pasatu zure 
egunian. Muxuak.

OñAti
itsaso ugarte 
erostarbe
uztailaren 15ean, 24 
urte. zorionak, itsaso! 
Ondo pasatu eguna eta 
hobeto ospatu. Patxo 
potolo bat, familixako 
danon partetik!

OñAti
Maren luis gomez
uztailaren 13an, 3 
urte. zorionak, politt 
hori! 3 urtetxo jada! 
Ondo pasatu eguna eta 
muxu pila bat, etxeko 
danon partetik!

ArEtXABAlEtA
ander eraña urieta
uztailaren 13an, 6 
urte. zorionak, ander! 
belarritik sei tirakada 
eta egun politta pasatu 
dezazula! Patxo handi 
bat, danon partetik.

OñAti
aihoa dorado 
hernandez
uztailaren 19an, 5 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
disfrutatu egunaz 
alaitasun txispa 
horrekin. Muxu potolo 
bat, etxekoen partetik.

ArrASAtE
Jare bergaretxe 
arkauz
uztailaren 19an, 2 
urte. zorionak eta 
muxu handi-handia 
familia osoaren 
paretik. Ondo pasatu 
eguna!
 

ESKOriAtzA
iradi aramendi 
altuna
uztailaren 18an, 4 
urte. zorionak, 
printzesa! ederto 
pasatu zure egunien 
eta segi holako alaitsu 
eta sorgintxo izaten. 
asko maite zaittugu. 

AntzuOlA
aiora legorburu 
rodriguez
uztailaren 18an, 12 
urte. zorionak, aio!

OñAti
emili olalde iriondo
uztailaren 17an, 2 
urte. Patxo handi bat 
denen partetik.

lEintz GAtzAGA
garazi ugarte 
zubizarreta
uztailaren 16an, 10 
urte. zorionak etxeko 
danen partetik! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna.

ArEtXABAlEtA
oier Portalo gonzalez
uztailaren 15ean, 8 urte. Geroz eta mutil jatorrago 
eta zintzoagoa bihurtzen ari zara. Familia guztiak 
asko-asko maite zaitugu eta zure urtebetetzea 
ospatzeko elkartuko gara. Musu potolo bat 
zuretzat. ah, ta prestatu itzazu belarritxo horiek!

tXutXu-MutXuAK

1 2 3

4 5

1. ezkonberriak dira
Garazi Guridi eta xabi lizarralde 
uztailaren 8an, zapatuan, ezkondu 
ziren. eztei-bidaia ona opa gura 
izan diete ingurukoek: "Ondo-ondo 
ibili eztei-bidaian. Patxo 
handi-handi bat!".

3. egun handia dute biharkoa
izaskun Gorosmendi eta Gorka 
Urrutia oñatiarrak bihar –zapatua–
ezkonduko dira. "zorionak, bikote! 
zoriontsu izan eta besarkada bat", 
diote euren familiako eta 
kuadrillako kideek.  

2. bihar ezkonduko dira
Itsaso Iriarte eta Iñaki Hormaetxe 
bihar, uztailaren 15ean, ezkonduko 
dira elorrioko udaletxean. zorion 
mezua bidali gura izan diete 
lagunek: "zorionak eta ondo ibili 
Guatemala aldean, bikote!".

4. hondarribian dute ezkontza
Oihana vallina eta andoni agirre 
gaur ezkonduko dira Hondarribian; 
larunbatean izango dute 
ospakizuna, donostian. "Ondo 
pasatu eta eztei-bidaian disfrutatu! 
zoriontsu izan!", diote ingurukoek.

5. ingurumen irteerekin pozik
Oñatiko ingurumen irteeren 
antolatzaileak "pozik" dira parte 
hartzearekin. 11 eta 15 urte 
bitarteko taldeak eguaztenean 
harturiko irudia da honako hau. 
Kortakoagain inguruan ibili ziren.

etxeberria, ixtear
Oñatiko Etxeberria jatetxeak 
uztailaren amaieran itxiko omen 
ditu ateak. esan beharrekoa da 
makina bat ospakizunetarako toki 
izan dela aipaturiko jatetxea; urte 
askoko tradizioa baitarama 
soinean.

joan den zapatuan, esaterako, 
aurten 40 urte bete dituzten –eta 
betetzear dituzten– oñatiarrek 
bazkaria egin zuten bertan. Gero, 
ospakizunarekin jarraitu zuten. 

kolPea, entzierroan
Iruñeko sanferminetako 
entzierroan korrika egiten 
ziharduen oñatiar batek kolpea 
jaso zuen eguenean. Ondo omen 
dago, hala ere.

Nuñez de Cuvillo etxeko zezenak 
izan ziren eguneko protagonista. 
besteak beste, bi pertsona 
adarkatu zituzten; eta, horiez 
aparte, beste sei pertsona eraman 
behar izan zituzten ospitalera, 
kolpeek eraginda.  

zortzi urteren oStean
duela zortzi urte desegin zen 
musika talde batek jardungo omen 
du aurtengo elkartasun 
egunean; arrasatekoak dira eurak.

esan beharrekoa da bost 
partaide dituela aipaturiko taldeak. 
atzera begira, etxoste tabernan 
jardun zuten azkenekoz. zehatz 
esanda, irailaren erdialdean izango 
da arrasateko elkartasun eguna. 
garai zaharrak gogora ekartzeko 
aukera izango da orduan. 

bakarrizketak doMekan
El Club de la Comedia telebista 
saioko bi kidek jardungo dute 
domekan arrasateko santa Marina 
auzoko jaietan; 19:30erako finkatu 
dute hitzordua. Gerturatzen direnen 
barre algarak izango dituzte 
helburu protagonistek. agertoki 
gaineko azken ekintza izango da.

dirudienez, enrique grande eta 
Miguel 925 izango dira 
bakarrizketa saioa eskainiko duten 
bi protagonistak. 

MizPirualden, auzolanean
Gaur, egubakoitza, amaituko dute 
bergarako Mizpirualde egoitzako 
auzolandegian ibili diren gazteek 
euren jarduna. uztailaren 
hasieratik egon dira bertako 
egoiliarrekin. zehatz esanda, 
euskal Herriko eta espainiako 
txoko ezberdinetatik iritsitako 
gazteak dira.

dantzaldia egingo omen dute 
auzolandegiarekin amaitzeko. 
agurtzeko eguna dute gaurkoa. 

#diOtEnEz
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egubakOItza 14
elgeta 80 urtetik gorakoen 
bazkaria
aurretik, 13:00etan, meza emango 
dute parrokian. xalbadorpe 
elkartearen ekintzak.
Ozkarbi elkartean, 14:30ean.

bergara Santa Marina jaiak
16:30ean hasiera, 18:30ean 
buruhandiak, 19:00etan 
pintxo-potea, 21:00etan gin-tonic 
txapelketa, eta, 22:00etan 
dantzaldia.
Matxiategin, aipatutako orduetan.

eSkoriatza kulunkaren 10. 
urteurrena
Puzgarriak, musika, aurpegia 
margotzeko gunea eta mural 
margotzea. irekia.
Kulunkan, 17:00etan.

oñati Pilota partiduak
35. san Migel txapelketako 
partiduak.
Zubikoan, 18:45ean.

antzuola Pilota partiduak
Kadete mailakoak eta profesionalak: 
Mendizabal iii.a-erostarbe// jaka- 
Tolosa. antzuolako jai nagusiak.
Frontoian, 19:00etan.

oñati bitz taldea
Alien bat diskoa aurkeztuko dute 
oñatiarrek..
Gaztetxean, 19:00etan.

oñati xi. garagardo festa
askotariko garagardoak edateko eta 
txerrikiak jateko aukera, Aloña 
Mendiren alde.
Foruen plazan, 19:00etan.

arraSate 'topa' ikuskizuna
euskal dantza tradizionalean eta hip 
hopean trebatutako dantzarien 
emanaldia. Kukai eta brodas bros 
taldeak elkarrekin.
Zaldibar frontoian, 20:00etan.

araMaio Santa Marina jaiak
21:00etan etxafuegoak eta kanpai 
errepikak eta 21:00etan bertso 
afaria iker zubeldiarekin eta julio 
sotorekin.
Aixola auzoan, aipatutako 
orduetan.

arraSate 'Fade away' dantza 
ikuskizuna
ziomara Hormaetxe dantza 
Konpainiaren lana kaleko formatuan. 
Zaldibar frontoian, 20:00etan. 

oñati iii. kaligrafia jardunaldia
Arantzazu Letraz Gunea-ren baitan 
egingo dute hainbat kaligrafok. 
Gaur, izen bereko erakusketa 
inauguratuko dute.
Gandiaga topagunean, 20:00etan. 

eSkoriatza niña Coyote eta 
Chico tornado
Koldo soretek eta ursula strongek 
osatzen dute. erritmo gogorrak eta 
pisutsuak eta riff sakonak eta 
indartsuak jorratzen dituzte. errekan 
Gora zikloa.
Gernika plazan, 22:30ean. 

antzuola asea eta oharkabe 
taldeak
antzuolako jai nagusiak.
Txosnagunean, 23:00etan.

zapatua 15
arraSate baserritarren azoka
Garaiko produktuen salmenta.
Seber Altuben, 09:00etan.

oñati Mendi irteera
Harizti bat ezagutu eta basoaren 
ezaugarriak eta inguruneak dituen 
ondorioak, aditu baten eskutik.
Gaztetxean, 09:00etan.

bergara Santa Marina jaiak
10:00etan futbol partidua, 12:30ean 
pintxo lehiaketa, 16:00etan poker 
txapelketa, 16:30 poker txapelketa, 
18:00etan bolo txapelketa, 
19:00etan gin-tonic dastatzea, 
22:00etan auzoko afaria eta 
23:00etan dantzaldia.
Matxiategin, aipatutako orduetan.

oñati 'arantzazu euskal 
sinismenaren poema', 
kaligrafiarekin
Hamahiru kaligrafo ospetsuk 
interpretatuko dituzte poema horiek.
Gandiaga Topagunean, 11:00etan.

araMaio Santa Marina jaiak
12:00etan meza, 13:00etan 
bizikleta lasterketa, 17:30ean mus 
eta briska txapelketak, 18:00etan 

kalejira, 19:00etan kanpai-jotzea 
eta 23:00etan dantzaldia.
Aixola auzoan, aipatutako 
orduetan.

oñati xi. garagardo festa
askotariko garagardoak edateko eta 
txerrikiak jateko aukera.
Foruen plazan, 12:00etan.

bergara loiola batailoiko bi 
gudari bergararrei omenaldia
Andres Egaña eta Inazio Ernabide 
omenduko dituzte, bergarako 
udalak eta intxorta 1937 Kultur 
elkarteak.
Udaletxean, 13:00etan.

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 Mairuaren alardea
desfilea herrian zehar. ekitaldi 
nagusia, herriko plazan, 19:30ean.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

aretxabaleta 'goazen!' 
ikuskizuna
Goazen! telesaileko aktoreekin.
Herriko Plazan, 19:30ean.

bergara agorrosingo 
igerilekuak zabalik gauez
Askotariko ekintzak egongo dira.
Aipatutako lekuan, 20:30ean.

aretxabaleta bertso afaria 
egaña eta Mendiluzerekin
san Kristobal jaiak ospatuko dituzte.
Larrinoko elkartean, 21:00etan.

oñati Vi. kantoikrit kriteriuma
Pinoi finkodun bizikleten lasterketa. 
20:00etan dortsal banaketa, 
21:30ean zirkuitua zabaldu eta 
22:00etan lasterketa.
Herriko kaleetan, 22:00etan.

antzuola obaneuke taldea
jai nagusietako erromeria.
Herriko Plazan, 22:30ean.

antzuola zartako-k, batek 
daki eta dJak
antzuolako jai nagusiak.
Txosnagunean, 23:00etan.

oñati Vi. kantoikrit kriteriuma
Pinoi finkodun bizikleten lasterketa. 
20:00etan dortsal banaketa eta 
22:00etan lasterketa.
Herriko kaleetan, 22:00etan. 

DOmeka 16
bergara beteranoen irteera
biriatu-ibardin-biriatu ibilaldia 
egingo dute Pol-Pol taldekoek. 
Pilotaleku aurrean, 08:00etan.  

elgeta Mendi irteera
Kanala-Atxarre-Ogoño-Elantxobe 
mendi buelta egingo dute. 
Mendizaleen plazan, 08:00etan.

araMaio btt txapelketa
11:00etan eliteak eta 23 urtez 
azpikoak; 11:02an masterrak; eta 
11:04an, juniorrak, kadeteak, eta 
neskak. 
Ibarran, aipatutako orduetan.

bergara Santa Marina jaiak
11:30ean kalejira, 12:30ean 
kontzertua, 13:30ean sidral brass 
band taldearen saioa, 17:00etan 
paseoak karrozatan, 18:30ean 
kukañak eta 19:00etan kalejira.
Matxiategin, aipatutako orduetan.

bergara udal Musika banda
Hainbat pieza eskainiko ditu.
Frontoian, 12:00etan.

araMaio Santa Marina jaiak
12:00etan meza eta 18:00etan 
umeendako jolasak.
Aixolan, aipatutako orduetan.

oñati xi. garagardo festa
askotariko garagardoak edateko eta 
txerrikiak jateko aukera.
Foruen plazan, 12:00etan.

antzuola herri kirolak
aitzol atutxa eta irati astondoa, 
ugaitz Mugertzaren eta Karmele 
Gisasolaren kontra. zortzi ebaketa, 
trontza, txingak eta antxintxika. 
Ostean, Iñaxio Perurena harria 
jasotzen. 
Herriko plazan, 12:30ean.

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. 

oñati espeleotxiki
arrikrutzeko pasarelaz kanpoko 
abentura familia osoarendako. 6 
urtetik gorako haurrendako 
eskaintza. izena emateko: 943-08 
20 00 telefonoa.
Arrikrutzen, 15:30ean.

antzuola anje duhalderen 
kataldia
antzuolako jai nagusiak.
Herriko plazan, 16:30ean.

oñati 8-12 urte artekoendako 
frontenis txapelketa
zubillagako frontoian jokatuko dute. 
joan-etorria bizikletan egingo dute, 
bidegorritik. izen-ematea, 
txapelketa hasi aurretik.
Gaztetxe aurrean, 17:00etan.

agenda

bergara esteban kerexetaren 
eskulturak
Hilaren 23ra arte.
Aroztegin, 18:00etan.

oñati eneritz Furyak musikaria
Irungo musikariak folk-rock 
doinuekin grabatu duen diskoa 
aurkeztuko du, eta, ostean, 
afari-merienda egingo dute. 
eguraldi txarra egiten badu, 
gaztetxean.
Usakon, 18:30ean.

bergara kuP taldea
Hainbat pieza eskainiko ditu.
Mariaren Lagundiko elizan, 
19:00etan.

antzuola tio Seronen Semeak 
taldea
Freshcool ikuskizuna egingo dute. 
euskal dantza bitxiak oinarri dituen 
emanaldia izango da. antzuolako jai 
nagusiak.
Herriko plazan, 19:00etan.

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

arraSate 'Femmes' ikuskizuna
Hortzmuga taldearen lana. lau atso 
suminduk, lau amona iraultzaile eta 
aldarrikatzailek, ohartuta 
gizartearen desilusio, atsekabe eta 
nahigabearekin, erabakiko dute 
zigor bidea euren esku hartzea.
Seber Altuben, 20:00etan.

asteLeHena 17
oñati igeriketa ikastaroetako 
izen-ematea zabalik
2017-18 ikasturterako inskripzioa 
egin behar da gaurtik uztailaren 
21era: 10:00-13:00 eta 16:00-
19:00.
Zubikoako bulegoetan, aipatutako 
orduetan.

bergara Santa Marina jaiak
17:00etan tute txapelketa.
Aitona tabernan aipatutako 
orduetan.

oñati txosna batzordearen 
batzarra
jaietarako, txosnagunea eta 
egitaraua berritzeko asmoz, ideiak 
eta ekarpenak jaso gura dituzte.  
Ona tabernaren aurrealdean, 
19:30ean.

eSkoriatza eduardo 
gorosarriri buruzko erakusketa
ikusgai abuztuaren 31ra arte. 
Ibarraundin, egunero.

martItzena 18
bergara Santa Marina jaiak
17:00etan mus txapelketa, 
19:00etan meza, 19:00etan 
pintxo-poteoa eta 20:00etan txorizo 
pintxoak.
Matxiategin, aipatutako orduetan.

debagoiena baserrian 
sortutako plastikoen bilketa
Plastiko zuriak eta beltzak batuko 
dituzte herri bakoitzean zehaztutako 
puntuetan. Materiala aurreko 
egunean atera beharko da. 
Zehatutako lekuetan, 17:00etan.

aretxabaleta Pintura 
ikastaroko lanak ikusgai
ainhoa Caberoren ikasleen lanak. 
Arkupen, 18:00etan.

oñati udalekuetako gurasoen 
batzarra
Talde beltzeko neska-mutikoen 
irteerak zehaztuko dituzte.
Ludotekan, 18:00etan.

arraSate liburu aurkezpena
Recuerda la huelga de 
hambre!¡Destruye los Bloques H 
liburuaren aurkezpena.
Irati tabernan, 19:30ean.

bergara aritzeta abesbatza
Hainbat pieza eskainiko ditu.
Santa Marina parrokian, 
20:00etan.

eguaztena 19
oñati emakume eskeletoak  
taldearen ikuskizuna
ipuinak, musika eta margolanak 
bateratzen dituen emanaldia egingo 
dute. Maitasun mota ezberdinetako 

lau ipuin kontatuko dituzte, 
Amodiozko gutunak delako 
ikuskizunean.
Lazarraga lorategian, 19:00etan. 

aretxabaleta zirika zirkus 
taldearen antzezlana
Ondorengoak delako antzezlana 
egingo dute. zuzeneko musika, 
klakea, eskujokoak, akrobaziak, 
akroporteak, maitasuna eta umore 
pila dituen emanaldia. 
Santa Ritako lorategian, 
19:00etan.

bergara 'etsita!' antzezlana, 
trapu zaharrak taldearekin
60 urte inguruko senar-emazte 
bikote bat ahal duen moduan bizi 
da 31 urteko semearekin. Koldok ez 
du inoiz lan egin eta gurasoen 
kontura bizi da. Gurasoak kalera 
irtengo dira egoera hori salatzera. 
San Martin plazan, 19:00etan.

eguena 20
oñati garaiora irteera
udalekuetan diharduten talde 
beltzetako neska-mutikoek bi 
eguneko irteera egingo dute. 
Bidebarrietan, 10:00etan.

oñati artisau azokako 
izen-ematea bukatu
Gaur bukatzen da Herri eguneko 
artisau azokan postua ipini gura 
dutenendako inskripzio epea. udal 
bulegoetan egin behar da. 
Aipatutako lekuan, 10:00etan.

elgeta Podologoa 
erretiratuendako
ezinbestekoa da aurrez txanda 
hartzea, 943-76 80 77 (Nati) 
telefonora deituta. abuztuan ez da 
zerbitzurik egongo.
Kultura etxean, 15:30ean. 

aretxabaleta 'bikote bihurria' 
ikuskizuna 
3 urtetik gorako antzezlana egingo 
du Kixka taldeak. bikotea jolasean 
dabil, eta, bat batean, ume koxkor 
bat galduko da gazteluan. bikotea 
umearen bila joateko gertu dago. 
laguntzeko prest. asmoz bai, 
gutxienez, baina, gauzak konpondu 
ordez, aldrebestu egiten dituzte.
Santa Rita lorategian, 19:00etan.

eMaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

aurrekontu mugatuarekin 
gaur egungo gizarteari 
begirada bat ematen dio 
Victor Garcia Leonek. Komedia 
honen protagonista Bosco da. 
Tom CruisereN eta jose 
Maria aznarren arteko 
nahasketa bat. PP alderdiaren 
inguruan mugitzen da. aita 
atxilotuko dute dirua 
lapurtzeagatik, eta, 
bat-batean dirurik, lagunik eta 
familiarik gabe geratuko da. 
luxuz eta erotasunez beteriko 
bizitza galduko du eta egoera 
berriari aurre egin beharko 
dio. Mutil egozentrikoa, 
berekoia eta axolagabea da. 
ez zaio ezer eta inor inporta. 
bere burua babestea da duen 
ardura bakarra. argi eta garbi 
ez badago ere, zuzendariak 
erabaki du gaztearen ibilbidea 
kamera batek jarraitzea. 

Bereziki, Boscoren alde 
nartzisista azpimarratzeko. 
Kamera horren erabilera ez 
dago dramatikoki ondo landua 
istorioan. ez da sinesgarriegia 
guztiek, kamera, euren 
etxeetan eta bizitzetan 
sartzen uztea. istorioaren 
ideia nagusiak grazia duen 
arren, ez dut uste pelikula bat 
egiteko ematen duenik. 
Pertsonaia gehienak 
hasieratik zehaztuta geratzen 
dira, eta, hortik aurrera, ez da 
istorioak behar duen 
garapenik gertatzen. 

Gizartean ezarrita dauden 
balore batzuk ikus daitezke, 
baita borondatea duten edo 
gauzak aldatzeko prest 
dauden pertsonen gabeziak 
ere, talde horren eragin 
kaltegarriarengandik ihes 
egiteko. 

gaSteiz

FlOrida

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

Wonder 
woman
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 22:30.

el bebe 
jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 
12:00.

baby driver
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:30, 22:30.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 
12:00.

la guerra 
del planeta 
de los 
simios

egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 20:00, 
22:30.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
eguenera: 
12:00.

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 
22:30.

Su mejor 
historia
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:30, 19:40, 
22:30.

en la via 
lactea
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:30, 19:40, 
22:30.

estados 
unidos del 
amor
egubakoitzetik 
eguenera: 

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

GOrbeia

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 
16:15, 22:30.

el hombre 
del corazon 
de hierro
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:30, 20:00, 
22:30.

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 
16:00, 17:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.

la guerra 
del planeta 
de los 
simios
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 
19:45,19:15, 
22:30.

Cia ciegas 
con la vida
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:45, 20:15, 
22:30.

baby driver
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:45, 20:15, 
22:30.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 
16:30, 18:30, 
20:30.

Su mejor 
historia
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 19:45, 
22:30.

Wonder 
woman
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 22:30.

zinEMA

KriTiKa

Selfie  
zuz.: Victor Garcia Leon. herr.: espainia (2017). aktoreak: 
Santiago Alverú, Macarena Sanz, Javier Carramiñana.

gazte axolagabe baten ingurukoak
anTonio zabala

rEBEl-K-FESt

bergara the allnigthters taldea, berumuga zikloan
Gasteizeko taldeak rhythm and blues doinuak lantzen ditu. 1988an sortutako 
taldea da. Eskarmentua duena. 2016. Urtean Everything is Changing diskoa 
grabatu zuten. Horko kantuak joko dituzte. 
Gaur, egubakoitza, Espoloian, 22:00etan.
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iker oñate BErGArA
Mahai-jokoen praktika zabaldu 
guran, Maijoku elkartea irekiko 
dute bihar, hilaren 15ean, Zu-
bietako eskola zaharrean; 
10:00etan zabalduko dituzte ateak. 
“Mahai- jokoen bueltako zaleta-
suna hedatu gura dugu; horren 
ezagunak ez diren jokoak eza-
gutaraziko ditugu horretarako”, 
azaldu du Iker Dominguez ber-

gararrak, elkartearen helburuez 
mintzo. Ohiko mahai jokoetatik 
gaindi joan gura dute, beraz. 

Bestetik, Dominguezek azaldu 
duenez, bestelako mugak ere 
badituzte jo-puntuan: “Gaur
-gaurkoz, lagun talde itxietan 
praktikatzen dira halakoak. Ho-
rri buelta eman gura diogu, jen-
de ezberdinarekin jardun ahal 
izateko bitartekoak eskainiz". 

izen-ematea, bihar hasita 
Bada, aipaturikoak helburu, 
bihar irekiko dute izen-ematea; 
elkarteko kide izan gura duen 
orok eman dezake izena. Hori 
bai, argitu dutenez, adin txiki-
koek tutorearen baimena izan-
go dute beharrezko.

Elkarteko kideek askotariko 
jokoak izango dituzte eskuraga-
rri. "Era askotako mahai-jokoak 

daude; bakoitzak berari hobekien 
dagokiona aurkitzen du, norma-
lean", argitu du Dominguezek. 
Besteak beste, Magic, Catan eta 
Carcassonne jokoak aipatu ditu 
bergararrak.

elkartearen funtzionamendua
Beste edozein elkarteren moduan 
funtzionatuko du Maijoku el-
karteak; ordutegi eta arautegi 
zehatz batekin. Horri dagokionez, 
Dominguezek azaldu duenez, 
orain horiek adostea dagokie. 
Bestetik, aipatu beharrekoa da  
egoitza egunero izango dutela 
erabilgarri Bergarako mahai-jo-
ko zaleek. Beraz, elkartearen 
funtzionamendua ez da hitzordu 
berezietara mugatuko.

Horren bidean, gaur-gaurkoz, 
azken ukituak ematen dihardu-
te egitasmoaren bultzatzaileek. 
"Azken txanpan gaude murgil-
durik, txikitatik datorkigun za-
letasuna zabaltzeko motibazioa-
ren bultzadarekin. Hiru urte 
daroatzagu ideiarekin; eta, orain, 
errealitate bilakatu da, azke-
nean", azaldu du Dominguezek.

elkarlana, jo-puntuan 
Aipatu beharrekoa da Bergara-
koa ez dela aurten jaiotako mahai
-joko elkarte bakarra; antzuola-
rrek ere ireki zuten euren egoi-
tza urtarrilean. Gauzak horrela, 
aurrera begira jarriak dira bi 
herrietako elkarteak, elkarlana 
helburu. “Jada hasiak gara el-
karlanean sakontzen. Hainbaten 
artean, egutegi propiotik aparte, 
batera bultzaturiko ekintzak 
antolatu gura ditugu”, azaldu 
du Joseba Goikoetxeak, mahai
-joko zale antzuolarrak. Gaine-
ratu duenez, "horrek, mahai-jo-
koen bueltako zaletasuna indar-
tuko du, dudarik gabe".

Bergarako mahai-joko zaleetako batzuk jolasean. MaijOKu elKarTea

Mahai-jokoen bueltako 
zaletasuna hedatuz
Ohikotasunaren esparrutik aldenduz, gero eta ugariagoak dira mahai-jokoen bueltan 
diharduten elkarteak. Bada, horren adierazle da zapatuan Bergaran irekiko duten 
Maijoku elkartea. Mahai-jokoekiko "pasioa" hedatzea dute helburu bultzatzaileek

BuKAtzEKO

Gobernatzaileen 
erantzukizuna

2015eko uztailean hartu nuen 
Gipuzkoako Bide Azpiegituren 
arduradun izatearen erronka.

Ezustean, baina gogo handiz 
eta, batez ere, erantzukizunez 
gure gobernu programa 
betetzeari ekin nion. 

Lehenengo egitekoa 
Antzuola eta Bergara arteko 
gaitasun handiko errepidea 
bukatzeko diagnosia egitea 
izan zen. 5 kilometroko obra 
egiteko erabaki asko hartu 
behar izan nituen, baina 
lehena, zegoen proiektua 
errebisatu edo berria egitea. 
Argi nuen nire aurreko 
arduradunak amaitu gabe utzi 
zuen obrak azterketa sakonak 
eta proiektu idazketa berria 
eskatzen zituela, eta azterketa 
geologiko handiak egin eta 
proiektu sendoa egin genuen, 
eguna joan eta eguna etorri 
egiteko horretan indar 
guztiak jarriz. Bi urte bete 
ondoren, Antzuola-Bergara 
obra martxa onean da 
proiektu berriarekin. 

Aurreko legealdian 
egindako proiektuaren 
errebisioarekin jarraitu 
nezakeen, baina birplanteatu 
egin nuen zeharo, nire 
erantzukizuna obra ondo 
egitea eta bukatzea baita, eta 
ez aurrekoek erabakitako 
proiektuarekin jarraitzea. 

Gobernu lanetan gaudenok 
hori guztia neurtu eta 
erabakiak hartu behar ditugu, 
aitzakiarik jarri gabe.

AzKEn BErBA

aIntzane OIarbIDe

PEFC	ziurtagiria

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

www.pefc.es


