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Oporretan etxeko lapurretak 
saihesteko gomendioak 
prebentzio neurri sinple batzuk hartuta etxebizitzetako 
lapurreta asko ekidin daitezkeela dio Ertzaintzak

jokin guridi DEbagoiEna
Askok oporrak etxetik kanpo 
pasatzen duten garai hauetan, 
lapurreta kasuak gerta daitezke. 
Ertzaintzak ohartarazten du erne 
egon behar dela etxebizitzetan 
lapurretarik egin ez dezaten eta 
hau ekiditeko prebentzio neurri 
batzuk har daitezkeela.

ez eman informaziorik 
Hasteko, ez da esan behar jen-
daurrean, ezta sare sozialetan 
ere, zein egunetan ez zaren etxean 
egongo. Ez utzi halako mezurik 
erantzungailuan. Behin joanda, 
berriz, etxeko sarrerako atearen 
sarraila giltzari bi buelta eman-
da itxi behar da. Ildo beretik, 
hobe da sarraila modernoak, 
behar adinako segurtasun-ber-
meak ematen dituztenak, jartzea. 

Bestalde, sarrerako atearekin 
segituz, haren markoa tarteka 
aztertu behar da, erlaitzen bat 

jarri duten ikusteko. Izan ere, 
lapurrek erlaitz bat jartzen dute 
atea zabaltzerakoan erortzen 
dena, eta hainbat egunetan ber-
tan jarraitzen badu, inor ez da-
bilela esan nahi du. Halakorik 
hautematen bada, berehala jarri 
behar da Ertzaintza jakinaren 
gainean. Eta Ertzaintzara deitzea 
komeni da, baita ere, atari ba-
rruan edo inguruan pertsona 
susmagarriren bat ikusten bada.

Horiez aparte, gomendatzen 
dute, postontzietako posta eta 
publizitatea sarri erretiratzea, 
eta etxean norbait dagoela adi-
tzera emango duten gailuak era-
biltzea. Hori norberak ezin badu 
egin, norbaiti eskatu. Eta, kon-
fiantzazko norbaiti eskatu, bai-
ta ere, norberaren etxera sarri 
samar bisita egitea. Bestalde, 
etxeari atxikita aldamioak ba-
daude, ondo itxi leihoak eta 
pertsianak. 

Ubane Madera DEbagoiEna
Gaur, egubakoitza, 11:30ean egin-
go dute Fagor CNAko langileek 
euren artean batzarra, fabrika 
barruan eta modu pribatuan 
egin ere. Izan ere, orduantxe 
aztertuko dute atzo, eguena, 
16:30ean CNA Taldeko zuzenda-
ritzak aurkeztu zien –ezusteko-
rik ezean– bideragarritasun 
plana. 

esperantza barik
Azken horren gaineko informa-
zio barik, ezkor eta kritiko azal-
du ziren Arrasateko Herriko 
Plazan, bizi duten egoera sala-
tzeko eguaztenean egin zuten 
elkarretaratzean. "Zuzendari-
tzaren kudeaketa negargarriek 
ekarri gaituzte gauden lekura. 
Oraindik ezagutzen ez dugun 
bideragarritasun plan baten 
inguruan hitz egin digute, baina 
susmoa dugu plan horrek mu-
rrizketa gehiago ekarriko ditue-
la langileontzat. Ez dugu onar-
tuko langileak kontuan hartuko 
ez dituen eta irteera faltsuak 
ekarriko digun planik", adiera-
zi zuen Rikardo Perezek, Edesa 
Industrialeko Langile Batzorde-
ko presidenteak. 

30 langile kaleratu nahia 
Perezek, besteak beste, Gara-
gartzako garbiketa lerroko 30 
langileen –langile guztien– ka-
leratzea ere aipatu zuen; izan 
ere, gaur-gaurkoz, hori ere bada 
zuzendaritzaren eta langileen 
ordezkarien arteko desadosta-
sun iturri: "Zuzendaritzaren 
azken erabakiek ziurgabetasun 
eta babesgabetasun egoera ba-
ten aurrean utzi gaituzte, etor-
kizunak zer ekarriko digun ez 
dakigula. Horrez gain, 30 lan-
gileren aurkako kaleratze ko-
lektibo baten tramiteak abiatu 
dituzte".

Mahaitik altxatu, atzera ere
Hain zuzen ere, azken horren 
harira, oraingo asteko marti-
tzenean zuten Langile Batzor-
deko eta CNA Taldeko ordez-
kariek lan etete horien gaineko 
negoziazio batzarra. 

Berritasun modura, Raimun-
do Jimenez bertaratu zen, Ede-
sa Industrialgo kontseilari de-
legatu berria, Francisco Mar-
tinen ordezkoa. 

Baina hortik aurrera, zaha-
rrak berri; izan ere, joan den 
astean egin zuten moduan, orain-

Fagor Cnako langileak arrasateko Herriko Plazan, eguaztenean. jokin bereziartua 

aldatu nahi diren kondizioek 
baldintzatuko dute geroa 
Fagor Cnako langileek –Edesa industrialekoak eta geyserkoak– gaur, egubakoitza, 
egingo dute batzarra Cna taldeak proposatutako bideragarritasun plana aztertzeko, 
langile batzordeak aurkeztuko diena; garagartzan egingo dute, fabrika barruan

go honetan ere mahaitik altxa-
tu eta joan egin ziren langileen 
ordezkariak. "Ez dute ERE hori 
erretiratu, jarraitzen dute esa-
ten 30 langile kaleratu beharra 
dagoela; bideragarritasun plana 
oraindik aurkeztu ez dutenean 
kaleratze horiek ezinbesteko 
baldintza moduan jartzen di-
tuzte, eta hori guk ez dugu onar-
tzen", dio Langile Batzordeko 
presidenteak.

baldintzak aldatu nahian 
Hortik aurrera, eta orain arte 
bezala, CNA Taldeak aurkeztu 
duen bideragarritasun plan 
horretatik eratorriko denak 
argituko du –edo gehiago ilun-
du– etorkizuna. 

Jakinekoa da CNA Taldeko 
zuzendaritzak baldintza batzuk 
aldatu beharra ikusten duela. 
Hain zuzen ere, oraingo astean 
komunikatu bitartez berretsi 
egin du "sinistuta" daudela "jar-
duera mantentzeko aukerak 
badaudela"; hori bai, "logikoki", 
baldintzak berraztertuta. Alegia, 
jarduerari eusteko "2014an be-
reganatutako unitate produk-
tiboak –Arrasateko, Eskoria-
tzako eta Basauriko plantak– 

eskuratzeko onartutako baldin-
tzak berrikusi beharra" dagoe-
la azpimarratu du. 

Bada, orain baldintza horiek 
zeintzuk diren zehaztea da ga-
koetako bat. Hori bai, edozein 
kasutan, CNA Taldeak orain 
dela hiru urte onartutako bal-
dintza edo konpromiso horiek 
aldatzeko ere oniritziren bat 
beharko du. 

baldintzak bakarka aldatu ezin 
Zehatzago esanda, eta Goienak 
kontsultatutako halako gaietan 
adituak diren iturrien arabera, 
"CNA-ak konkurtso baten ba-
rruan aktibo batzuk erosi zituen 
eta ordainketa konpromiso ba-
tzuk hartu. Konpromiso hauek 
hartzekodun guztien aurrean 
hartu zituen konkurtsoaren 
baitan. Konpromiso hauek edo-
zein kontratutan bezala bete 

egin behar dira eta bakarka 
ezin ditzake aldatu". 

babesa  
Orokorrean ondoriozta daiteke, 
aurrera egitekotan ere, han edo 
hemen, negoziazioa ezinbeste-
koa izango duela CNA Taldeko 
zuzendaritzak erabakiren bat 
hartu aurretik. 

Bien bitartean, langileak ge-
roago eta ezkorrago ageri dira. 
Eta ezinegon hori partekatu eta 
babesa adierazi zieten eguazte-
neko elkarretaratzean parte 
hartuz, EH Bilduren Gipuzkoa-
ko politika arduradun Unai 
Larreategik, Ezker Anitzako 
diputatu eta koordinatzaile na-
gusi Isabel Saludek eta Elka-
rrekin Ahal Duguko Jon Her-
nandezekin batera, Arrasateko 
zinegotzi Eneko Barberenak eta 
Itxaro Artolak (EH Bildu), Vic-
toriano Fuentesek (PSE-EE), 
Igor Urizarrek eta Eva Abuinek 
(Baleike) eta Juan Luis Merinok 
(Irabazi). Horiez gainera, bes-
teak beste, Arrasateko Udalak 
berak joan den astean adieraz-
pen instituzional bitartez adie-
razi zien elkartasuna eta elkar-
lanerako prestutasuna.

30 langile 
kaleratZeko 
BaldintZari eUtsi 
egin dio Cna 
taldeak
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Deba ibaian arazoak

JOsu GaritaOnandia
'oparitu zuhaitz bat' EgitasmoarEn 

arDuraDuna

bErgara

Erne! Ibaia kolore 
arraroarekin edo animaliak 
hilik ikusiz gero, 112 zenbakira 
deitu, gai horretarako egin 
beharrekoak martxan jartzeko.

Irailean sei urte beteko dira 
Bergaran hondamendi 
ekologikoa gertatu zenetik; 
lehenik ahateak eta gero 
arrainak hilik agertu ziren. 
Arduradunik ez da azaldu, 
berriz ez gertatzeko neurririk 
ez da hartu eta hurrengo 
isurketa noiz izango den zain 
gaude. Udara begira 
lantegietan mantentze-lan 
gehiago egiten dira, hondakin 
gehiago sortzen dira eta ibaira 
isurtzeko tentazioa handia da, 
diru pixka bat 
aurreratzeagatik.

Ideia bat egiteko, 2013ko 
uztailean, Mutrikuko Mijoa 
izeneko errekatxoan, 805 
aingira eta 143 amuarrain 
azaldu ziren hilda, eta 
arduradun batzuei espedientea 
ireki zizkieten, baina 
Debagoienean, antzeko 
gertaerengatik, ez dituzte 
arduradunak aurkitu.

2013ko abenduan, Gabonetan, 
jarduera industrialik ez 
zegoela, Osintxu eta Elgoibar 
artean arrainak hilik azaldu 
ziren; ur asko zeraman sasoian 
zen, eta arduradunik ez da 
azaldu.

Egoera okerrena udako 
hilabeteetan etorriko da; 
beraz, denok begiak zabalik, 
eta Deba ibaian zerbait 

arraroa sumatuz gero, 112 
zenbakira deitu.

Ez, mutilok, pixa eserita 
egitea ez da hain 
traumatikoa

Mikel Garcia idiakez
https://labur.Eus/Erypl

Iñakiri galdetu diot zergatik ez 
duen etxean pixa eserita 
egiten, zutik eginda batzuetan 
ingurua zipriztinduta uzten 
omen duela-eta. Ez dizkit 
aipatu ohitura edo 
erosotasuna, ondorengoa 
baizik: "Etxean, pixa eserita 
egiten arrebak ikusi ditut beti 
eta arraroa egingo litzaidake, 
oso femeninoa".

Eta halaxe dugu askok 
barneratua: ‘benetako gizonek’ 
txiza zutik egiten dutela, hori 
dela maskulinoa, eta esertzea 
berriz, emakumeen pare 
jartzea –emakumeen mailara 
makurtzea–. Baina etxean 
nahiz kanpoan genero 
eraikuntza gaindituko duten 
komun mistoak nahi baditugu, 
denok erabiltzeko moduko (eta 
atzetik behin eta berriz 
garbitzen ibili behar ez izateko 
moduko) komun garbiak nahi 
baditugu, eta gizonon 
prostatarentzat 
(osasunarentzat) hobeak 
izango diren ohiturak nahi 
baditugu, onena pixa eserita 
egitea.

Europa iparraldean adibidez, 
gizonek pixa eserita egitea 
hedatuago dagoela aipatzen du 
Amelia Barquinek, kanpainak 
ere egin dituztela komun 
publikoetan ohitura hori 
zabaltzeko, eta etxeko 
komunetan ere oharrak 

jartzen dituztela, mesedez pixa 
eserita egiteko eskatuz. 
Arantxa Iturberen ipuinean 
Josuk aldarrikatzen duen 
moduan, "Nik eserita egiten 
dut. Eta zer?". Pailazoek ere 
argi dute: "Txukun, txukun 
erabilita / garbitzeko lanik ez 
/ neska nahiz mutil / andre 
nahiz gizon / eserita, 
mesedez!".

Telefonoa pertsonaia 
bat da

leire PalaciOs
https://labur.Eus/aoivn

Zerbait gertatzen ari da 
telefonoaren Internet bidezko 
mezularitza irudiztatuarekin. 
Egia da, egunerokoan gero eta 
pisu handiagoa daukala 
telefonoak –ez soilik gero eta 
handiagoak direlako–. Tira, 
telefonoa baino edozer gauza 
dei dakioke poltsikoan sartzen 
dugun pantailadun gailu 
horri. [...]

Batetik, aurrerapen 
teknologikotzat jotzen den 
neurrian, ikus-entzunezko 
ekoizpenak pantaila txiki 
horietan ikusteko egokituak 
izan ohi dira. Are gehiago, 
telebista kateez gain, hedabide 
taldeek ere aplikazioak dituzte. 
Bide batez, dena esan behar 
bada, aldrebesak dira 
gehienak: edukiz eduki salto 
egiterakoan arazoak ematen 
dituzte, ikustaldia tarte batez 
pausatu eta berriz ere hastean 
trabatzen dira, eta abar.

Horrez gain, ikus-entzunezko 
lengoaiari dagokionez –hau da, 
adituek lengoaia dela ezeztatu 
arren, ikus-entzunezko jendeak 
lengoaia deitzen jarraitzen 

dion hori– aldaketak eragin 
ditzaketen ariketak igartzen 
dira. Adibidez: telefonoa 
pertsonaia bat da. Horrek 
planoen konposizioan eragina 
dauka. Izan ere, ohiko planoen 
erabileratik at –ertaina, 
xehetasun planoa eta abar– 
planoak hartzen dituen 
elementuak bestelako 
garrantzia dute. Zergatik? Bere 
kabuz hitz egin ezin dezakeen, 
baina, pertsonaiekin 
interakzioan informazioa 
eskaintzen duen elementua 
kontuan hartu behar delako.

Baina ez hori bakarrik. 
Telefono bidezko elkarrizketen 
bideoak errelatoak kontatzeko 
euskarri gisa erabiltzen hasi 
dira. Telebistan eta sare 
sozialetan ikusi ditugu 
halakoak. Batez ere, pildora 
informatiboak egiten dituzten 
hedabideak erabiltzen hasi 
dira. Gure pantailan telefono 
pantaila bat ageri zaigu, non, 
testuaren bitartez, mezuz mezu 
istorio bat kontatzen zaigun. 
Istorio horrek bi protagonista 
nagusi ditu eta bigarren 
mailako nahi beste izan 
ditzake. 

Hala ere, ikusleak ez du inor 
ikusten. Dena beste baten 
Whatsappeko mezuak 
irakurrita eraikitzen du.
Interesgarria da fenomenoa. 
Ikusleak mezularitza 
aplikazioa ezagutzen duenez 
gero –populazioaren 
gehiengoak erabiltzen du–, 
hainbat ezaugarri jakintzat 
ematen ditu. 

Hau da, elkarrizketa erreala 
dela, alegia, egiazko 
lekukotzaren testiguak direla 
uste dute.

Zerbait da ETA

anGel errO
https://labur.Eus/ltQWD

Garzonek Altsasuko gazteen 
zigor eskaera neurriz 
kanpokoak eta terrorismo 
tipifikazioa salatu dituenean 
harritu gara, bera izaki "dena 
ETA da" doktrina juridikoaren 
bultzatzaile nagusietakoa. 
Joan den astean horri buruz 
idatzi nuen, lagun talde batean 
asko goraipatu didaten zutabe 
batean. Gaur atsekabe txikia 
eman nahi diet. Gure arteko 
komunikazioetan asko dira 
elkarretaratzeetarako igortzen 
diren deiak, artikulu 
jakingarriak, hausnarketa 
interesgarriak. Pozik bidaltzen 
eta ospatzen da, halaber, preso 
bat kalera ateratzen denean, 
maiz notiziaren linka eta 
guzti. Etxeratuen izenak nik 
beste nonbait bilatzeko 
bulkada sentitu ohi dut, haiek 
asetzen ez nauten jakin-minak 
jota: preso horiek "dena ETA 
da" doktrinaren eraginez 
espetxeratu zituzten (eta 
orduan nik ondorioztatzen dut: 
bidegabeki) ala ez. Preso 
arruntik ez mezuetan.

Oraindik indarrean den 
doktrina horren (eta bere 
ondorioen) aurka sinesgarri 
gertatuko bagara, guztia ETA 
dela gezurtatu nahi badugu, 
onartu behar da zerbait bai 
izan zela ETA, eta ez nahastu 
(ateratzean), gero, bestalde, 
(sartzean) ez nahasteko 
eskatzen duguna. Aurrez aurre 
inoiz esatera ausartu ez 
naizena helarazi nahi diet 
taldean norbaitek zabalduko 
ahal duen zutabe honetatik.

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

Euskaltel kanal analogikoak itzal-
tzen ari da; tartean, Goiena te-
lebista. Baina digitalean ere es-
kaintzen da. Horrela, Goiena 
telebista etxeko telebistan ikus-
teari utziz gero, honako hau egin 
behar da: kanal digitalak topatu 
–hau da, berriro ere sintonizatu 
eta digitala topatu–, eta, arazoa-
rekin jarraituz gero, Euskaltele-
ra deitu: 1718.

Goiena telebistako 
kanal analogikoa 
itzali egingo dute

Udan odol emateak behera egiten 
du, nahiz eta ospitaleen premiak 
urte osoan berdin ibili. Hori dela 
eta, odol emaileen elkarteek dei 
egin dute odola emateko. Dato-
rren astean bi lekutan eman 
ahalko da: Bergaran, eguaztenean, 
anbulatorioan, 18:30etik 20:30era; 
eta Arrasaten, eguenean, Laubi-
de plazan izango den autobusean, 
16:30etik 20:00ak arte.

Udan ere odol beharra 
izaten delako, ematera 
joateko deia

Ubane Madera DEbagoiEna
Hiru lagun atxilotu zituzten joan 
den eguaztenean Ertzaintzako 
Gipuzkoako Ikerketa Krimina-
leko Lurralde Zerbitzuko agen-
teek: bata Arrasaten, beste bat 
Oñatin eta beste bat Otxandion. 
Bik zuten pistola –Otxandiokoak 
dagoeneko ez zeukan pistolarik–, 
eta hortik dator euren arteko 
harremana: armen salerosketa, 
hain zuzen.   

Lehenengo atxilotuaren kasuan, 
Aita Mennin dago ingresatuta 
–espetxeratze prebentiboan, behin 
betiko epaiketa iritsi eta zigorra 
ezarri arte–, bertako Psikiatria 
Legaleko Unitatean. Izan ere, 
hura, armak erosteaz aparte, 
ustez pertsona bat hiltzen saiatu 
zen, tirokatuta, Arrasateko San 
Andres auzoan, apirilaren 12an.  

Ertzaintzaren ikerketaren ara-
bera, tiroa jaso zuen pertsona 
–40 urtekoa, Kurtzetxiki plazan 
hiru seme-alabekin zegoena– 
"ausaz" aukeratu zuen eraso-
tzaileak, bien artean aurretik 
ez baitzegoen inolako loturarik: 
"Seguru asko, buruko gaixota-
sunen batek bultzatuta". 

Tiroa jaso zuen gizonezkoari 
dagokionez, berriz, larri zauritu 
eta ebakuntza egin behar izan 
zioten, jaurtigaia bizkarretik 
sartu eta bihotzaren ondoan ge-
ratu zitzaion eta.  

bi kasuetan, eraldatutako pistolak
Beste bi atxilotuen kasuan, be-
rriz, biak daude libre, epaiketa-
ren zain. Bata 20 urteko oñatiar 
bat da eta bestea 25 urteko otxan-
diotar bat. "Biek dute zerikusia 
atxilotuarekin eta armak legez 
kanpo edukitzearekin, baina ez 
dute loturarik hilketa-saioare-
kin", dio Ertzaintzak. "Ez dute 
antolatutako talde kriminalik 
osatzen", esplikatu dute. 

Hain zuzen ere, armak esku-
ratzeari dagokionez, arrasatea-
rrak saldu zion pistola oñatiar 
gazteari. Ertzaintzaren ikerketan 
antzemandakoaren arabera, bi 

kasuetan armak zein munizioak 
antzerako0ak ziren – Bruni mar-
kako arma laburrak (eraldatuak) 
eta eraldatutako munizioa. 

armen salerosketa, orain 
"Gaur egun Internet bitartez 
denetarik erosten da. Armak 
erostea ere nahiko erraza da, eta 
ez dago Deepweb-era joan beha-
rrik horretarako. Eta, kaxa ba-
rruan iristen dira eskaerak etxe-
ra, mezularitza edo Correos bi-
tartez, beraz, horiek antzematea 
oso zaila da", esplikatu dute 
Bergarako ertzain-etxetik. 

armen salerosketa, lehen ere bai 
"Baina orain arte ere horrela izan 
da. Eskualde honek –Bergara, 
Soraluze, Eibar…– lotura handia 
izan du historian, eta oraindik 
ere badu, armagintzarekin. Eta 
ez hori bakarrik, adibide bat ipin-
tzearren: atletismoan irteera ema-

teko erabiltzen diren pistola ho-
riek –jaurtigairik gabekoak– eral-
datzea ere oso erraza da; tornua-
rekin apur bat abila zen edozeinek 
ahal zituen eraldatu", gaineratu 
dute Ertzaintzatik.

"oso kasu isolatutak" 
Gauzak horrela izan arren, bai-
na, Ertzaintzatik azpimarratu 
dute Arrasatekoa moduko ger-
takariak ez direla batere ohikoak 
hemen. "Armekin halako gerta-
karirik ez dugu izaten, oso kasu 
isolatuak dira tiroketak. Bai 
gerta daiteke lapurretaren batean 
armak ikustea, izan ere, Air-
soft-erako –Paintball-en antzera-
ko jolasa– armen erreplika zehatz
-zehatzak eros daitezke: pistolak, 
errifleak… denetarik; eta horiek 
erreplikak direla ezin da horren 
erraz detektatu", esplikatu dute 
Bergarako ertzain-etxetik. 

Tiroketak kasu isolatuak di-
rela baieztatzea datuekin ere 
jantzi dute: "Azken 10 urteotan 
Debagoienean izan den tiroketa 
bakarra da San Andres auzoan 
gertatu zena", azpimarratu dute 
ertzain-etxetik ,"Isaias Carras-
coren hilketarena da gogoratzen 
dugun azken tiroketa, ETArekin 
lotuta", gaineratu dute.    

San andres auzoa hesituta, tiroketa gertatu zeneko gunean. Goiena

san andresko tiroketa 
"oso kasu isolatua" da
aita menni zentroko unitate psikiatrikoan ingresatu zuten joan den apirilaren 12an 
arrasateko san andres auzoan ustez gizonezko bat tirokatu zuen pertsona. beste bi lagun 
ere atxilotu zituen Ertzaintzak, delitu horregatik baino gehiago, armen salerosketarekin lotuta

"deBagoienean, 
laU Urtean HirU 
kasU antZeMan 
ditUgU Pistolak 
tartean direla"

aintzane oiarbide eta Markel olano, deskargan, azalpenak entzuten. josu biLbao

deskarga-antzuola 
saihesbidearen %16 egin da
100 lagunetik gora dabiltza goierri, Debagoiena eta urola 
garaia eskualdeak lotuko dituen saihesbideko obretan 

josu Bilbao antzuola
Antzuola-Bergara saihesbideko 
lanak "erritmo onean" aurrera 
doazela bertatik bertara ikusteko, 
Antzuolara gerturatu ziren Mar-
kel Olano –diputatu nagusia– eta 
Aintzane Oiarbide –Bide Azpie-
gituretako diputatua– astelehe-
nean. Lanak 2019rako bukatuta 
egongo direla aurreikusten dute, 
eta hori gauzatzeko 100 lagunetik 
gora ari dira lanean, 5,3 kilome-
troetako hainbat puntutan.

Olanok, lanen erritmo ona az-
pimarratzeaz gain, obrak duen 
garrantzia aipatu zuen, Antzuola 
eta Bergara konektatzeaz gain, 
Goierri, Debagoiena eta Urola 
Garaia eskualdeak lotuko ditue-
lako. "Errepide honek nabari 
eragingo die lurraldearen ekono-
miari eta lehiakortasunari, Uro-
la Garaia, Goierri eta Debagoiena 
eskualdeak lotuko dituelako, eta 
ezaguna da zer-nolako garrantzia 

duten hiru eskualde horietako 
industriak, enpresek eta uniber-
tsitateek", adierazi zuen. 

"Joste lana" 
Lau hilabete igaro dira lanak 
hasi zituztenetik eta obra osoa-
ren eta aurrekontuaren %16a 
gauzatu da dagoeneko. Gainera, 
Deskargako lanetan hamaika 
toki ezberdinetan ari da lanean 
UTE Uzarraga enpresa eraiki-
tzailea, eta beste bitan amaitu 
diru dagoeneko aurreikusita 
zeuden lanak. Aintzane Oiarbi-
de diputatuak obraren gaineko 
hainbat datu azpimarratu zituen: 
"Batez ere, joste lana egin da 
orain arte. Terrenoa osatzen 
duten geruzak josten ari dira, 
piloteen eta buloien bidez. Ja-
rritako piloteen eta egituren 
artean milioi bat kilo altzairu 
jarri dira eta 5.300 metro kubo 
erabili dira".
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arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

Txirrindularitza eta 
telebista

JOkin labaien
https://labur.Eus/DnFk5

Txirrindularitza, 
txirrindularitza eta 
txirrindularitza. Tourra, 
Tourra eta Tourra. Bestelako 
lasterketa luze eta laburretan 
ere bai, baina bereziki 
tropelak Frantziako 
errepideak zeharkatzen 
dituenean egiten du kirol 
horrek telebista bere. [...]

Gogoetan ari naiz, izan ere, 
Euskadi Irratian etapetako 
baten amaiera entzuten ari 
nintzela, gai interesgarriaz 
jardun ziren Joxe Mari 
Apaolaza eta Txomin 
Perurena. Txirrindularitza 

telebistaz ematen ez zen 
garaia ekarri zuten gogora. 
Lasterketak jarraitzeko modu 
bakarra biharamuneko 
kronikatxoa eta irabazlearen 
argazkia omen ziren. Nola 
aldatu diren gauzak. [...]

Atentzioa ematen dit kontu 
batek: kontrajarrita ez ote 
dauden antolatzaileek eta 
hedabideek egiten duten 
apustua eta jarraipena       
–eskaintzen dioten dirua– eta 
txirrindularitza errentagarria 
ez dela dioen azkenaldiko 
iritzi zabaldua –desagertutako 
eta bizirik irauteko 
zailtasunak dauzkaten taldeen 
egoeran oinarritua–. [...]

Berezitasun handi bat ere 
badu txirrindularitzak: halako 
emanaldirik gabe benetan 

jarraitu ezin daitekeen kirol 
bakan horietakoa da. Kirol 
askotan unea lekuan bertan 
bizitzea bezalakorik ez dagoen 
bezala, txirrindularitzan izan 
liteke emozioz betea 
telebistako emanaldia 
jarraitzea –loak hartzen ez 
bazaitu, behinik behin–. Eta 
horretan eskertzekoa da 
ETB1eko esatarien eta 
gonbidatuen jardun atsegina. 
La1 kateko esatari eta 
gonbidatuen jarioarekin 
alderatuz gero, zoragarria 
dela ere esan genezake, hanka 
sartzeko beldur handirik gabe.

Garaiak aldatzen ari diren 
arren, oraindik ere 
ezinbestekoa da telebista 
zenbait gairi dagokionez. 
Hona adibide bat.

hanDik Eta hEmEnDik

Mireia Bikuña arrasatE
Health Operations 
Management Engineers 
enpresak irabazi du 27. 
Toribio Etxebarria sarietako 
bat. Enpresa horretako kidea 
da Aitor Elortza arrasatearra, 
Miguel Mediavillarekin eta 
Xabier Zubizarretarekin 
batera.
zorionak sariarengatik! zer 
saritzen dute toribio etxebarria 
sariek? 
Ekintzaile berrien lana 
aitortzeko eta ekintzailetza 
berritzailea eta 
enpresa-proiektu berrien 
sorrera bultzatzeko sariak 
dira. Egun, Euskal Autonomia 
Erkidegoko ideia eta proiektu 
ekintzaileen sariketa 
nabarmenena bihurtu da. 
Aurten, 31 proiektu aurkeztu 
dira lehiaketara.
eta zein izan da zuek aurkeztu 
duzuena eta aipamena merezi 
izan duena? 
Osasun mundura bideratuta 
dagoen ingeniaritza logistikoa 
gara. Gure zerbitzua da 
irtenbide logistiko integratuak 

eskaintzea. Hau da, ospitale 
batek dituen zerbitzu guztiak 
modelo integral baten sartu 
ditugu. Eta orain, software 
berria garatzen dihardugu. 
Hain zuzen ere, hori da saritu 
digutena.

ez dago halako zerbitzua ematen 
duen beste enpresarik? 
Bai, badaude. Besteekiko 
dugun ezberdintasuna 
software hori berori da. Hain 
justu ere, hori da eskaintzen 
dugun berritasuna.

Enpresak duen problematika 
identifikatu, eta diseinua 
egiten dugu. Ostean, 
problematika hori gure 
diseinu logistikora egokitzen 
dugu, eta, azkenik, martxan 
ipintzen dugu. Eta, hori 
egiteko, gure software propioa 
erabiltzen dugu.
zuen softwareak ospitale bateko 
zerbitzu osoa kudeatuko luke? 
Bai. Ospitale baten, karga 
logistikoa duten lau atal 
nagusi daude: biltegi 
orokorra, farmazia, zerbitzu 
klinikoetako biltegia eta 
gaixoei botikak ematea. Gure 
softwareak hori guztiori 
kudeatuko luke. Materiala 
hornitzailetik irteten den 
momentutik, gaixoarengana 
heltzen den arte.

Gure asmoa da proiektu 
honekin kudeaketa eta 
komunikazio bideak erraztea.
Saria irabazi izanak zabalkundea 
emango dio zuen proiektuari? 
Sariak laguntza emango digu 
proiektua garatzen joateko. 
Enpresa moduan bi muga 
ditugu: baliabide gutxi 
daukagula eta ez garela 
ezagunak. Hortaz, bide 
horretan egin beharko dugu 
lan.

2016ko azaroan hasi ginen, 
eta poliki-poliki egingo dugu 
bidea. Dagoeneko jaso ditugu 
eskaera batzuk eta hor 
dihardugu lanean.

aitor elortza arrasatearra jasotako sariarekin aitor eLortza

"Osasungintza mundurako 
ingeniaritza logistikoa gara" 
aitor elortza homE EnprEsako zuzEnDari nagusia

protagonista

Gaueko guardiako 
farmazia aldaketa

Leintz ibarrean gauez 
guardiako farmazia bakarra 
egon da urte osoan: Arrasateko 
Musakola auzoko Fernandez. 
Hura da, gainera, gauez 
Debagoieneko ospitaleko 
larrialdietara etorri izan 
direnek gehien erabili izan 
dutena. Bada, abuztuaren 15era 
arte segituko du zerbitzu hori 
ematen. Izan ere, abuztuaren 
15etik aurrera Arrasateko beste 
farmazia batek hartuko du 
gaueko lekukoa: Erguingo 
Irizar farmaziak. Bergara 
aldekoendako, berriz, orain 
artekoak segituko du: Agustin 
Urritikoetxea Martikorenak, 
Oxirondo plazan dagoenak.

iturri onEtik

Andra Mari ermita 
zikin-zikin utzi 
zuten ezezagunek
Aramaioko Andra Mari 
ermitaren barruko aldea 
erakusten du argazkiak. Joan 
den egubakoitzean aurkitu 
zuen egoera horretan 
Arrasateko kuadrilla bateko 
kide batek. Asteburuan bertan 
barbakoa egiteko asmoa 
zutela-eta ermita ingurua 
ikustera joan zen kuadrillako 
kidea bizikletan, eta ezustekoa 
hartu zuen zikin-zikin ikusi 
zuenean. Ezin izan zuten 
barbakoarik egin. 

a.b.

gora Eta bEhEra

hau bE baDogu!

Melillara abiatu zen iragan 
astean #MugakZabalduz 
karabana "giza eskubideen 
urraketa salatzeko", eta 
helmugara heldu aurretik ere 
trending topic izan da gaia.

@MugakZabalduz: 
"Marokoko emakume 
langileen baldintza gogorrak 
Melillan. #Europa #Espainia 
& #Maroko esklabotza honen 
arduradunak #womenrights" 
(itzulita).

Mugak Zabalduz 
karabana Melillaraino

Eibarren eta Barakaldoren 
arteko lagunartekoan giro 
ikusgarria egon zen 
eguaztenean, Atxabalpen. 
Harmaila lepo bete zen eta 
armaginek 4-0 irabazi zuten 
partidua:

@SDEibar: "Eskerrik asko 
#Arrasate! Plazera izan da 
berriz ere zuekin egotea!".

@LaSegundaB: "Giro oso 
ona Atxabalpen Eibarren eta 
Barakaldoren arteko 
lagunartekoan" (itzulita).

Festa giro ikusgarria 
Atxabalpeko harmailan

Espainiako Futbol 
Federazioko presidentea eta 
haren semea, besteak beste, 
atxilotu ditu Guardia Zibilak, 
asteon, ustelkeriaren 
kontrako operazio batean. 
Twitterren, esaterako, mundu 
mailan trending topic izan da 
Villarren kasua, eta gurean 
ere oihartzun handia izan du 
gaiak. Angel Maria Villar 
bilbotarrak 29 urte daramatza 
futbol federazioko presidente 
karguan.

Villarren atxiloketa 
'trending topic'

Uda beteko gaua. Bero, oso bero.
Eta bero sentsazioa handiagoa da jendetzak inguratuta 

zaudenean.
Arratsalde osoa eman dugu ilaran. 
Segurtasun neurri zorrotzak jarri dituzte sarreran eta 

bokata barruko txorizoa ere serio demonio miatu didate, 
baita nire kanpera berrien zolak ere.

Sartu gara, azkenean, estadio barrura eta jada hasia 
dago jaialdia. 

Han, hondoan, eszenatokiko argiak antzematen dira, 
dirdiratsu eta jostari; soinua ere indartsu iristen zaigu, 
baina urrunegi dago eszenatokia, eta gure idoloak 
hurbilagotik nahi ditugu ikusi; ukitu, ahal bada. 

Zirrarak eta bozkarioak hartu gaitu oinetatik 
ileetaraino, eta aurrera goaz, jende artean lekua eginez 
ahal bezala. 

Jendea ez da gehiegi kexatzen gure oinkada eta 
ukondokadengatik. Hau jendetza! 

Arrazoi zenuten, 
hemen egon beharra 
zegoen. 

Hau Mendeko 
Kontzertua izanen da!

Bat-batean, dena da 
txilioa inguruan, dena 
bultzada. Ez dakigu zer 
gertatzen den, baina 

aurrean dugun jendetza gugana jiratu da izu aurpegiz. 
Gu ere jiratu gara, jirarazi gaituzte, hobe esan, eta 
airean garamatza jende-masak, oreka galdu eta beste 
batzuen gainera erosi garen arte. Hankak sumatzen 
ditugu bizkarra eta burua zapaltzen, gero gorputz bat. 
Ihes egin nahi, baina ezin mugitu, ezin altxatu. 
Garrasika ari dira ondokoak. Neuri ez zait txiliorik 
ateratzen, itotzen ari naiz. Azpikoa isildu da eta ni ere 
zorabiatzen hasi naiz …

Esku-zartek esnatu naute. Begiak ireki eta nire aurrean 
gitarrista ikusi dut burua makurtuta, publikoaren 
txaloak eskertzen. Bigarren lerroan nago, eserita. Txikia 
da eraikina, zaharra, baina eder eta freskoa. 

A zer lasaitua! Atzera begiratu eta berrogei bat lagun 
dakusat artistari bere poza eta esker ona adierazten. 
Zutik jarrita, txaloka eta bibaka hasi naiz. 

Izan ere, izugarri gustatu zait kontzertua.

Kontzertua

zabalik

Julen arriOlabenGOa

garrasika ari dira 
ondokoak. neUri eZ 
Zait txiliorik 
ateratZen, itotZen 
ari naiZ
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xabi gorostidi arrasatE
Bandera jartzearena aurreko 
legealditik dator; 2015eko urta-
rriletik, hain zuzen. Espainiako 
Gobernuaren Gipuzkoako Or-
dezkaritzak Estatuko abokatua-
ren bitartez administrazioare-
kiko auzi-errekurtsoa jarri zuen, 
eta ordutik hona Udalak hainbat 
bide hartu izan ditu Espainiako 
bandera jartzea saihesteko. 

banderarik eza, argudio
Estatuko abokatuak, 2017ko api-
rilean ateratako argazkietan 
oinarrituta, Administrazioare-
kiko Auzien Donostiako 2. Epai-
tegiari eskatu zion Arrasateko 
Udala epaia betetzera derrigor-

tzeko, argazki horietan ikusten 
zenaren arabera ez baitzeukan 
Espainiako bandera balkoian 
jarrita.

Udalak epaitegiaren errekeri-
menduari erantzun zion esanez 
ez zuela banderarik jartzen nor-
maltasunez, eta hori ohitura 
historikoa zela. Hori defenda-
tzeko hainbat argazki atxiki 
zituen, urte eta une ezberdinetan 
ateratakoak, non udaletxeko 
balkoian ez dagoen banderarik. 

guardia zibilaren mugimendua
Hori ikusirik, Gipuzkoako Guar-
dia Zibilak mugimendu bat egin 
zuen blokeo egoera hori haus-
teko eta Arrasateko Udalaren 
argudioa bertan behera uzteko.

Ekainaren 26an Arrasatera 
bertaratu ziren, herriko jaien 
baitan. Udaletxean ez da ban-
derarik egoten, baina San Juan 
jaietan herriko bandera eta 
ikurrina jartzen dira balkoian. 
Herriko ordezkari politikoen 
iritziz, Guardia Zibila San Juan 
jaietan bertaratu izana ez zen 
kasualitatea izan, baina, kasua-
litate izan edo ez, eurek atera-
tako argazkietan argi ikusten 
da Arrasateko udaletxeko bal-

koian Espainiakoa ez den bi 
bandera handi ageri direla      
–guardia zibilek ateratako ar-
gazkiak Goiena.eus webgunean 
daude ikusgai–. 

Argazki formako froga horiek 
baliatuz, Estatuko abokatuak 
mezua bidali zion epaileari. Ho-
rren aurrean, Arrasateko Uda-
leko aholkularitza juridikoko 
kideek errekurritzea oso zaila 
zela ondorioztatu zuten. Ahalik 
eta azkarren jartzea gomendatu 
zuten; bestela, hori ez egitearen 
erantzukizun juridikoa alkatea-
ren gain geratuko zelako.

Hala, alderdi politiko guztiei 
abisatu ostean, eta aholkularitza 
juridikoaren gomendioa jarrai-
tuz, udaletxeko eskuinaldeko 
leiho batean bandera txiki bat 
jarri zuen Udalak, alboan tamai-
na bereko ikurrin batekin.

banderak debagoienean
Eskualdeko beste herri batzue-
tan ere jarrita daude Espainia-
ko banderak: Antzuolan, Esko-
riatzan, Bergaran, Gatzagan, 
Aramaion, Aretxabaletan eta 
Eskoriatzan. 

Elgetan, aldiz, ez dute oraindik 
jartzearen alde egin. espainiako bandera, alboan tamaina bereko ikurrina duela. xabi Gorostidi

legea betetzeko premiaz 
jarri beharreko bandera
guardia zibilak ekainaren 26an ateratako argazki batzuen ostean, derrigorrezko 
exekuzio baten eraginez jarri dute Espainiako bandera txiki bat udaletxean, alboan 
ikurrina duela. Errekurritzeko zailtasunek eragin dute urgentziazko neurria hartzea

Maria Ubarretxena 
EaJ

"Gaiztoki eta era premeditatuan 
etorri zen Guardia zibila jaietan 
erreportaje fotografikoa egitera, 
espainiarrak ez diren banderak 
genituela erakusteko"

"Gauzak lasai zeuden argazki 
horiek agertu aurretik, eta guk 
nahi duguna gauzak lasai egotea 
da. nahiago dugu inongo ikurrinik 
gabeko udaletxe bat".

"Gure herriko auzokideak 
demokratikoki subiranoak izan 
beharko lirateke zein ikurren 
bitartez ordezkatuak izan nahi 
duten aukeratzeko".

JUan lUiS Merino
irabazi

eneko barberena
Eh bilDu

"arrasateko udalak hainbatetan 
gaitzetsi duen ikurra da bandera 
espainiarra, eta guk irmoki salatu 
nahi dugu espainiar gobernuaren 
inposizio hau".

oScar garcia
psE-EE

igor Urizar
balEikE

"espainiar bandera ez da 
irabazirena, gurea errepublikanoa 
delako. jartzera behartu 
gaituzten bandera erregimen 
faxista baten herentziatik dator".

Uda sasoian, herriko festak as-
tebururo izaten dira nonahi, 
baina ez herrietakoak soilik, 
baita auzoetakoak ere.

Santa Marinakoei testigua 
hartuta, gaurtik eguaztenera 
bitartean herriko hiru kaletako 
jaiak ospatuko dira: gaur, Ze-
rrajerakoak; bihar, Maala Erre-
balekoak; eta eguaztenean, Fe-
rreriaskoak.

Zerrajerako jaiak gaur egingo 
du eztanda. Haur jolasak, mu-
sika emanaldiak, haurren eta 
nagusien afariak eta dantzaldiak 
izango dira Deba errekaren bes-
te aldeko txoko horretan. 

Bihar, Maalakoen txanda izan-
go da eta goizeko etxafuegoeta-
tik gau erdiko su artifizialak 
arte jai giroan murgilduko dira.

Eguaztenean, Ferreriasko jaiak 
izango dira; aurten, gainera, 
Irati tabernak ateak itxiko di-
tuen pizgarriarekin (egitarau 
zehatzak Goiena.eus webgunean). 

Zerrajerako, Maalako 
eta Ferreriasko jaiak 
ate joka daude 

LurrindeGia

olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

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

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

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

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

imanoL beLoki

alkate ohiak kiroldegian batuta
kiroldegiaren 40. urteurrena dela eta, ekitaldi instituzionala antolatu zuen 
udal Gobernuak eta alkate ohiak gonbidatu zituen. Lakunza, altuna, Loiti 
eta arregi han izan ziren, ubarretxenak eta Garaik gidatutako bisitan. 

ezker abertzaleko alkate ohiek eta ardanzak ez zuten parte hartu, eta 
eH bilduk oharra kaleratu zuen, ekitaldiaren "inprobisazioa" salatuta.

amaia txintxurreta arrasatE
2017ko aurrekontuen zirriborroa 
aurkezteko ekitaldian, Udal Go-
bernuak iragarri zuen gazteei 
etxetik joaten laguntzeko alo-
kairuak diruz laguntzeko lerro 
bat sortuko zutela. Hala, mar-
txoaren 9an 30.000 euroko poltsa 
aurkeztu zuten horretarako.

Hori aurkeztu orduko alokai-
ruan zeuden gazteek hilabeteko 
epean eskaria eginez gero atze-
raeraginezko izaeraz kobratu 
ahal izan dute diru laguntza 
hori. Hau da, urtarrilaren 1etik 
aurrerako laguntza jaso ahal 
izan dute. Hilabeteko epe horren 
ostean eskaera aurkeztu dute-
nek, berriz, eskaeraren momen-
tutik aurrera jaso dute laguntza.

29 eskaera onartuta
Guztira, ekainaren 29ra arte, 31 
eskaera jaso dira; batzuk nor-
banakoek aurkeztutakoak eta 
beste batzuk, bizikidetza unita-
tekoek. 

31 horietatik 29 onartu dituz-
te, bi kasuk ez zituztelako bal-
dintzak betetzen. Hauxe azaldu 
du Gazteria zinegotzi Ander 
Garaik: "Guztira, 29 eskaera 
horiek asetzeko bideratu dugun 
diru kopurua 45.000 eurokoa da. 
Guk hasieran esan genuen 30.000 
euroko poltsa bat zegoela, baina 
motz geratuz gero handitzeko 

aukera izango zuena. Orduan, 
2017ko ekainaren 29ko gobernu 
batzarrean erabaki zen 20.000 
euro handitzea kantitate hori. 
Beraz, guztira, 50.000 euroko 
poltsa bat izango dugu 2017ko 
ekitaldirako".

Oraindik laguntza horren be-
rri izan ez dutenentzat, komeni 
da gogoraraztea, besteak beste, 
3.000 eta 28.000 euro arteko diru 
sarrerak izan behar direla, eta 
alokairuaren prezioa 600 eurotik 
beherakoa izan behar dela; bal-
dintzak udal webguneko Gazte-
ria atalean daude zehaztuta.

eskaera berriak
Garaik gogora ekarri du, gaine-
ra, eskaera berriak jasotzeko 
gertu daudela eta abendura bi-
tartean eskaera berriak egin 
ahal izango direla.

Udalak hurrengo urtean ere 
diru laguntza hori eskaintzeko 
asmoa daukala baieztatu du Ga-
raik eta aurrera begira laguntza 
horrekin jarraitzea dela euren 
asmoa. "Harritu egin gara la-
guntza lerro honek izan duen 
erantzun onarekin, eta horrek 
etorkizunean mantentzeko in-
darra ematen du". 

alokagai dagoen etxe bateko kartela. xabi Gorostidi

20.000 euro gehiago 
gazteen alokairuetarako
Ekainaren 29ra arte, 31 eskaera jaso dira udal bulegoetan. martxoaren 9an onartu 
zuen udalak horretara 30.000 euro bideratzea, eta, motz geratu dela ikusi ostean, 
alokairuak diruz laguntzeko poltsa 20.000 euro handitzeko erabakia hartu dute

Ekuatoreaz bestalde

Idazten ari naizen ekuatoreaz beste alde honetatik, egunak 
neguz jantzita esnatzen zaizkit, eta hemen, uztaila ez da uzta 
garaia. Urteko gaurik motzena izan ohi denak, eguzkiaren 
protagonismo faltan, bere presentzia luzatzen du urteko gaurik 
luzeena eskaintzeko. Urrutiko paisaia hauetan, Corioli efektua 
dela eta, urak hustubidean beste aldera egiten omen du, 
erlojuaren orratzen norabideari jarraituz.

Eta horrela, ezustean, naturaren beste bitxikeria batekin egin 
berri dut topo. Izan ere, aspaldi ezagutu nuen ilargiak bete 
izateari uzten dionean, eta ondorioz, ilbeheran denean, C itxura 
marrazten duela. Baina gaztelerazko creciente hitzari lotuz gero, 
esanahia kontrakoa litzateke. Horregatik esan ohi da gazteleraz 
gezurtia dela ilargia, hazten ari denean (ilgoran) C ordez, D 
batekin azaltzen delako.

Gaur gauean zeruari so ilargiarekin bat egiten baduzu, jakin 
zuk eta biok, gauden lekuan gaudela, ilargia fase berean ikusiko 
dugula; aldiz, ilargiaren gezurra egia bilakatuko dela ekuatoreaz 
bestaldeko hemisferioan.

nirE ustEz

nerea MakazaGa

Bizkaia etorbidea z/g  ARRASATE
Tel.: 943 79 41 98 • kanpazarfiat@telefonica.net

ESPEZIALISTAK : ALFA ROMEO, FIAT ETA SUZUKI

TXAPA, PINTURA ETA MEKANIKA
Marka guztietako autoen konponketak
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Uztailak 22, zaPatUa
09:00etan etxafuego jaurtiketa
17:00etan Ume jolasak eta txokolate-jana
19:30ean kontzertua, Monte tabernaren eskutik
21:00etan afaria, estradetan
21:30ean dantza
23:55ean Su artifizialak

Uztailak 23, igandea
12:00etan Meza, arrasateko parrokian

Maala 
errabaleko 
Jaiak 2017
arrasate

EX
PRES KAFETEGIA

    
    TERRAZA

ondo pasau jaietan!

EX
PRES KAFETEGIA

    
    TERRAZA

ondo pasau jaietan!
Tel.: 943 79 45 99    

ElEktrizitatEa oro ar
atEzain ElEktroniko
tB satElitE / digitala 

tElEzaBalkuntza
MantEnu zErBitzua

Tel.: 943 77 04 85

 Ondo pasau jaixak!

Plater konbinatuak
ogitarteko hotz eta beroak

Hanburgesak
Pintxoak
razioak

 943 08 24 51
Maalako errebala 15. arrasate.

taberna

tel.: 943 79 20 57 

T A B E R n A

Plus ultra
Maala ErraBala 6 

639 02 47 14

rPs: 286/13 - Ez da osasun zentroa - roP: 10/278

ferrerias 28 
Tel.: 943 79 96 55

ferrerias 35 
Tel.: 943 77 13 78

ILEA
943 79 87 62

ILE-APAInDEGIA

ondo 
pasau!Ferrerias kaleko jaiak

08:00 etxafuegoak.
12:00 txistularien kalejira.
17:00 Haur jolasak   
   eta txokolate-jana.
19:00 erraldoien konpartsa txikia.

19:00 txistularien kalejira
19:00 meza parrokian
21:00 kale afaria
23:00 dantzaldia.

arrasate

uztailak 

26 
eguaztena

egitaraua:

xabi gorostidi arrasatE
1980an zabaldu zituen ateak Ira-
ti Herriko Taberna proiektuak, 
eta, denboraren poderioz, berri-
tzeko beharra sumatu dute 37 
urtean barku hori gidatu dute-
nek. "Irati taberna ostalaritza 
eremu bat baino askoz gehiago 
izan da jaiotzatik. Ezker aber-
tzalearen apustu bat izan da, 
herritarrak erakartzeko eta he-
rrigintza egiteko zentro izatea 
helburu izan duena", azaldu du 
Amets Beltran de Guevarak, 
Sortuko kideak. "Hala ere, 37 
urte dituen eraikina da, eta badu 
berritzeko beharra". 

Momentu honetan tabernaren 
osasun maila ez dago bere one-
netan, garai hobeak bizi izan 
ditu. Horren zergatiei buruz 
galdetuta, ondorengo hausnar-
keta egin du Beltran de Gueva-
rak: "Hainbat faktore ikusten 
ditut nik. Duela urte batzuk, 
Biona eta Lagunilla martxan 
zeudenean, Ferrerias inguru 
hau aisialdirako gune zentrikoa 
zen, baina, gaur egun, aisialdi 
gune hori Arbolapetatik Uarka-
pera bidean kontzentratzen da. 
Eta, bestalde, gazteengan ere 
desideologizazio efektu bat ere 
badago. Politika eta herrigintza 
ez daude batzuen lehentasunen 
artean, eta hori ere faktore ga-
rrantzitsua da. Nolabait, Irati 
tabernaren eraberritze proiek-
tuak egoera horiei buelta ema-
teko helburua du. Gazteentzako 
eta herritarrentzako erakargarria 
den elkargune izatea, alegia". 

Politikaz harago 
Sortu zenetik gaur egunera arte, 
makina bat bilera eta batzar 
egiteko gune izan dira Irati ta-
berna eta Arrano elkartea. "Ez-
ker abertzalearen proiektua 
izanik, elkargune garrantzistua 
izan da gure proiektuak aurre-
ra eramateko. Baina pareta hauen 
artean, politikaz harago dauden 
beste milaka gauza antolatu 
dira. Maritxu Kajoi, santamasak 
eta laster etorriko diren Ferre-
riasko jaiak ere bai. Urte luzez 
egon ziren kale honetako jaiak 
egin gabe, baina elkartean egin-
dako bileretatik hasi ziren jaiak 
hauspotzen", azaldu du Kepa 
Ormaetxeak, Sortuko kideak.

Beltran de Guevararen ustez, 
Iratik beti izan ditu ateak zaba-
lik. "Jaiez gain, bertso eskolak 
ere egin izan dira elkartean, eta 
beti egon da zabalik ezker aber-
tzalearen filosofiarekin bat egin 
duten mugimenduei babesa ema-
teko; AHTaren aurkako plata-
forma, Etxerat... Herrigintzare-
kin, justizia sozialarekin, femi-
nismoarekin eta euskalgintza-
rekin lotura duen orori babesa 
emateko gune izaten jarraituko 
du. Auzolan filosofia duten he-
rritar taldeen estalpe izateko 
asmoarekin". 

itxuraldatze sakona
Lanak egin ostean ikusi ahalko 
den Irati berriak aldaketa sako-
nak izango ditu espazioaren 
antolaketari dagokionez. "Lehe-
nik eta behin, karkaba bat egi-

tera behartuta gaude, alde zaha-
rreko lege urbanistikoek behar-
tuta. Hala, elkartearen barra 
eta tabernako komunak lerra-
tuta dauden tarte hori guztiori 
Udalak espropiatuko digu".

Tabernak eta elkarteak bat 
egingo dute, "gune multifuntzio-
nala" sortuz, non ekintza kultu-
ral ezberdinak egin ahalko diren. 
"Orain arte ere eskaintza kul-
turala egon izan da, baina, proiek-
tu berrian, hori indartzeko aha-
legin berezia egingo dugu, eta 
modu egonkorragoan landuko 
da gai hau. Hala, kontzertuek, 
bakarrizketek, hitzaldiek, aur-
kezpenek eta erakusketek pre-
sentzia handiagoa izatea lortu 
nahi dugu".

Tabernaren kokapena elkartea 
dagoen tokian dago aurreikusi-
ta. "Buruan daukaguna da ta-
berna elkarteko jantokia dagoen 
alderdian jartzea. Aldiz, aisial-
digunea gaur egun taberna dagoen 
lekuan joango da, eta agertoki 
moduko bat izango du. Espazioa-
ren antolaketarekin lotuta, orain 
arte Iratiko dekoratuan beti izan 
ditugu herriko presoen argaz-
kiak, eta gustatuko litzaiguke 
gune berrian argazki horiek gero 
eta leku gutxiago izatea. Seina-
le ona litzateke".

Eraikinak sukaldea izango du, 
baina, hasiera baten, afiliatuek 
ezin izango dute orain arte be-
zala erabili. Hala ere, Sortuk ez 
du baztertzen aurrerantzean 
afiliatuek bazkariak edo afariak 
egiteko aukera izatea.

esperiantzadun gidariak
Eraberritzearen ondoren, eskar-
mentudun bi pertsonak hartuko 
dute Iratiren ostalaritza alorra-
ren gidaritza: Aitor Urizarrek 
eta Gorka Morrasek. Biek ala 
biek bizitza osoa daramate os-
talaritzan lanean; lehenak Oso-
rik, Gure Leku eta Ekaitz taber-
netan eta bigarrenak, Iluntz 
tabernan. "Eskarmentudun per-
tsonak nahi genituen. Ez baka-
rrik ostalaritza alorrean, baita 
kulturgintzan eta herrigintzan 
esperientzia zutenak. Zentzu 
horretan, biek betetzen dituzte 
baldintza horiek. Epe luzerako 
proiektua da, eta, horretarako, 
konfiantzazko lantalde bat bila-
tzea izan dugu helburu", azaldu 
Beltran de Guevarak.

Kubako Iraultza ospatuz itxi-
ko ditu ateak Iratik, uztailaren 
26an, eta, dena ondo bidean, 
2018ko hasiera aldean eraberri-
tuta egotea da asmoa. "Era ho-
netako eraikuntza lanak egite-
rakoan, denetarik gertatu dai-
teke, eta zaila izaten da lanak 
amaitzeko data bat zehaztu, eta 
ondoren asmatzea. Hala ere, 
ezustekorik ez badago, 2018a 
hasteaz bat berriz zabaltzea da 
gure aurreikuspena". 

lokala lortzeko prozesua
1979ko udal hausteskundeen 
ostean, Arrasateko HB buru-be-
larri jarri zen lokal baten bila. 
"Udal taldea osatuta, lan batzor-
de bat eratu zen; diruzaintza, 
arlo juridikoa... eta niri, lokal 
bat bilatzeko ardura eman zida-
ten", azaldu du Ormaetxeak. 

"Elkartea dagoen eraikina libre 
zegoen, eta jabeekin akordiora 
heldu ginen. Baina tabernaren 
eraikinaren jabeek hitzartuta 
zeukaten lokala Beasaingo os-
talari bati ematea. Planoak eta 
bestelako gauza batzuk eginda 
zituztela ikusirik, egindako gas-
tuak estaltzeko, eta guri lokala 
uzteagatik kalte-ordain gisa, ia 
800.000 pezeta inguruko eskain-
tza bat egin genien. Diru asko 
zen garai hartarako, eta, den-
boratxo bat pasa ondoren, baietz 
esan ziguten. Baina, hurrengo 
egunean, diru gutxi zela esan 
ziguten, eta ez zigutela lokala 
utziko. Hala ere, lokala oraindik 
erosi gabe zeukaten, eta jabeei 
gertatutakoa kontatu genien. 
Onartu ostean, diru gehiago 
eskatu zigutela ohartu zirenean, 
zera esan zieten Beasaingoei: 
'Hauek garbi jokatu dute eta 
eskaintza justu bat egin dizuete. 
Beraz, ez baduzue euren eskain-
tza onartzen, ez dizuegu lokala 
salduko'. Eta halaxe eskuratu 
genuen tabernaren eraikina". 

euskal Herriko lehen 'herrikoa'
Gaur egun, Euskal Herriko txo-
ko askotan ikus daitezke Herri-

ko Tabernak edo arranoak. Bai-
na Arrasateko Irati izan zen 
guztietan lehena, eta eurek ja-
rraitutako eredua jarraitu zuten 
beste askok. "Beste herri batzue-
tatik etortzen ziren, eta galdetzen 
ziguten: 'Nola egin duzue? Nola 
lortu duzue finantziazioa?'. Beraz, 
Iratira gonbidatu eta jarraituta-
ko prozesua azaltzeko bilerak 
egiten genituen bertan. Ostean, 
herrialde mailako bilerak egin 
behar izan genituen, guk jarrai-
tutakoa eredua era masiboagoan 
azaltzeko", azaldu du Ormaetxeak.

Segurtasun neurri bereziak
1980an eraiki zenez segurtasun 
neurri bereziak ditu Irati Ta-
bernak. "1980an muturreko es-
kuindarrek atentatuak egin zi-
tuzten tabernetan. Gogoratzen 
dut, Alonsotegin, EAJko jabea 
zuen taberna batean bonba jarri 
zutela eta lau hildako izan zire-
la. Hori ikusirik, segurtasun 
teknikari bat kontratatzea era-
baki genuen. Ateetan 7 mm-ko 
altzairuzko xaflak jarri genituen 
eta kanpoaldera ematen duten 
leihoetan, aldiz, banketxeetan 
erabiltzen ziren kristal lodiak, 
balen aurkako sistemarekin", 
azaldu du Ormaetxeak. 

Komuneko paretetan arreta 
berezia jarri zuten. "Bonbetako 
asko komunetako galdaretan 
jartzen ziren. Beraz, Irati taber-
nako komunetako paretak ze-
mentu armatuarekin eta altzai-
ruzko xaflazko errefortzuarekin 
egin genituen". 

irati tabernako barraren argazki zahar bat; eraberritzerakoan, gaur egun jantokia dagoen lekura aldatuko dute. arrasateko sortu

lotara, berrituta 
esnatzeko

eUskal Herriko 
leHen 'Herrikoa' 
iZan Zen irati, Beste 
askorentZat eredU 
iZan dena

irati tabernak ateak itxiko ditu denboraldi batez, zaharberritze sakonak egin eta 
itxuraldatuta berragertzeko. ostean, elkarteak eta tabernak espazio bakarrean egingo 
dute bat, herritarrentzako "erreferentzia-gune" izaten jarraitzeko helburuarekin

demokraziako lehen udal 
hauteskundeak 1979ko 
apirilean egin ziren.

"Hb urte bat lehenago 
eratu zen, eta arrasateko 
udalean sartzeko lanean 
ari ginen: listak osatu, 
propaganda egin... baina 
ez geneukan horretarako 
leku fisikorik. Garai hartan, 
Centro de accion 
Catolicaren egoitza hutsik 
zegoen, eta bertan egin 
genuen kanpaina", azaldu 
du kepa ormaetxeak.

HBko udal taldea 79an. sortu

iratiren sorrera: 
1979ko udal 
hauteskundeak
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xabier Urzelai arrasatE
Ointxe! Saskibaloi Taldeak zu-
zendaritza berriarekin ospatuko 
du 50. urteurrena. Eta ez hori 
bakarrik, lehen taldea EBA ka-
tegorian duela. Jon Basurko 
buru –bi hamarkada egin ditu 
presidente moduan–, orain arte 
hamaika laguneko lantaldeak 
osatu du Ointxe!-ko zuzendaritza; 
hala, Basurkorekin batera Jesus 

Merino, Raul Kortabarria, Paco 
Alvarez, Gorka Zurutuza –ja-
rraitu egingo du– Niko Badiola 
–jarraitu egingo du– Pedro Gar-
cia, Mikel Mateos, Marcelino 
Caballero, Miguel Angel Loren-
zo eta Gorka Aretxaga izan dira 
klubean. Orain, Zurutuzarekin 
eta Badiolarekin batera, beste 
lau lagunek hartuko dute klu-
baren gidaritzaren erreleboa: 

Oihane Agirrek –presidentea–, 
Jose Mari Balzategik, Ricki Vi-
centek eta Fran Fernandezek: 
"Albiste pozgarria da ikustea 
atzetik datozenak gogotsu dato-
zela, ilusio berrituekin. Horren-
beste urte egin ostean guri jada 
horixe falta zitzaigun. Errelebo 
naturala da, hartu-eman handia 
izan dugu bi taldeen artean, 
batzuk jarraitu egingo dute, eta 

zuzendaritza utziko dugunon 
konpromiso maila orain arteko 
modukoa izango ez bada ere, 
gertu izango gaituzte, edozertan 
laguntzeko prest". 

"kluba, egoera oso onean" 
Hain zuzen, zuzendaritza talde 
berrian arlo ekonomikoaren 
ardura izango du Fran Fernan-
dezek: "Orain arte egin duten 
lana txalotu egin behar da, egoe-
ra ezin hobean hartu dugu klu-
ba, eta lan horri jarraipena 
ematera gatoz gu".

Alde horretatik, ez da aparte-
ko iraultzarik egongo, Oihane 
Agirre presidenteak adierazi 
moduan: "Kirol arloan egindako 
lana ikusgarria izan da, aurre-
ko zuzendaritzak oso garbi zuen 
Ointxe!-k zer-nolako kluba izan 
behar duen, eta oraingo zuzen-
daritzak ikuspuntu berbera du. 

Alde horretatik, Gorka Zurutu-
zak kirol zuzendari lanetan ja-
rraituko du eta Josu Larreategi 
izango da lehenengo taldeko 
entrenatzailea". Eta arlo hori 
indartzeko asmotan, Arrasateko 
taldeak dagoeneko egin du lehe-
nengo fitxaketa: "Gasteiztik Ene-
ko Mata entrenatzailea ekarriko 
dugu; EBAn esperientzia duen 
gizona da, harrobiarekin lan 
egitea zer den ondo dakiena". 

Harrobia, hortxe indarra 
"EBAn jokatzea oso ondo dago, 
baina harrobia horren gainetik 
egon behar da, hor jarri behar 
dugu indarra", dio Fernandezek. 
"Helburu nagusiak izan behar 
du saskibaloian jokatu gura 
duten gazteei horretarako au-
kera ematea, eta garrantzitsua 
izango da, baita ere, inguruko 
klubekin hartu-eman ona izatea".

oihane agirre eta Jon Basurko, lehengo eta oraingo presidenteak, bi zuzendaritzetako ordezkariekin; badago erreleboa. Goiena

ointxe!-k zuzendaritza 
berria, eta taldea eBan
urtetako lanaren ostean Jon basurkoren lantaldeak erreleboa izango du saskibaloi 
taldean; oihane agirre buru, sei laguneko taldeak hartuko du zuzendaritzaren ardura. 
albiste on batekin hasi dute jarduna, klubeko lehen taldeak Eban jarraituko du

azken unera arte borrokan ibili eta gero, muk ligako azken unean 
galdu zuen eban jarraitzeko eskubidea, maiatzean. Lan arrazoiak 
eta lesioak tarteko, denboraldian zehar josu Larreategik ezin izan 
ditu hainbat jokalari eskura izan, eta arrasatekoa moduko talde 
batean asko igartzen dira halako hutsuneak. 

bada, jokalariek lan galanta egin bazuten ere –urte osoan izan 
ziren lehiakorrak–, liga amaieran ezin izan zioten urte osoko 
erronkari eutsi. Federaziotik, baina, martitzenean jaso zuten 
baieztapena, eban segituko dute: "uztailaren 3an kategorian 
jokatzeko izen-emate epea zabaldu zuen Federazioak, eta ordurako 
hartuta geneukan erabakia. klubak 50 urte beteko ditu datorren 
urtean, eta urteurrena eban egonda ospatu gura genuen", adierazi 
du Fran Fernandezek. Horretarako, talderen batek uko egin behar 
zion eba mailan jokatzeari, eta Fundacion baskonia 5+11 taldearen 
eskutik etorri da erabaki hori.

orain, taldea ondo indartu beharko dute zuri-moreek: "ez dugu 
iazkoa gertatzerik gura, eta, horretarako, kanpotik jendea ekarri 
beharko dugu. Horretan gabiltza lanean; izan ere, Paul isasak, 
mikel eta ander atxak, imanol zeziagak, mario Lezaunek, ricky 
mendizabalek eta iban kortazarrek taldea utziko dute. baja asko 
dira, baina talde lehiakorra izateko egingo dugu lan".  

"lehen taldea indartu behar dugu"

mikeL ruiz de azua

santa Marina jaiak, paregabe
bi berrikuntza izan dituzte aurten arexola eta arriola auzoetako santa 
marina jaiek: hegazkin lehiaketa eta berbapasie. mikel ruiz de azua 
auzotarraren esanetan, "oso giro onean egin ziren eta jendea gustura" 
egon zen. berrikuntzez gain, jaiak "ederto" joan dira eta ekintza guztiek 
erantzun ona izan dute, ruiz de azuaren arabera.

eneko azurmendi aramaio
Azken urteetako aldaketa han-
diena aurrekontu jaitsieran egon 
dela azaldu du Arriolabengoak. 
Hala ere, eta hainbat gorabehe-
ra izan arren, lasterketa egoera 
onean dagoela onartu du.
ze egoeratan iritsi da urteurren 
borobil honetara? 
Egoera onean. Hamar urte haue-
tan herrian egon den ekintza 
polit bat izan da lasterketa hau. 
Gainera, 10. edizioa oso ondo 
irten da, giro ederra izan dugu, 
eta gustura geratu gara.
aurtengoak euskadiko txapelke-
tarako ere balio izan du, gainera. 
Bai. Bi sailkapen egin dira: ba-
tetik, Euskadiko Openekoa, eta, 
bestetik, Euskadiko Txapelketa-
koa. Urtero lurralde baten egiten 
da eta aurten guri tokatu zaigu.
lasterketa osasuntsu dago? 
Bai. Hala ere, Federazioarekin 
arazo bat izan dugu. Antolakun-
tzan ardura handiena Federa-
zioak dauka, hark koordinatzen 
dituelako Openean dauden las-
terketa guztiak. Normalean, 
Federazioko arduradun bat ego-
ten da lasterketako sailkapenak, 
denborak, eta abar kontrolatzen 
eta, arazoren bat baldin badago, 
hori konpontzen. Hala ere, aur-
teng ez da arduradun finko bat 
egon, bi edo hiru pertsona aritu 
dira lan hori egiten, boluntario 
moduan.
zer dela-eta hasi zinen halako las-
terketa bat antolatzen? 
Nire semea bizikletan ibiltzen 
zen eta ilusioa egiten zion he-
rrian lasterketa bat egiteak, eta 
antolatzen hastea erabaki nuen.
nola gogoratzen duzu lehena? 
Zirkuituaren diseinuan asmatzea 
zaila izan zen. Lehenengo urte-
ko zirkuitua ez zen batere tek-
nikoa eta ikusteko ere ez zen 
oso erakargarria. Hala ere, ondo 
egon zen, eta, pixkanaka, neurria 
hartzen joan gara. 
Herriak ere lagunduko du, ezta? 
Orain, Jon Andoni Axpe eta 
biok aritzen gara zirkuitua di-

seinatzen, baina herritarrek ere 
asko laguntzen digute, bai zir-
kuitua preparatzen, bai trafikoa 
kudeatzen eta baita beste hain-
bat gauzatan ere. Horregatik, 
eskerrak eman nahi dizkiet la-
guntzen ibili diren herritar guz-
tiei, baita diruz lagundu diguten 
dendariei eta tabernariei ere.
zertan aldatu da lasterketa hamar 
urte hauetan? 
Batez ere, aurrekontuan aldatu 
dela esango nuke. Komunikabi-
deetan ere ez du oihartzun han-
dirik eta aurrekontua murriztuz 
doa. Esan daiteke txirrindula-
ritzaren anaia pobreena dela 
kirol hau. Udalen diru lagun-
tzekin antolatzen dira lasterke-
tak, komertzioek ez dute askorik 
laguntzen, eta lasterketa gutxia-
go antolatzen dira orain. Ara-
maion, ordea, guztien laguntza-
ri esker, mantendu egiten dugu 
oraindik.

zirkuitu aldaketa izan da aurten. 
zer moduz? Funtzionatu du? 
Orain arte, Barajuen auzoan 
egin izan da eta hango jendea 
haserretu ere egin zaigu, jende 
asko eramaten zuelako laster-
ketak hara. Hala ere, zenbait 
arrazoi direla eta, aurten behean 
egitea erabaki dugu, eta, egia 
esan, oso ondo funtzionatu du; 
ikuskizunari dagokionez ere 
irabazi egin duela esango nuke. 
Trafikoa moztuta egon zen eta 
horrek zenbait arazo txiki sortu 
zituen, baina herritarrek ulertu   
zuten eta ez zuten kexarik izan.
datorren urtean ere ibarran egingo 
da ala barajuen auzoan? 
Barajuengo zirkuitua askoz ho-
bea da eguraldi txarrarekin ibil-
tzeko. Ibarrako zirkuitua arris-
kutsua da eguraldi bustiarekin. 
Hala ere, oraindik ez dugu ezer 
erabaki, eta datorren urteko 
egutegia egiten denean eraba-
kiko dugu zer egin.
Mendiko bizikletarekiko zaletasun 
handia al dago aramaion? 
Bai, zaletasuna badago. 10 urte 
hauetan beti egon izan da txi-
rrindulari aramaioarren bat. Ez 
da, agian, futbola bezain erakar-
garria, baina batzuek egiten 
dute kirol honen aldeko apustua.

Martin arriolabengoa, lasterketaren antolatzailea. Goiena

"egoera onean iritsi da 
lasterketa urteurrenera"
Martin arriolabengoa antolatzailEa
aramaioko mendi bizikleta lasterketak hamar urte bete ditu aurten; hori dela eta, 
martin arriolabengoa antolatzaileak urte hauetako balantzea egin du

"eskerrak eMan 
naHi diZkiet 
lagUndU digUten 
Herritar, dendari 
eta taBernariei"

Esku hutsik jolasean!

Udako giroan, herriko plazan eserita lasai asko lagunekin 
solasean nengoela nire begiradak ihes egin dit… Jakina da gaur 
egungo haur eta nerabeak trebe eta ikasiak direla teknologia 
berrietan. Kezkaz, behin baino gehiagotan hitz egin izan dugu 
gai honen inguruan. Indibidualtasunean oinarrituriko eredu 
batean murgildurik irudikatu ohi ditugu askotan. Nor bere 
tablet edo tresna elektronikoan itsu, mutu eta gor, inguruan 
dagoenaz, gertatzen denaz, ohartu gabe.

Baina gaurkoan poztu egin naiz. Ume talde handi bat dut begi 
aurrean, adin desberdina duten haurrak. Beraien oihu eta 
korrikek nire begirada berauengana zuzenarazi du. Harrapaketa 
jolas bat asmatu eta plazan, kalean gora eta behera korrika ari 
dira, makinatxoetatik urruti eta taldean!

Ez gaude guztiz galdurik, umeak beti ume, sormena ez dugu 
galdu! Poztu nau ikusitakoak. Eserlekutik jaiki eta erreka 
bazterrean beste taldetxo bat ikusi dut beraien ur jolasak 
eginez, harriak ibaira botaz eta istorioak asmatuz! Gozamen 
ederra hartu dute nire begi eta belarriek!

nirE ustEz

iker elexPuru

Urtero moduan, Gureia auzoko 
Santiago eguna ospatzeko jaia 
egingo dute uztailaren 25ean. 

Lehenik, meza egongo da, 
12:00etan. Ondoren, kantu baz-
karia egingo dute, eta Arantza-
zu Ruiz de Azua soinu-joleak 
alaituko du bazkari hori, soinua 
joz eta herritarrak abesten ja-
rriz. Azkenik, arratsaldean, ume
-jolasak egingo dituzte.

Santixa ermitako jaia 
ospatuko dute 
uztailaren 25ean

Plazan eta erreka inguruan ibil-
tzen diren hainbat katu hilda 
azaldu ziren astelehenean eta 
beste zenbaitek konbultsioak 
izan dituzte –astean zehar hil 
egin dira beste batzuk–. Baso-
zaina aritu du bizirik zeuden 
katuak tratatzen eta Martioda 
zentrora eraman ditu. Udala 
arrazoiak aztertzen ari da, eta, 
ustez, pozoituta hil dira katuak.

Hainbat katu hilda 
azaldu dira aste 
honetan herrian

x.U. arrasatE
Tio Teronen Semeek sortutako 
azken lana da Freshcool. Eta 
bertan, posible da ikustea 
Raphael, Michael Jackson eta 
halako artisten abestiak beste 
modu batean dantzatuta; hau 

da, euskal dantzen mugimen-
duekin egindako koreografiekin 
dantzatuta. Alegia, Raphaelen 
abestietako bat aurreskuarekin 
fusionatzea. "Gu euskal dantza-
riak gara, betidanik egon gara 
plazetan euskal dantzak dantza-

tzen, eta zerbait berria egin gura 
genuen", adierazi dio aste ba-
rruan Haritz Salamancak Arra-
sate Irratiari.

Ikuskizunak arrakasta izan 
du Euskal Herrian, eta baita 
kanpoan ere: "Granadan, Sala-
mancan... egon gara eta jendeak 
oso ondo hartu gaitu, eskertu 
egiten dute ikuskizuna euskaraz 
egitea". Alde horretatik, abesti 
eta dantzekin batera antzerkia 
ere tartekatzen dute Freshcool-en: 
"Ikusleak zirikatzen ditugu, ikus-
kizunean parte har dezaten". 

euskal dantzen mugimenduak 
egungo abestietan fusionatuta
udazabal ekimenaren barruan, 'Freshcool' izeneko 
ikuskizuna egingo dute domekan herriko plazan

Riffs And Chips talde gasteizta-
rrak kontzertua joko du Monte 
tabernaren kanpoaldean bihar. 
Hitzordua 19:30ean izango da, 
eta Maalako jaien egitarauan 
txertatuta dago. 

Duela gutxi jo zuten Monten, 
eta, talde gasteiztarrak rhythm-and
-bluesaren ofizioa primeran men-
peratzen duela ikusita, berriz 
gonbidatu dituzte. 

Blues doinu dotoreak 
Maalako jaiak 
berotzeko

Whisky Dick bikote amerikarra 
berriro itzuliko da bere etxetzat 
daukan DAT tabernara.

Kontzertua joko dute zapatu 
iluntzean, 20:00etan, eta bereiz-
garritzat dituzten doinu astunak 
eroango dituzte Olarte kalera, 
beste behin. Garagardo artean 
zuzeneko bitxia ikusi nahi du-
tenentzat, hitzordu aproposa 
izango da. 

Heavy eta rock astun 
amerikarra zapatuan 
DAT tabernan
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Felix Iñurrategi lorategiko ze-
droaren adina eta garaiera as-
matzeko Udalak abian jarritako 
porrak badu irabazlea: Rosa Mari 
Lasaga. "Datu horietara gehien 
hurbildu beharra zegoen. Eta 
Lasagak ia bete-betean asmatu 
du", jakinarazi du Joxe Migel 
Uribarrenek, porraren bultza-
tzailea izan den Kultura zinego-
tziak. Zedroak, 145 urte ditu –La-

sagak ere horixe jarri zuen– eta 
35,5 metroko garaiera –35 metro 
jarri zituen–. 100 euroko bonua 
eskuratu du irabazleak Aretxar-
te elkarteko dendetan erabiltze-
ko. Parte hartutako guztien artean 
bertako produktuen otarra zoz-
ketatu dute eta Gorka Etxeza-
rretak jaso du hori. Lehiaketan 
parte hartu duten zazpi gazte-
txoek, ostera, irailean egingo den 
Magia Asterako sarrerak esku-
ratu dituzte. Porrarekin jasotako 
dirua Saharako eskoletarako 
materiala erosteko erabiliko dute.

Zedroaren porra Rosa 
Mari Lasagak 
eskuratu du

Hainbat lagun musean jokatzen iazko jaietan. Goiena

Ohi baino beranduago, baina 
gogotsu datoz Portasolgo jaiak 
Erakustaldiak, kontzertuak, mus txapelketa, azoka, 
paella lehiaketa eta gehiago izango da aste bukaeran

M.a. arEtxabalEta
Badatoz Portasol auzoko jaiak, 
ekintzaz beteta etorri ere. Klasi-
ko egin diren ekitaldiei eutsi 
diete beste behin, eta herriko 
musika taldeek eurendako izan-
go dute kiroldegi aurreko oholtza.

Txupina 18:30ean botako dute 
gaur, egubakoitza, eta orduantxe 
murgilduko dira jaietan. Jarraian 
buruhandiekin eta erraldoiekin 
kalejira izango da txistulariek 
lagun eginda. Bixxxentak taldeak 
girotuko du iluntze partea (19:00) 
Ibai Gain elkarte aurrean, eta 
gauean rock kontzertuen txanda 
izango da (21:30); Aretxabaletako 
Screamers & Sinners eta Txe-
rrikumeak taldeek jardungo dute.

Poniak eta zezentxoak domekan 
Bihar atletismo probarekin ha-
siko dute eguna (11:30); 105 me-
troko lasterketak egingo dituzte 
Imanol harategi aurrean hasita. 
Eta ondoren (12:00), gimnasia 

erritmiko erakustaldia izango da 
Atseden taberna parean. Ohi legez 
mus txapelketa jokatuko dute 
Eguzki-Alde elkarteko arkupetan 
(16:00), eta ondoren pintxo poteoa 
egongo da. Herriko beste hiru 
talde izango dira protagonista 
gaueko kontzertuan (21:30): Krisis, 
Delirium eta Kalaña.

Auto gidatuen erakustaldiare-
kin esnatuko dira auzotarrak 
domekan (09:00); Zaraia taber-
nako aparkalekuan izango da. 
Eta artisau feria egingo dute 
Bizkaia kalean (10:30): bigarren 
eskuko produktuak, makramea-
rekin egindakoak, Afrikako oiha-
lak, bitxiak… Eguerdi partean, 
13:30, ostera, paella lehiaketa 
izango da Markoleko zelaian.

Poniak eta zezentxoak izango 
dituzte neska-mutikoek (18:00), 
kiroldegi aurreko zelaian, eta 
jaiak bukatu aurretik auzoko 
nagusiena eta 2017ko lehen jaio-
berria omenduko dituzte (19:00).

Mirari altube arEtxabalEta
Ohiko osoko bilkura egin zuen 
udalbatzak eguaztenean eta Eus-
kadi Lagunkoia sarera batzea 
erabaki zuten, aho batez. Kale 
garbiketa zerbitzuaren pleguak 
eta Altsasuko auziaren gaineko 
mozioa ere onartu zituzten oso-
ko bilkuran.

Herriaren diagnostikoa 
Eusko Jaurlaritzak 2012az geroz-
tik abian duen egitasmoa da 
Euskadi Lagunkoia –Osasunaren 
Mundu Erakundearen proiektu 
batean oinarritua– eta hirugarren 
adinekoak dira protagonista: 
"Gero eta gehiago izango dira 
hirugarren adinekoak eta gero 
eta osasuntsuagoak. Hortaz, zahar-
tze aktibo bat bultzatzea da egi-
tasmo horren helburua", jakina-
razi zuen Karmele Uribarrik, 
Gizarte Zerbitzuetako zinegotziak. 
45 bat herrik egin dute bat ho-
rrekin, eta Aretxabaletak ere bai 
eguaztenetik. Talde eragilea sor-
tuko dute orain, eta herriaren 
gaineko diagnostikoa egingo du 
horrek: "Egia esan, ez dago ho-
rretarako beharrik ere; izan ere, 
Basotxok orain dela urte batzuk 
egindakoa hartuko da oinarri. 
Herri lagunkoia izateko egin 
beharreko aldaketak jasoko dira 
txosten horretan: garraioan, hi-
rigintza kontuetan, elkarbizi-
tzan… Eta gero Udalarekin ados-
tuko dituzte", zioen Uribarrik. 
Hirugarren adinekoekin batera 
askotariko herritarrek osatuko 
dute talde eragile hori, "guztien-
dako herria" egiteko asmoarekin, 
EH Bilduk eskatu zuen lez.

kale garbiketaren pleguak 
Kale garbiketa zerbitzuaren ple-
guak ere onartu zituzten, baina 
EH Bildukoen abstentzioarekin. 
Azken hamar urteotan zerbitzua 
eman duen Serbitzu SL enpre-
sari kontratua bukatuko zaio 
azaroan, eta Udal Gobernuak 
erabaki du berriro deitzea lehia-
keta. EH Bildu, horrekin kon-

forme ez, eta eskatu zion kon-
tratazio zuzena bultzatzeko: 
"130.000 euro aurreratu eta hiru 
langile kontratatzeko moduko 
planteamendua egin genuen 
baina aurreiritziz betetako eran-
tzuna jaso dugu", zioen Ion Al-
bizuk, EH Bilduko zinegotziak, 
eta gaineratu: "Horren aurrean 
pleguei hiru ekarpen egin diz-
kiegu: berdintasunaren alde 
egitea; langileen baldintzak blin-
datzea; eta aspektu etikoak ja-
sotzea. Zelanbait onartu dituzte 
baina erabat gustura ez gara 
geratu". Zerbitzuaren jarraipen 
zorrotza egiteko ere eskatu zuen 
EH Bilduk; baietza erantzun 
zion Unai Elkoro alkateak, eta 
gaineratu: "Egin dituzten ekar-
pen horiek baldintza sozialetan 
sartu ditugu". Lau urtetan eman-
go du zerbitzua kontratatutako 
enpresak, beste bi urtez luzatze-
ko aukerarekin.

altsasuko mozioaren alde 
EH Bilduk, bestetik, Altsasuko 
auziaren gaineko mozioa aur-
keztu zuen, eta kezka handia 
agertu, "kasua neurrigabekeria 
eta bidegabekeria onartezin 
batera heldu delako". Era be-
rean, "konpromiso irmoa adie-
razi zuten elkarbizitzarekiko, 
justiziarekiko eta pertsona guz-
tien giza eskubideen errespe-
tuarekiko", eta Altsasun gerta-
tutako egitateen izapideak epai-
tzeko eskumenak Iruñeko epai-
tegiena izan beharko litzatekee-
la adierazi zuten. EH Bildu eta 
jeltzaleak mozioaren alde ager-
tu ziren eta PSE-EEko zinegotzi 
Miren Lorea Lana abstenitu 
egin zen esanaz kasua neurri-
gabea dela onartuta ere mozioa 
"tranpa hutsa" zela: "Ez du adie-
razten biktima izan ziren guar-
dia zibilekiko solidaritaterik 
eta ekintzekiko gaitzespenik". 
Halakoak aurkeztu aurretik 
adosteko ahalegina egiteko ere 
eskatu zuen. 

Galderen atalean, ostera, par-
te-hartze ordenantzaren gainean 
galdetu zuen EH Bilduk, eta 
alkateak iraileko osoko bilkuran 
aurkezteko konpromisoa hartu 
zuen.

kale garbitzailea makinarekin, atzo goizean. mirari aLtube

euskadi lagunkoia sarera 
batuko da aretxabaleta
udalbatzak aho batez onartu zuen, eguaztenean, hirugarren adinekoak protagonista 
dituen egitasmoarekin bat egitea. horrez gain, kale garbiketa zerbitzuaren pleguak 
onartu zituzten osoko bilkuran, Eh bildu abstenitu egin bazen ere

talde eragilea 
osatUko da eta 
Basotxok egindako 
diagnostikoa 
eraBiliko dUte

Loramendi aisiaLdi eLkartea

azken jaiko sorpresekin amaituz
Loramendi elkartekoek udalekuen balorazioa oso positiboa egin dute; izan 
ere, monitoreak gustura, haurrak pozik eta elkartekoak energiaz bete dira. 
san Fermin eguna izan da nabarmentzekoa, gurasoek "giro itzela" jarri 
zutela esan baitzieten. bestalde, balio ezberdinak landu dituzte, elkarlana 
eta talde-lana, eta gaurko azken jaiarekin amaituko dituzte udalekuak.

imanol Beloki arEtxabalEta
Abuztuaren 13an hasi eta 17ra 
arte adin guztiendako egokitu-
tako ekitaldiz josita datoz aurten 
andramaixak. Txosnagunerako 
antolatu dituzten ekitaldiez gain, 
Huntza taldearen emanaldia, 
Efimerren The Dance of the Death 
eta Monstruos De La Universal 
taldearen The Baba Yaga kale 
animazioa dira berritasunak.

Txupinazoa Andra Mari bez-
peran jaurtiko dute eta aurten 
UDA izango da txupinazoa bota 
eta pregoia irakurriko duena. 
Gainera, alkate txikia Xabi An-
txia izango da eta alkateorde 
txikia Laiba Mudassar. Jaien 
aurrekontua, aurten, 75.805 eu-
rokoa da, eta Unai Elkoro alka-
teak herritarrak parte hartzera 
animatu ditu.

Huntza eta efimer talde nagusiak 
Txupinazoa abuztuaren 14an 
izan arren, 13rako hainbat eki-
taldi antolatu dituzte txosnagu-
nean. Tartean, herriko taldeen 
kontzertuak egongo dira. Andra 
Mari bezperan, goizean kanpai 
jotzeak emango die hasiera jaiei 
eta arratsaldean txupinazoarekin 
eztanda egingo du festak. Gauean, 
Efimer taldearen The Dance of 
Death ikuskizuna izango da pla-
ter nagusia.

Andra Mari egunean, abuz-
tuaren 15ean, musika emanaldiak 
izango dira protagonista, besteak 
beste. Arratsaldean, Monstruos 
De La Universal taldeak kale 
animazioa eskainiko du, eta 
gauean Huntza taldearen txan-
da izango da. 

txikientzat, eskaintza zabala 
Abuztuaren 16a haurren eguna 
izango da, eta txikienek ere go-
zatzeko tailerrak, jolasak, pai-
lazoak eta beste ekintza asko 
prestatu dituzte. Gauean, pro-
fesional mailako pilota partidak 
egongo dira eta txosnagunean 
Krisis, The Gratix eta Joxe Re-
play arituko dira.

Abuztuaren 17a jaietako azken 
eguna izango da, eta aurten ere 
Kuadrillen Eguna antolatu dute. 
Sokamuturra egongo da goizean, 
eta eguna ondo bukatzeko beste 
hainbat ekitaldi antolatu dituz-
te Udalak eta Gazte Ekimeneko 
kideek.

Herritik sortuta, herriarendako 
Gazte ekimeneko kideek txos-
nagunerako herritik sortuta 
herriarendako antolatu dute 
egitaraua. Hori horrela, herriko 
taldeen aldeko apustua egin dute: 
"Herriko zortzi talde igoko dira 

oholtzara, eta mikro irekia ja-
rriko dugu, musikariez gain, 
herritarren parte-hartzea sus-
tatzeko", adierazi du Andoni 
Lapuertak, Gazte Ekimeneko 
kideak.

Berrikuntzak ere izango di-
tuzte aurten: abuztuaren 14ko 
gazte afaria egin beharrean, 
gazte bazkaria egingo dute, bes-
teak beste. Horrez gain, karpa 
luzeagoa jarriko dute, eta barra, 
berriz, horren barruan jarriko 
dute. Hala, euria egiten badu 
babesteko, eta bertaratzen diren 
guztiak batze aldera.

Huntza taldea izango da egitarauko plater nagusietako bat. Lea-artibai mutrikuko Hitza

Huntzaren trikiti doinuak, 
jaietako plater nagusi
andramaixak abuztuaren 13tik 17ra arte ospatuko dituzte, eta egitaraua berrikuntzaz 
josita dator. bezperan, uDa izango da txupinazoa bota eta pregoia irakurriko duena. 
txosnagunean, aldiz, "herritik sortuta, herriarendako" jaiak antolatu dituzte

tomatearen astea irailaren 25etik 30era bitartean ospatuko da, eta 
aurtengo ediziorako ere hainbat ekintza antolatu dituzte. irailaren 
26an, Landatutako bioaniztasunaren bidean: Aretxabaletako 
tomatea hitzaldia izango da, 18:30ean, udaletxeko lorategian. 
irailaren 28an, berriz, tomatea kontserbatzeko tailerra izango da, 
18:30ean, eta ortu lehiaketa ere egingo dute. azken honetarako, 
aurrez eman beharko da izena, arkupen edo turismo@debagoiena.
eus helbidean. Lehiaketan, Gatzaga, eskoriatza, aretxabaleta eta 
arrasateko ortu guztien jabeek hartu ahal izango dute parte.

irailaren 30ean, 12:00etatik aurrera, azoka ekologikoa izango 
da, eta bertan, Nola lortu haziak tailerra eta tomate erakusketa 
popularra izango dira hitzordu nagusiak.  

tomatearen astea ekintzaz beteta

iñiGo murGiondo

kirol udalekuetan bikain
Gaur emango diete amaiera kirol udalekuei, eta orain arteko balorazio 
positiboa egin dute arduradunek. askotariko ekintzak izan dituzte 
gaztetxoek, eta arrakastatsuenak hauek izan dira: irteerak, Altxorraren bila 
eta patinatzea. Gaur izango da azken eguna, eta puzgarriak jarriko dituzte 
kiroldegian, azken jai bezala. Hala, behar bezala amaitzea da euren asmoa.
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Ikasgela ibiltariak ekimeneko autobusera joandako batzuk. amaia txintxurreta

Programazioaz ikasten 'ikasgela 
ibiltariak' ekimeneko autobusean
Eskoriatzako plazan martitzenean izan zen autobusetik 
80 umetik gora pasata, arrakasta izan du ekintzak

i.B Eskoriatza
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta Orona Fundazioak sustatu-
tako ekimena da Ikasgela ibil-
tariak, eta martitzenean Esko-
riatzan izan zen autobusa. 8 eta 
16 urte bitarteko gaztetxoei  
teknologien erabilera egokia 
eta sortzailea bultzatzeko hel-
buruarekin, hainbat tailer es-
kaini zizkieten.

Ekimenera udalekuetan ari 
diren haurrak joan ziren uda-
lekuetako orduetan, eta, talde-
txoetan banatuta, ordenagailuz 
betetako autobus gorrira sartu 
eta programazioaren munduan 
lehenengo urratsak egiteko 
aprobetxatu zuten. Ikastaro eta 
tailerrak 45 minutukoak dira, 
eta Scratch, Game Maker, web-
guneak sortzeko tailerra, pro-
gramazioa ordenagailurik gabe, 
Programazioa I eta Programa-
zioa II dira eskaintzen dituzten 
tailerrak.

kultura digitala egoki sustatuz 
Maider Etxaniz Gazteria tek-
nikariak azaldu du ekimena 
arrakastatsua izan dela, eta 
kultura digitala egoki erabil-
tzeko haurrei zuzendutako eki-
mena baliagarria izan dela: "80 
ume inguru pasa dira egun osoan 
zehar autobusetik, eta, 17:00eta-
tik aurrera, udalekuetan ibili 
ez diren gainontzeko umeentzat 
izan da zabalik. Esperientzia 
polita izan da eta umeak gus-
tura irteten dira autobusetik. 
Gaur egun, kultura digitala 
gure egunerokotasunean dago 
eta umeen artean horren ku-
deaketa eta gestio ona bultzatu 
behar da, etorkizunera begira 
beldurrak baztertzeko…".

Ekainaren 28an hasi zen Ikas-
gela ibiltariak ekimena, eta, 
autobusa Gipuzkoakoa hainbat 
herritan ibili ostean, uztailaren 
30ean emango zaio amaiera.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Aretxabaleta-Eskoriatza bide-
gorri zati batean artapen lanak 
egingo zituela adierazi zuen 
Udalak martxoan. Hala ere, Al-
meneko biribilgunea baino pix-
ka bat goragotik hasi eta Esko-
riatzarainoko bidegorri zatia 
itxi egin behar zutela adierazi 
arren, aurreikusita zeuden obrak 
atzeratzea erabaki zuten, Udalaz 

kanpoko arazoengatik,  eta aste 
honetan egin dituzte. Hala, as-
telehenetik egubakoitzera arte 
08:30etik 17:30era itxita egon da 
bidegorria.

Artapen lan horietan, hainbat 
sastraka eta zuhaitz kendu di-
tuzte, eta eremua txukundu. 
Bestalde, iaz, hainbat arazo izan 
ziren bidegorri zati horretan, 
uraren erruz, bertatik pasatzeko 
zailtasunengatik. Hala, bidego-
rriko izkinak garbitu egin di-
tuzte, bide batez, aste osoan 
bertan ibili diren langileek.

Itxita egon da 
bidegorria, artapen 
lanengatik

imanol Beloki Eskoriatza
Santa Anako aparkalekuko lur-
jabeen eta Udalaren artean akor-
diorik egon ez denez, astelehena 
ezkero Aparkalekua itxita kar-
tela izan da jarrita aparkaleku-
ko sarreran. 

Udalak alokairu bat ordaintzen 
zuen aparkalekuarengatik, eta 
hitzarmen horretako baldintzak 
aldatu nahi zituzten lurjabeek. 
Bada, ez direnez ados jarri, as-
telehenean hasita, bertan zeuden 
autoak atera dituzte herritarrek, 
eta, aparkalekua hustuta, da-
goeneko ezingo da eremu horre-
tan aparkatu.

Udalaren alternatiba 
Herrigune erdi-erdian dagoen 
eta 80 autorentzat prestatuta 
zegoen aparkalekua itxita dago. 
"Orain oporrak datozela, ez da 
hainbeste nabariko herrian apar-
katzeko orduan, baina irailetik 
aurrera nabarituko da ikasleen 
bueltarekin, eta arazo bat izan-
go da", azaldu du herritar batek. 

Hala ere, alternatiba badu esku 
artean Udalak, aurreko GOIENAn 
adierazi moduan, orain arte 
auzo ezberdinetan egin dituzten 
aparkaleku solteena, eta Huhe-
ziko belardian egin nahi den 
aparkaleku berriarena.

irtenbideen alde eta kontra 
Eskoriatzako Udalak Santa Ana-
ko aparkalekuen galerarekin 
oreka bilatzeko jarritako irten-
bideen aldeko eta kontrako iri-
tziak adierazi dituzte, bestalde, 
Eskoriatzako herritarrek.

Santa ana auzoko aparkalekua itxita. imanoL beLoki

santa ana aparkalekua 
hustuta, itxita dago
80 autorendako aparkalekua aste honetan itxi dute, eta hori orekatzeko hainbat 
irtenbide atera ditu udalak; herrian zehar aparkaleku solteak egitea eta huheziko 
berdegunean egin nahi duten aparkalekuarena, hain zuzen ere

antonio errarte 
hErritarra

"ondo ez, erdiguneko 
aparkalekua delako. orain, 
dorletan egin behar badute, ez 
zait irtenbide ona iruditzen. ni 
han bizi naiz, eta, denak hara 
joango direnez, niretzat kalte. 
maturanaren izkinan ere etxeak 
egin behar dituzte… baina, 
bitartean, aparkaleku batzuk 
egitea, txarto ez".

edUrne arkaUz
hErritarra

"Herriari kalte handia egiten dio 
santa ana aparkalekua ixteak. 
Lehen, beteta zegoela ere ez 
zegoen aparkatzeko lekurik. 
orain, jarri dituzte beste 
hainbat, baina arazoa sortuko 
du. nik herrian bertan egiten 
dut lan, baina erosketak egin 
behar dituztenek… nabarituko 
dute".

Mikel izUrrategi 
hErritarra

"Faena bat da, leku ederrean 
zegoelako, herri erdi-erdian. 
egin diren aparkaleku solteak 
partxeak dira; Huhezin jartzea, 
berriz, irtenbide bat dela uste 
dut, eta ondo dago. bestalde, 
buruan dugu sartuta autoan 
bertaraino joan behar dugula… 
txip aldaketa behar dugula  
uste dut".

Santa ana itxi izana zer iruditzen zaizu?

imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Udalak Manuel 
Muñoz kiroldegian hainbat be-
rrikuntza eta konponketa lan 
egin nahi ditu, bertako erabil-
tzaileen eskakizunei erantzunez. 
Hala, bertan egin nahi dituzten 
lanen proiektua aurkeztu zion 
Gipuzkoako Foru Aldundiari, 
eta, horri erantzunez, 61.000 eu-
roko laguntza jasoko du Udalak.

Lanak urrian hasi nahi dituz-
te, eta azaroan bukatuta egotea 
aurreikusten dute. Honela azal-
du du Josu Ezkurdiak, Hirigin-
tza eta Mugikortasun batzorde-
buruak: "Kiroldegiko goiko gunea 
itxi egingo da; horrela, gimnasio 
berria lortuko dugu, azalera bi-
koiztuta. Kirol antolakuntza al-
detik, fitness makinak egokitu 
eta beheko gimnasiokoak igoko 
ditugu gora; horrela, gela hori 
libratuko da beste ekintzak eta 
ikastaroak egin ahal izateko".

gastuen partida, 105.000 euro
Foru Aldundiak lanen zati bat 
estaltzeko 61.000 euroko diru 
laguntza jaso du Udalak. Hala, 
lanen kostua handiagoa denez, 
partida bat bideratuko du Uda-
lak. "Gastuen partida 105.000 
eurokoa da, bestela ezin da obra 
adjudikatu. Diru-sarrera partida 
berria, berriz, 61.000 eurokoa 
da".

Herritarren eskaera
Lanak egiteko erabakia Udala-
rena izan arren, herritarren 
eskaera izan dela gaineratu du 
Ezkurdiak: "Erabiltzaileen es-
kaera izan da: neguan hotza eta 
udan bero egiten duelako, kan-
txan jokatzen diren partiduetan 

zarata dela-eta… Inkesta egin 
genuen, eta bertan garbi ikusi 
genuen aldaketa behar zela, eta 
erabiltzaileen eskaera kopurua 
ere handia izan da".

Urrian hasiko dituzte
Kiroldegian egingo dituzten la-
nak urrian hasiko direla azaldu 
du Ezkurdiak: "Aurreikuspenen 
arabera, urrian hasi eta azaroan 
bukatzea da asmoa". Hala, irai-
lean lizitazioa martxan jarriko 
da, eta lanak egingo dituen en-
presa konkurtso publikoaren 
bitartez kontratatuko da.

Manuel Muñoz kiroldegia. imanoL beLoki

eraberritze lanak egingo 
dira Manuel Muñozen
gipuzkoako Foru aldundiak Eskoriatzako udalari emandako diru laguntzari esker 
hainbat lan egingo dituzte manuel muñoz kiroldegian. Erabiltzaileen eskaintzari 
erantzunez, 105.000 euro kostatuko dute lanek

kartela 
aukeratuta
irailaren 7an, 8an, 9an eta 10ean 
Leintz Gatzagako andramari jaiak 
izango dira, eta udalak kartel 
lehiaketa jarri zuen martxan; 
uztailaren 6an amaitu zen lanak 
aurkezteko epea.

kartel irabazlea Lara Gonzalez 
artistarena da, eta, 100 euroko 
saria irabazteaz gain, hark 
egindako kartela erabiliko da jaien 
egitaraua aurkezteko.

Lara GonzaLez

Bisitariak gatz Museoan. Goiena

Gatz Museoa irekita egongo da 
uztaileko egun guztietan
zapatuan, arabako Errioxako guardia herriko azokan 
postua jarriko dute, hemengo gatza ezagutzera emateko

imanol Beloki lEintz gatzaga
Gatzaren ustiapenaren bilakae-
ra biltzen duen Gatz Museoa 
irekita egongo da uztailean, egu-
nero. Hala, 12:00etan, euskaraz-
ko bisitak egiteko aukera egon-
go da nahi duenarentzat, eta 
13:00etan, berriz, gaztelerazko 
bisitak egingo dira.

Beste ordutegi batean bisita 
jaso nahi duenak, aldiz, erreser-
ba egin beharko du; horretara-
ko, 943 71 47 92 telefonora deitu 
beharko da. Hamar pertsonako 
taldetik gorako bisitariek, bes-
talde, erreserba egin beharko 
dute gatzmuseoa.com webgunean. 
"Bisita gehien asteburuetan iza-
ten ditugu, baina eguneroko 
bisitetara ere etortzen da jen-
dea… Hala, museoa uztail osoan 
zehar egunero izango dugu za-
balik eta espero dugu jendea 
etortzea…", azaldu du Aitor 
Larrañagak, Gatz Museoko ar-
duradunak.

Herritarrentzat gonbidapena 
Uztaileko hiru domeketan, 
11:00etan, Leintz Gatzagako he-
rritarrak izango dira bisitan 
museoan. Herriko etxe guztie-
tara gonbidapena bidali dute 
eta museoa oraindik ikusi barik 
duten herritarrek aukera izan-
go dute ezagutzeko. Pasa den 
domekan hasi ziren herritarren-
dako bisitak, eta domeka hone-
tan eta hurrengoan aukera izan-
go dute ikusteko.

guardiako azokan 
Zapatu honetan, bestalde, Gatz 
Museoak Arabako Errioxako 
Guardia herrian ospatuko den 
Lehenengo Enogastronomia 
Iraungarriaren Topaketan par-
te hartuko du. 

Produktoreen azokan postu 
bat izango dute gatzagarrek, eta 
hemengo gatza, gatz xaboiak eta 
txokolate gazia izango dituzte 
han salmentan.

Ska eta rock steady estiloak jo-
rratzen dituen Akatz talde bil-
botarra izango da zapatuan, 
22:30ean, Fernando Eskoriatza 
plazako oholtzan. Bestalde, gaur, 
ordu berean, Depedro taldea 
izango da Huhezin, egitarauko 
talde nagusia dena –32. orrian 
elkarrizketa ikusgai–.

Akatz taldea Espainiako Esta-
tuko ska eta rock steady estiloe-

tan erreferente nagusienetako 
bat da, eta, 25 urtez oholtzaz 
oholtza ibili ostean, Eskoriatza-
ra etorriko dira. Errekan Gora-
ren barruan uztailean izango 
den azken kontzertua izango da 
bilbotarrena, eta, beraien erre-
pertorioko kantuak joko badi-
tuzte ere, Jamaikako ska zaha-
rren kantu bat edo beste joko 
dute. Honen ostean, helduentza-
ko ipuin kontaketa izango da, 
uztailaren 28an, eta egitaraua 
irailaren 1eko kontzertu sorpre-
sarekin amaituko da.

Ska doinuak izango 
dira plazan Akatz 
taldearen eskutik

Zapatuan, 18:00etan, etxafuegoe-
kin eta Arientzako kanpai es-
kolakoen errepikekin hasiko 
dituzte jaiak Marinen. 21:00etan 
Leixarrape elkartean auzo-afaria 
egingo dute eta 23:00etan erro-
meria izango da Jainaga eta 
Narbaiza trikitilariekin. Dome-
kan, berriz, 13:30ean meza izan-
go da eta ondoren luntxa izango 
da bertaratzen direnentzako.

Marinen Madalenak 
ospatuko dituzte 
asteburuan

aUrreikUsPenen 
araBera, lanak 
Urrian Hasi eta 
aZaroan aMaitU 
naHi ditUZte
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

Urrian ospatuko duten 21 Kul-
turaldiaren barruan antolatu 
ohi duten argazki lehiaketaren 
berri eman dute dagoeneko San 
Joxepe erretiratu elkartekoek. 
Parte hartu ahal izateko 60 ur-
tetik gorakoak izan beharko 
dira, gaia librea izango da eta 
argazkiak aurkeztu ahalko dira 
urriaren 13ra arte. Gehienez, 
lau lan entregatu daitezke. 

San Joxepeko 21. 
Kulturaldiko argazki 
lehiaketa martxan da

Semicup txapelketaren beste 
edizio bat jokatuko da bihar se-
minarioan, 08:00etatik 20:00etara. 
Hamalau talde izango dira, eta 
nobedadea da neskez bakarrik 
osatutako bat ere egongo dela. 
Antolatzaileek kalkulatu dute 
final handia 20:00 aldera jokatu-
ko dela. Labegaraietako txapel-
keta egon ez bada ere, Semicup 
torneoa antolatzea erabaki dute. 

Areto futbolaren 
hamabi orduko jaia 
bihar seminarioan 

jokin Bereziartua bErgara
Asteleheneko eta martitzeneko 
beroaren osteko ekaitzak –hai-
zeak, bereziki– ondorio kaltega-
rriak izan zituen Bergaran ere. 
Haizeteak hainbat kalte eragin 
zituen; zuhaitz eta arrama ba-
tzuk bota zituen. Ondorio larrie-
na eta ikusgarriena Matxiate-
gikoa izan zen. Hilerri ondoan, 
zuhaitz bat erori eta hiru auto 
kaltetu zituen haizeak. Zorionez, 
baina, ez zen inongo zauriturik 
izan. Suhiltzaileak eta Udaleko 
brigada berehala hurbildu ziren 
zuhaitza eta arramak jasotzera. 
Matxiategiko ezustekoaz gain, 
Ortuibar inguruan haizeak 
zuhaitz bat errekara bota zuen 
eta Arrizuriagan arramak erori 
ziren lurrera. 

kanpoko igerilekua hustu
Baina ez zen zuhaitzena izan 
haizeak eragin zuen kalte baka-
rra. Izan ere, haizeak eragin 
zitzakeen kalteak ekiditeko, 
18:00ak aldera, Agorrosingo kan-
poko igerilekua hustu egin behar 
izan zuten. "Igerilekua jendez 
beteta zegoen, baina ohartarazi 
digute hustu beharra zegoela, 
haizetea zela-eta; berehala, 
huts-hutsik geratu da", adierazi 
zuen une horretan Agorrosingo 
kanpoko igerilekuan zegoen 
erabiltzaile batek. Barruko ige-
rilekura eroan zituzten erabil-
tzaile guztiak, badaezpada.

zuhaitzen egoeraren jarraipena 
Muturreko fenomeno meteoro-
logikoek eragin ditzaketen kal-
teen aurrean ezer gutxi egin 
badaiteke ere, Udalak Usondoko 
parkea itxita izan du eguneko 
tarte batzuetan. Izan ere, Uda-
leko langileek herriko zenbait 
zuhaitzei egin ohi dien azterke-
tetan ondorioztatu zuten Uson-
do parkeko sei zuhaitz –urkiak 
eta haritz amerikarrak– gaixo 
zeudela eta ez zutela sendabide-
rik. Horregatik, sei zuhaitz ho-
riek botatzen aritu dira asteon, 

herritarren segurtasuna berma-
tzeko. Hori dela-eta, zuhaitzak 
eta arramak botatzen aritu diren 
bitartean itxita egon da Uson-
doko parkea. "Udalak herriko 
zuhaitzen egoera aztertzen ja-
rraituko du", gaineratu dute.

Haizeak kalte materialak 
eragin ditu; zauriturik ez
martitzen arratsaldeko haizetearen ondorioz lurrera erori zen zuhaitz batek hiru auto 
kaltetu zituen hilerri ondoan; bestalde, goraino beteta zegoen agorrosingo kanpoko 
igerilekua hustu eta erabiltzaileak barrukora eroan zituzten, prebentzio neurri gisa

ZUHaitZen egoerari 
jarraiPena egiten 
die Udalak Urtean 
ZeHar; Usondoko sei 
Bota Berri ditUZte 

aste mugitua izan da brigadako 
langileendako. martitzeneko 
haizeteaz gain, astelehen 
goizean san Pedro kaleko 
fatxada batetik harri batzuk 
askatu eta kalera erori ziren. 
Harriek ez zuten inor azpian 
harrapatu, baina udalak ingurua 
hesitu eta azterketa azkar bat 
egin ostean, askatzeko moduan 
zegoen fatxadako harri zatia 
bota zuten, herritarren 
segurtasuna bermatzeko. Lanak 
ordu gutxitan bukatu zituzten. 

obra eta zerbitzuetako sailean 
jarraituz, urtarriletik ekainera bitartean 166 eserleku berritu dira; 
desmuntatu, konpondu, lixatu, berniza eman eta berriro muntatu 
dira. Lan gehienak Lanbidek kontratatutako bi pertsonek egin 
dituzte, udaleko seinaleztapen eta mantenuko brigadan. kale 
askotako bankuak berritu dira: boni Laskurain, domingo irala, 
errotalde parkea, matxiategi, zabalotegi eta beste hainbat.

langileak harriak kentzen. udaLa

Fatxadako harriak San Pedro kalera 

Suhiltzaile bat hilerri ondoko zuhaitza kentzeko lanean. maria Fernandez

j.B. bErgara
San Pedro eliza txiki geratu zen 
uztailaren 14an Juan Mari Erras-
tiri (Eibar, 1925 – Bergara, 2017) 
azken agurra emateko. Alkartu 
Nai elkartearen hasieran, 1960ko 
hamarkadaren erdialdean, ezin-
besteko pieza izan zen Errasti, 
eta aurrerago hamaika saltsatan 
ere ibili zen. "Alturaz txikia bazen 
ere, gizon handia zen; plazera zen 
haren ondoan lan egitea. Berga-
rak erreferente bat galdu du, ha-
ren lana eta nortasuna ez ditugu 
sekula ahaztuko", dio Errastirekin 
harreman estua izan zuen Juan-
jo Arrietak. Errastiren kargu 
zerrenda luzeak erakusten du 
Bergaran utzitako arrastoa han-
dia izan zela: Umore Ona Elkar-
teko presidente, San Martin bez-
perako danborradako sortzailee-
tako bat eta lehenengo zuzendaria, 

Pol-Poleko eta Gipuzkoako Men-
dizale Elkarteko presidente... 
Beste hainbat lekutan ere utzi 
zuen arrastoa: Gureak, ASPACE, 
Elbarrilan, Aransgi, Alargunen 
Egoitza, erretiratuen eta zaharren 
Egoitza, Anbulategia, Bergarako 
Anbulantzia, DYA... Goian bego.

Juan Mari errasti. Goiena

"erreferente bat" galdu du 
bergarak errastiren heriotzarekin 
hilaren 13an hil zen, 92 urte zituela, Juan mari Errasti: 
"haren lana eta nortasuna ez ditugu sekula ahaztuko"

Joan zaigu

jokin Bereziartua bErgara
Bergara Kirol Elkarteak Agorro-
sin berriaren aurreproiektua 
aurkeztu zuen astelehenean Za-
balotegin. Klubean hamabost 
talde eta 420 bat jokalari dituz-
tela aintzat hartuta, horiei guztiei 
erantzuna emateko instalazio 

"behar handia" dutela diote. Izan 
ere, Agorrosingo belar natura-
leko zelaian ez da entrenatzen 
mantentze-lana "oso garestia" 
delako eta argirik ere ez dutela-
ko, eta hamabost egunean behin 
bakarrik ematen zaio erabilera 
lehen taldearen partidu bat jo-

katzeko. Bergarako Udalarena 
den Ipintzako belar artifiziala 
erabiltzen dute futbol taldeek 
gainerako saioetarako. Horrega-
tik, Agorrosin berriak aurrei-
kusten duen aldaketarik handie-
netako bat izango da belar natu-
rala kendu eta artifiziala jartzea.  

Hiru fasetan egitea aurreikusi 
Baina ez da hori izango Izaskun 
Larzabal arkitektura estudioaren 
–Anoeta estadioaren berritzea 
zuzentzen ari den enpresa bera– 
aurreproiektuak jasotzen duen 
aldaketa bakarra. Proiektu in-
tegralaren lehen fasean, berde-
gunea Agorrosin baserrirantz 
zabaldu nahi da azalera handi-
tuz –eta zabaleran bi futbol zelai 
egokitzeko aukera eskainiz–, 
atletismo pista kendu gura da, 
bestelako erabileretarako 3.800 
metro koadroko espazio bat ira-
bazi, argiteria egokia jarri eta 
perimetroan sare bat jarri, ba-

loiak ez daitezen galdu. Bigarren 
fasean, 700 lagunendako lekua 
izango zituzten harmailak eta 
aldagelak etorriko lirateke. "Har-
mailetarako instalazio berria 
eraikiko litzateke, eta azpian 
kokatuko genituzke hamalau 
aldagelak. Gaur egungoak au-
rrefabrikatutakoak dira, modu 
probisionalean jarri zirenak, 
baina urteak aurrera doaz eta 
uste dugu aldaketa egiteko unea 
iritsi dela", deritzo BKEKo pre-
sidente Iosu Elorzak. Hirugarren 
fasean "alde soziala" deitu duten 
hori egingo litzateke; bulegoak, 
bilera gelak, taberna eta gimna-
sio txiki bat. Bestalde, aurre-
proiektuan ere jasotzen da ber-
degunearen azpian zementuzko 
plataforma bat jartzea, garai 
bateko meatzeek eragin izan di-
tuzten hondoratzeak saihesteko.  

Finantziazio bila 
Aurkezpenean, BKEko ordezka-
riek ez zuten aurrekontu zeha-
tzaren berri eman nahi izan, 
baina Elorzak aurreratu du "mi-
lioi bat euro pasatxokoa" izango 
dela. Finantziazio bila jarrita, 
Udala sartzeko logikoena litza-
teke BKEk Agorrosingo zelaia 
ematea. Elorzaren arabera, BKE-
ko presidente ohiei azaldu zi-
tzaizkien klubaren egungo beha-
rrak zeintzuk diren eta "beha-
rrezkotzat" jotzen dute proiektua. 
Udalarekin ere hasita daude 
lanean: "Alkatearekin egin ge-
nuen bilera, proiektua gustatu 
zitzaien eta aztertzen dabiltza. 
Argi dute espazio arazo bat da-
goela eta irtenbide bat eman 
behar diogula. Normalena jabe-
tza aldaketa bat egitea izango 
litzateke, baina aukera guztiak 
ondo aztertu behar dira", dio.  

Udalaz gain, Diputazioa, fede-
razioa eta Reala dituzte begiz 
jota finantziaziorako. "Elkarlana 
bultzatuko dugu, era ezberdinak 
aztertuz. Finantziaziorako ne-
goziaketen denborek markatuko 
dute hasiera. Urte amaierara 
bitartean instituzioetako ordez-
kariekin bildu gura dugu, eta 
obrei forma ematen joan. Obra 
hiruzpalau hilabetekoa da; aha-
lik eta azkarren nahi dugu egi-
tea", adierazi du Elorzak.

goiko itxura hori hartuko lukete zelai artifizial berriak eta harmailek. izaskun LarzabaL

"Behar handia" duen 
etorkizuneko agorrosin
agorrosingo futbol zelaia berritzeak eta berrantolatzeak "milioi bat euro pasatxoko" 
aurrekontua izango du, eta udalarekin, Diputazioarekin, federazioarekin eta realarekin 
batera finantzatzea da bkEren asmoa; aldaketa nagusia, belar artifiziala jarriko dela 

"finantZiaZiorako 
negoZiaketek 
MarkatUko dUte 
oBren Hasiera"
iosu Elorza, bkE-ko prEsiDEntEa

j.B. bErgara
Gaur hasi eta hilaren 25era arte, 
askotariko ekintzak izango dira 
Santa Ana jaietan. Gaur, Sanba-
maña batukada (19:00), Santana-
txoren jaitsiera (20:00), Bolua 
otxotearen emanaldia (20:30), 
sardina-jana herrikoia (21:00) eta 
kontzertuak –Gatzatu, Low Cost 
Theluxe eta DJ Menez– izango 
dituzte (22:00). Bihar, hilak 22, 
marrazki lehiaketa (10:00); pata-
ta-tortilla lehiaketa (11:00); umeen-
dako puzgarriak, aurpegi mar-
gotzea eta bitxien tailerra (12:00); 
trikitilariek girotutako poteoa 
(13:00); herri bazkaria (14:30); 
Madiber magoaren ikuskizuna 
(17:30); Dominguez mariatxiaren 
emanaldia (19:30) eta Custom 
taldearen kontzertua (20:30) izan-
go dira. Eta domekan, pilota par-
tiduak (11:00); Jose Mari Gabi-
londoren omenezko Bolua Txi-
rrindularitza Igoera (12:00); meza 
herrikoia eta luntxa (12:00); 
umeendako puzgarriak eta apar 
festa (12:30); txorizo pintxoen 
banaketa (13:30); Bolu Txiki Mas-
terchef lehiaketa (17:00); Los Ato-
mos orkestra (18:00); txokolate
-jana eta buruhandiak (19:00); DJ 
Pinoren 1960ko eta 1970eko ha-
markadetako musika (20:00); eta 
festak agurtzeko Santanatxoren 
igoera (22:00). 

Santiago eguna basalgo auzoan 
Basalgoko egun handia uztaila-
ren 25a izango da, Santiago egu-
na: meza nagusia (11:00); 35. 
Basago Txirrindularitza Igoera 
(12:00); luntxa (12:30); Angel Mari 
Peñagarikano eta Aitor Mendi-
luze bertsolarien saioa (13:00); 
eta bertso bazkaria (14:30). Baz-
karirako izena eman behar da 
uztailaren 21a baino lehen Ba-
salgokoak elkarteak. Uztailaren 
26an ere izango dituzte ekintzak: 
meza, luncha eta umeendako 
jolasak (12:30); eta auzoko erre-
tiratuen eta jai batzordearen 
bazkaria (14:30). Ondo pasa! 

santa ana jaiak 
lehenengo, eta 
basalgokoak 
ondoren
boluan, arriruriagan eta 
burdinaten gaur hasiko 
dira festak; basalgoko 
egun handia, hilaren 25a

aurreproiektuaren planoa; kanpoko lerro etenak markatzen du agorrosin berria izango denaren azalera osoa. izaskun LarzabaL

belar naturalaren 
ordez artifiziala 
jartzea –azpian 
zementuzko 
plataforma bat 
jarrita garai bateko 
meatzeek eragin 
izan dituzten 
hondoratzeak 
ekiditeko– , 
berdegunearen 
azalera handitzea, 
espazio berri bat 
irabaztea, 
atletismo pista 
kentzea eta 
harmaila, aldagela, 
biltegi, komun eta 
taberna berria 
egitea aurreikusten 
da, besteak beste.  

agorrosingo futbol zelai nagusia

azalera: 10.790 m2 

ipintza futbol zelaia

beste erabilera 

batzuetarako libre 

geratzen den gunea

azalera: 3.885 m2

san martin 
eskola 
handitzeko 
muga, 
haporen 
arabera. 
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jokin Bereziartua bErgara
Gai zerrendan egon ez arren, 
Bergaran pil-pilean dagoen Ago-
rrosingo kanpoko igerilekuaren 
auzia ez zen oharkabean pasatu 
uztaileko osoko bilkuran. Gal-
deren eta eskaeran tartean ate-
ra zuen gaia Irabaziko Aiert 
Lizarraldek, eta atzera begiratzen 
jarri eta errudunak bilatzen hasi 
baino gehiago, udal talde guztiek 
gaiari konponbidea emateko 
asmoa erakutsi zuten. 

irailetik aurrera, "buru-belarri"
Epe motzera obra handi bat egi-
teko aukera baztertuta, Igor Oiar-
bide kirol zinegotzia gertu ager-
tu zen 2017ko irailetik ekainera 
bitartean arazoari irtenbideak 
emateko helburuz lantalde bat 
sortzeko. EH Bilduk "egituratu-
tako parte hartze prozesu bat" 
eskatu zuen bergararrei bainu-
rako aukera berriak eskaini ahal 
izateko, eta Irabazik ere "aurre-
kontu parte hartzaileak" eskatu 
zituen. "Irailetik aurrera buru
-belarri jarri beharko gara guztiok 
lanean", esan zuen Igor Oiarbidek. 
Elena Lete alkateak ere berretsi 
zuen, arazoari hasieratik neu-
rriak hartu dituztela esateaz 
gain, epe ertain batera begira 
aukera berriak sortu behar di-
rela: "Kirol batzordetik bidera-
tuko dugu gaia, baina harago 

joan behar bada, harago eraman-
go dugu. Beste irtenbide batzuk 
bilatu behar ditugu hurrengo 
urterako edo urteetarako". 

EH Bilduko Agurne Barrusok 
Bergarak eskaintzen dituen ere-
mu naturalak egokitzea aukera 
bat dela deritzo: "Baina, berriz 
ere, erabakiak bulego itxi baten 
hartu beharrean prozesu parte 
hartzaile bat bideratu behar da". 
Ildo beretik doa Irabaziko Aiert 
Lizarralde, azken urteetan obra 
handietan hainbat akats egin 
izan direla iritzia: "Nahiago dut  
denon artean erabaki eta denok 

hanka sartzea, gobernu batek 
bere kabuz bulego itxi baten 
hanka sartzea baino". 

galdeketa boluko frontoirako 
Boluko frontoia estaltzeko proiek-
tuaren harira, Elena Lete alka-
teak berretsi zuen irailean gal-
deketa loteslea egingo dela: 
"Bosgarren edukiontziarekin 
egin genuen galdeketa eta patroi 
berberak jarraituko ditugu Bo-
luan ere. Kasu honetan, baina, 
galdeketaren eremua auzora 
mugatuko da". Leteren arabera, 
"koherentzia, partaidetza eta 

bizikidetza" ardatz hartuta egin-
go dute galdeketa, irailean; gal-
dera lantzeko osoko bilkura 
berezi bat egingo da irail hasie-
ran. EH Bilduk uste du partai-
detza beste era batera sustatu 
izan balitz ez legokeela galde-
keta egiteko beharrik. "Gober-
nuak proiektu teknikoaren in-
guruko informazioa helarazi 
digu baina herritarrekin zer 
egin gura zuen ez. Boluko biz-
tanleengana Udalean adostutako 
estrategia batekin joan izan ba-
gina egoera askoz lasaiagoa eta 
eraikitzaileagoa izango litzateke 
seguruenik", gaineratu zuen 
Agurne Barrusok. Irabazik, bes-
talde, parte hartze prozesu "erreal 
bat" eta auzoko beharren diag-
nosi bat eskatu zituen.

altsasuko mozioa eta liberazioa
Bestalde, EH Bilduk Altsasuko 
gertakariak terrorismotzat ez 
kalifikatzeko eta epaiketa Iruñean 
egitea eskatzeko aurkeztutako 
mozioak aurrera egin zuen; EAJk, 
EH Bilduk eta Irabazik alde boz-
katu zuten eta PSE-EE abstenitu 
egin zen. Alderdi Sozialistako 
Mari Carmen Barrenetxearen 
arabera, Altsasuko gertakariak 
terrorismo ekintzak izan ziren, 
gazteek ahal izan balute Guardia 
Zibilak "zanpatu" egingo zituz-
tela uste duelako. Mozioan ger-
takariak kondenatzen ez direla-
ko eta epaiketa auzitegi batetik 
bestera pasatzea bakarrik eska-
tzen zelako, abstenitu egin zen. 
Adierazpen horien aurrean kez-
ka eta harridura erakutsi zuen 
EH Bilduk: "Espainiako sektore 
garratzenek bakarrik defendatzen 
dute gertakari hura terrorismo 
ekintza bat izan zela; bakoitzak 
jakingo du zer egiten duen". 

Gainera, Gorka Artola zine-
gotziaren liberazioa eskatu zuen 
EH Bilduk, Euskadiko Udal Le-

gearen 33. artikuluan oinarri-
tuta. Bilkura aurretik Gober-
nuaren eta koalizioaren artean 
Artolak jaso beharreko soldata-
ren inguruan akordiorik ez ze-
nez izan, gaia mahai gainean 
geratu zen bi taldeak adostasun 
batera heldu bitartean. Alkateak 
konpromisoa hartu zuen abuztua 
amaitu aurretik egiteko osoko 
bilkura hori, deialdi berezian.

bilkurak bideoakta bidez jaso 
Irailetik abendura eta proba mo-
dura, osoko bilkurak bideoakta 
sistema bidez jasoko dira Goie-
naren eskutik eta herritarrek 
nahieran ikusi ahalko dute. EAJk, 
EH Bilduk eta PSE-EEk alde 
bozkatu zuten, eta Irabazik kon-
tra; Irabazik uste du zerbitzu 
garestiegia dela, eta ez dute begi 
onez ikusten zerbitzua komuni-
kabide batek eskaintzea, "lotura 
kezkagarri" bat sor dezakeelako. 
EAJko Maite Agirreren arabera, 
bideoakta sistemarekin eragin-
kortasunean irabaziko da, lan 
asko aurreratuko dira eta tekni-
karien baldintzak "nabarmen" 
hobetuko dira. Horren aurrean, 
Agirrek erantzun zion zerbitzu 
hori eskaini dezakeen enpresa 
bakarra dela Goiena eta horrek 
ez duela zertan komunikabide 
batekiko lotura suposatu behar. 

bilkura gaur goiena telebistan 
Uztaileko bilkura osorik ikus-
teko aukera egongo da gaur  
bertan Goiena telebistan, 
23:00etan hasita. 

Udako irudietako bat: ilara luzeak agorrosingo kanpoko igerilekura sartzeko. a.t.

Bainurako aukera berriak 
aztertzeko konpromisoa
agorrosingo igerilekuetako edukiera arazoen aurrean, gobernuak konpromisoa hartu du 
irailetik ekainera bitartean lanean "buru-belarri" jartzeko; Eh bilduk eta irabazik erabakiak 
"bulego itxi baten" hartu beharrean herritarren parte-hartze zuzena eskatu dute

BolUko frontoia 
estali edo eZ 
eraBakitZeko, 
galdeketa loteslea 
egingo da irailean

Aurtengo udaleku irekiak bere azken txanpara heltzen ari dira. 
Aurreko hilabeteak prestaketa lanetan ibili gara, guztia ondo 
irteteko asmoz. Batukada erraldoi batekin eta azken astean 
jaialdi batekin emango diegu amaiera aurtengo udalekuei.

Eguraldia lagun, Bergarako haur ugari eta beraiekin, beraien 
erreferente izango diren hezitzaileak, herriko kale eta bazter 
guztiak alaitzen eta betetzen ari dira. Egiten ari garen ekintza 
ugarik ere, herriko zenbait eragileren eta herritarren laguntza 
eskatzen digu eta haiengatik ere udalekuak bide onean doazela 

azpimarratzekoa da. Gozatu euskaraz! esaldia nabaria da haur 
eta hezitzaileen soinean. Guztiek zurian daramate, baina kolore 
ezberdinek eta argitsuek egiten diote esaldiari indar gehiago 
hartzea. Haurrak udalekuak amaitu eta euskararekin bizipen 
positiboak bizi izan dituztela sumatzea alaitzekoa da. Lagunak, 
jolasak, egun bereziak, irteerak… gozamenerako momentuak 
bihurtzen dira eta etorkizunean, orainean bizitako esperientziaz 
hitz egiteko aukera emango dutenak. Jolastu euskaraz, bizi 
euskaraz, egin lagunak euskaraz… Gozatu euskaraz!

Gozatu euskaraz! 

saiOa GaritanO 

nirE ustEz

Irailaren 9ko San Martin ferian  
taloak eta odolosteak saltzeko 
txosna bana jarriko dute, Oxi-
rondo plazan. Irabazi asmorik 
gabeko elkarteek uztailaren 28ra 
arte eman ahalko dute izena, 
12:00ak baino lehen. Eskaera 
orriak eta baldintzen plegua 
udaletxean edota Udaleko web-
gunean (www.bergara.eus/eu/
node/10388) daude eskuragarri. 

San Martin ferian talo 
eta odoloste txosnak 
jartzeko izen-ematea

xabier Urzelai bErgara
Lost and Found, King of Rock 
edota Later than you think abes-
tien doinuek neurtuko dute gaur, 
egubakoitza, bergararren bero
-muga. Stacie Collins Band tal-
deak 2015ean argitaratutako Roll 
de Dice diskoko abestiak dira 
horiek, baina 2007a ezkero hiru 
disko argitaratu dituzte Nash-
ville-koek (Tennessee).

'chicago rock and blues'
Rock-and-roll talde indartsue-
netako batekin eta honky-tonk 
uluarekin, rockaren, bluesaren 
eta countryaren mugak esplo-
ratzen ditu Stacie Collinsek. 
Little Walter eta James Cotton 

bezalako Chicago Blueseko han-
dien estiloko abeslari-musika-
gile eta aho-soinulari aparta, 
Collinsek bere lekua hartu du 
energia handiko kontzertuen 
munduan.

Bizilekua Nashvillen (Tennes-
see) badu ere, errepideko borro-
kalaria da Collins, ezin konta 
daitekeen ikuskizun kopurua 
eskaini du AEBetan eta Europan 
azken urteetan, eta omenaldi 
talde bat sorrarazi du Japonian. 
Bidaiatzeaz gain, Collinsek eta 
haren senar, idazle eta Al Collins 
–Jason and The Scorchers– tal-
deko kideak bost disko idatzi, 
grabatu eta kaleratu dituzte eu-
ren zigiluarekin.

bergarako txistulariak, etzi
Berumuga zikloa alde batera 
utzita –hurrengo emanaldia Hen-
drik Rover taldearen kontzertua 
izango da, uztailaren 28an, hori 
ere Espoloian–, domekan Ber-
garako Txistulari Bandaren ka-
lejira izango da, 11:00etan hasi-
ta, eta Santa Marinatik Matxia-
tegira arteko tartea girotuko 
dute. 

Eta, eguaztenean, hilak 26, bi 
film emanaldi egingo dituzte, 
aire libreko emanaldien barruan. 
19:00etan gaztetxoendako txanda 
izango da, 7 Ipotxak filmarekin, 
batetik, eta ondoren, 22:00etan, 
The Great Wall izeneko filma 
egongo da ikusgai.

rock-and-roll indartsua 
stacie Collins-en eskutik 
berumugaren barruan, aEbetatik etorritako taldearen emanaldia izango da gaur, 
egubakoitza, Espoloian (22:00). nashville-etik –tennessee– etorritako taldeak 
rockaren, bluesaren eta countryaren mugak esploratzen ditu

aritzetako ordezkariek jaso zuten martxa, hilaren 16an egindako emanaldian. aritzeta

aritzeta abesbatzak martxa 
izango du danborradan
abesbatzako lehen zuzendari alfredo gonzalez 
Chirlaquek egin die ereserkia: "abesteko modukoa da"

x.U. bErgara
Aurtengo sanmartinetako dan-
borradan –irailaren 15ean–, Ari-
tzeta Abesbatzak 30. aldiz joko 
du. Hori horrela, Alfredo Gon-
zalez Chirlaquek Aritzeta Abes-
batzari martxa konposatu dio, 
eta, horrekin batera, Aritzetakoek 

urte hauetan guztietan abesba-
tzan esku hartu duten lagun 
guztiak danborradan parte har-
tzera gonbidatu dituzte: "Urtetan 
Alfredori egin diogun eskaera 
izan da, eta, azkenean, badugu 
martxa. Oso berezia da gureta-
ko", adierazi du abesbatzak.
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Maider arregi antzuola
Hunkigarriak eta parte hartzai-
leak", halaxe deskribatu dituzte 
udal langileek eta ordezkariek 
eta antzuolarrek aurtengo he-
rriko festa nagusiak. 

"Nire ustez, oso ondo joan dira 
jaiak. Eguraldia primerakoa 
izan da kalean ibiltzeko eta jen-
deak parte hartu du ekintzetan. 
Emozioz betetako tarteak egon 
dira, eta giroa bikaina izan da. 
Ezusteko handirik ez da gertatu, 
txikizio ikaragarrik ere ez; nota 
oso ona jarriko nieke: zerotik 
hamarrerako tartean zortziko 
bat", kontatu du Beñardo Kor-
tabarria alkateak.

Parte hartzailea eta jendetsua 
Ikusten zein parte hartzen, jen-
de asko ibili da antolatutako 
ekintzen bueltan. "Oso pozik 
gaude, dena oso ondo joan de-
lako. Jaietarako eguraldi apar-
ta egin du eta oso giro alaia eta 
parte hartzailea izan da. Ekin-
tzetan jende askok hartu du 
parte; baita ikusten ere. Aur-
tengo Alardea ere primeran ate-
ra da eta Josebak merezitako 
agurra jaso du", azaldu du Kul-
tura teknikari Jone Larrañagak. 

Domekan, larrain dantzak he-
rri osoa dantzan jarri zuen: "Oi-
narinek sekulako lana egiten 
du eta herritar ugari animatzen 
da dantza egitera. Baina, larrain 
dantza arrakastatsuaz gain, Tio 
Teronen Semeak taldearen ema-
naldia izan zen jendeak asko 
txalotu zuen ekintzetako bat. 
Lerro hauetaz baliatu nahi ge-
nuke jaietan ekintzak behar 
bezala ateratzeko lan egin eta 
jardun duten elkarte eta norba-
nako guztiak eskertzeko". 

Haur jolas parkea eskolako patioan. larrain dantza jendetsua Herriko Plazan. arGazkiak: aitor aGiriano

emozioz beteriko festak 
izan dira aurtengoak
larrain dantza, kuadrillen arteko jolasak, herri kirolak... oso parte hartzaileak izan 
dira aurtengo festak. Eta, nola ez, mairuaren alardea ere berezia izan da. Joseba 
iparragirrek herriko bandera jaso du 18 urtetan alardean egindako lanagatik

tio teronen seMeak 
taldearen 
eManaldia iZan da 
ekintZa 
txalotUenetakoa

Herri bazkaria. ikurrin dantza Herriko Plazan. Patata-tortilla lehiaketa. 

kuadrillen arteko jokoak. aizpea egaña eta Mila lizarralde txupina botatzen. 

Joseba iparragirre omendu zuen antzuolako herriak. 

Maider arregi antzuola
Neiker-Tecnalia Nekazaritza, 
Ikerketa eta Garapenerako Eus-
kal Erakundean eginiko dokto-
retza-tesia uztailaren 5ean de-
fendatu zuen Jon Kortabarria 
biologo antzuolarrak, Leioan. 
Oiongo Zuazo-Gaston upeltegia-
ren mahasti batean bost urtez 
garagarrezko landare-estaldurak 
aztertu ditu. Tesian, mahatson-
doen egoera hidrikoan, hazkun-
tza begetatiboan, ekoizpenean 
eta muztio zein ardoaren kali-
tatean estaldurek duten eragina 
jaso du Kortabarriak. Horreta-
rako, goldatzez mantenduriko 
lurzoru biluzia eta landare-es-
taldurak konparatu ditu mahas-
tiko bi zona desberdinetan: lur-
zoru geruza lodia duen sakonu-
ne bat eta maldan kokaturiko 
lurzoru meheago bat.
zure tesian arabako errioxako 
mahastiak eta landare-estaldurak 
dira ardatz; zergatik erabaki duzu 
gai hau lantzea? 
Arabako Errioxako mahastietan 
lurzoruaren uragatiko higadurak 
arriskuan jartzen du mahastien 
emankortasuna epe luzean. Nei-
kerren hasteko aukera sortu 
zitzaidanean, han lanean zihar-
duten ildo horretan. Hala, horren 
inguruko proiektuan murgiltze-
ko aukera izan nuen. Gaiak lo-
tura zuzena du ingurumenarekin 

eta iraunkortasunarekin, berez, 
landare-estalduren jomuga hi-
gadura murriztea delako, nahiz 
eta funtsezkoa den ikustea es-
taldurek mahatsondoengan du-
ten eragina lurzoru-mota des-
berdinetan. Izan ere, Mediterra-
neoko klima duten lekuetan, 
landare-estalduren erabilera ez 
da hedatu, uragatik gehiegi lehia-
tu dezaketelako. Testuinguru 
horretan, interesgarria bezain 
garrantzitsua da ikustea zein 
eragin duten estaldurek mahas-
tietan, mahastizainek horien 
erabileraren onurak eta desa-

bantailak ezagutu ditzaten eta 
kasuan-kasuan estaldura motak 
eta horien maneiua mahastie-
tara egokitu ahal izan ditzaten.
klimak eragina izango du, ezta? 
Bai, noski. Higaduran paper 
garrantzitsua du klimak. Medi-
terraneoko mahasti lurzorua 
landarerik gabe mantentzen da 
zikloaren zatirik handienean, 
biluzik. Eskualde horietan, eu-
ria denbora tarte laburretan eta 
modu indartsuan egiten du sarri, 
higadurarekiko sentikortasuna 
handituz. Gainera, egindako 
lanaren kasuan, azterketak iraun 

dituen bost urteetatik bitan lehor-
tea izan da. Horrenbestez, egoe-
ra oso lehorretan estaldurek 
duten eragina ikusi ahal izan 
da. Arabako Errioxako klimak 
ez du zerikusirik Kantauriko 
bailaretan dugun klimarekin, 
ura mugatzailea da han; mahas-
tizainek arduraz jokatu behar 
izaten dute ureztatze-txandak 
errespetatuz eta Errioxa jatorri 
izenaren arauetara moldatuz. 
Estaldura mota eta maneiua 
baldintza horietara moldatzen 
asmatzea oso garrantzitsua da. 
Baita mahastizainak teknika 
modu egokian erabiltzera ani-
matzea ere.
Mahatsondoen hazkuntza aldatzen 
da orduan? 
Lurzoru sakonean hori ikusi da, 
inausketako egurraren pisuan 
oinarrituz. Landare-estaldurek  
mahatsondoen hazkuntza bege-
tatiboa txikitu dezakete. Horrek 
eragina izan dezake ardoaren 
osaeran; batetik, landarearen 
atal begetatiboen eta mahatsaren 
artean fotosintetizatu edo azu-
kreen banaketaren oreka aldatu 
daitekeelako; bestetik, eguzki-ar-
giaren eragina garrantzitsua 
delako mahatsaren heltzean, 
batez ere, kolorearekin erlazio-
naturiko osagaietan. Mahatson-
doaren ziklo-amaieran ur gu-
txiago behar dute landareek eta 
horrek heltze-sasoian gehiegiz-
ko ur-estresa saihesten lagundu 
dezake.
beraz, kalitatea hobea da? 
Hobekuntzak ikusi dira, azukre 
kontzentrazioa handitu daiteke 
estalduren eraginez eta kolorea 
ere hobetu daiteke. Hala ere, 
lurzorua sakona den lekuan 
ikusi da hori, batez ere. Beraz, 
estaldurek lagundu dezakete 
kalitatea hobetzen, baina ezin 
da hori mahasti guztietara oro-
kortu.

nolako ezaugarriak ditu? 
Tesian azterturiko mahatsa tem-
pranillo barietate beltza izan 
da; Errioxako mahats-barietate 
nagusia da hori. Ezaugarriak 
aldatu egiten dira, erabiltzen 
den mentagaiaren, gidatze-sis-
temaren eta beste zenbait alda-
gairen arabera eta ardoa egite-
ko prozesuaren arabera. Nolanahi 
ere, tesian azterturiko ardoa 
esperimentala izan da, eskala 
txikian egina eta ondu gabea. 
Oro har, eskala txikian azter-
tzeko eginiko ardoak % 13-14 
inguruko alkohol bolumena, 
tartarikoan emandako 4-6 g/L 
inguruko azidotasun osoa eta 4 
inguruko pH-a zituen.
eta ardoaren ezaugarri sentsorialei 
nola eragiten diete estaldurek? 
Hiru urteko (2010-2012) ardoekin 
dastaketak egin ziren. Oroko-
rrean, mahats ekoizpena eta 
mahatsondoen indarra txikiagoak 
ziren zonaldeko ardoak puntua-
zio hobea lortu zuen dastaketa 
horietan. Honela, puntuazioa 
eta kalitate kimikoan azterturi-
ko aldagaiek harreman egokia 
zuten bi lurzoru motak azter-
tzean. Edonola ere, landare-es-
talduren eragina ez zen hain 
nabarmena izan dastaketetan. 
Urte bakarrean lortu zuen lan-
dare-estalduradun maneiupean 
eginiko ardoak puntuazio hobea, 
lurzoru sakonaren kasuan soilik. 
Nolanahi ere, laborategiko ka-
litate adierazleek hobekuntzak 
erakusten zituzten, nahiz eta 
hori dastaketetan ez ikusi hain 
modu argian.

Jon kortabarria antzuolarra tesia esku artean daukala. jon kortabarria

"Mahastien kalitatean 
hobekuntzak izan dira"
Jon kortabarria biologian DoktorEa
bost urtez oiongo (araba) zuazo-gaston upeltegiaren mahasti batean garagarrezko 
landare-estaldurak aztertu ditu Jon kortabarria biologo antzuolarrak 

"estaldUrek 
UZtaren kolorea 
HoBetU eta aZUkre 
kontZentraZioa 
HanditZen dUte" 

M.a. antzuola
Eskolako patioan sortzen diren 
korronteak saihesteko, alboeta-
ko paretak itxi egingo dituzte: 
"Proiektatuta dagoena da alboko 
paretak ixtea. Orain estalita 
dago eta alboko paretak itxita  

daude, baina altura bateraino 
bakarrik. Korronte handiak sor-
tzen dira bertan eta hau kentzea 
da helburua", azaldu du Antzuo-
lako Udaleko Hirigintza tekni-
kari Valen Moñuxek. "2019an 
egiteko obra da eta oraindik ez 

dago ezer gehiago zehaztuta", 
gaineratu du.

Eskolako patioa ixteko aurre-
kontua 40.000 eurokoa da (BEZa 
barne); baina, azpiegitura ho-
rretarako, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Antzuolako Udalari 
16.000 euroko diru laguntza ema-
tea onartu berri du.

Antzuolako Herri Eskolako 
patioa erabilera askotariko gu-
nea da eta herritarrek egune-
ro-egunero erabiltzen dute ai-
sialdi gune bezala edo ospaki-
zunak eta ekintzak egiteko.

eskolako patioko alboetako 
paretak itxi egingo dituzte
gipuzkoako Foru aldundiak 16.000 euroko laguntza 
emango dio udalari eskolako patioa ixteko

Patioa ixteko proposamena planoan jasota. antzuoLako udaLa
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L.z.

lanak 220 kilovolteko lerroan
red electrica de españa mantenu lanak egiten ari da elgetatik igarotzen 
den abadiño-arrasate lerro elektrikoan. 220 kilovolteko lerroan eroalea 
aldatzen eta zenbait euskarri berritzen ari dira. "Lan horiek ez dute lerro 
elektrikoaren ibilbidean aldaketarik suposatuko. mantenu eta hobekuntza 
lanak dira", adierazi dute red electrica de españatik.

larraitz Zeberio ElgEta
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Kultura, Turismo, Gazteria eta 
Kirol Departamentuak 13.003,97 
euroko diru-laguntza onartu du 
Elgetako Udalak kiroldegiko 
aldagelak berritu ditzan. "Hain-
bat proiektu aurkeztu ditugu, 
baina bakarra onartu digute", 
adierazi du kiroletako zinegotzi 
Mikel Elkorok. "Kiroldegian bi 
aldagela daude eta zaharkituta 
daude. Horiek berritu baino 
hobetu egingo ditugu". 2017a 
amaitu aurretik egin beharreko 
lanak dira, eta aurrekontuak 
aztertuko ditu orain Udalak.

Beste sei proiektu aurkeztu 
ditu Udalak diru-laguntza deial-
dira, baina ez dira finantzazio-
rako onartuak izan. Proiektuak 
dira: kiroldegiko ebakuazio ateen 
aldaketa, leihoen konponketa, 
squash pistako lurra eta argiak 
berritzea, gimnasioko lurra be-
rritzea eta hormak margotzea, 
adinduek jarduera fisikoa egi-
teko gunea egitea, eta ur jolasak 
egitea. "Markinan edo Antzuolan 
dauden moduko ur jolasak egi-
teak zein aurrekontu duen az-
tertu dugu, eta oinarrizkoenak 
70.000 euroko inbertsioa supo-
satzen du", adierazi du Elkorok. 
"Garestia da Elgetako Udalak 
gaur egun duen egoera ekono-
mikorako".

Kiroletako zinegotziak azaldu 
du beste diru eskaera bat ere 
egin dutela. Kasu honetan ebaz-
penaren zain daude. "Kirolde-
giaren kanpoko aldean dagoen 
rokodromoa berritzeko eta han-
ditzeko 1.700 euroko laguntza 

eskatu dugu. Ezin dugu eskaera 
oso garestia egin; izan ere, au-
rrekontuaren zati bat ematen 
dizute eta ipini behar dugunera 
iritsi egin behar dugu. Asmoa 
da helduleku berriak erostea 
eta muntaketa lana auzolanean 
egitea". Rokodromoak horma 
bat hartzen du gaur egun. Hel-
duleku gehiago ipini nahi dituz-
te eta rokodromoa beste horma 
batera zabaltzea. "Itxura ona 
dauka parean dagoen hormak 
—gainean errepidea dago–. Za-
bala da eta garaiera ona du", 
esan du Elkorok. 

kiroldegiko aldagelak, gaur egun. L.z.

13.000 euro kiroldegiko 
aldagelak berritzeko
lanak urtea amaitu aurretik egin beharko ditu Elgetako udalak eta diru-laguntzetara 
aurkeztutako beste sei proiektuk ez dute finantzaziorik jasoko. rokodromoa berritzeko 
eta handitzeko egitasmoa beste diru-laguntza deialdi batera aurkeztu dute

rokodroMoa 
BerritZeko eta 
HanditZeko ere 
dirU-lagUntZa 
eskaera egin dUte

Bi lagunek hartu dute parte 
Ferixa Nagusiko jaietako ar-
gazki lehiaketan, eta Alizia 
Garciaren argazki batek ira-
bazi du. Irudian buruhandi bat 
agertzen da bizkarrez, Zezena 
buruhandia. Argazkia hurren-
go urteko jaietako egitarauko 
azala izango da, eta egileak 
argazki kamara digitala jasoko 
du opari. 

Alizia Garciak irabazi 
du jaietako argazki 
lehiaketa

Uda sasoian ere zabalik da In-
txortako lubakiak ezagutzeko 
bisita gidatuen eskaintza. Au-
rreko astean, esaterako, Sase-
ta lerroa berreskuratzeko la-
netan diharduten auzolande-
giko gazteak izan ziren gunea 
ezagutzen. Interesatuek aurrez 
egin behar dute eskaera: 943 
71 89 11 / 943 79 64 63 / turis-
moa@elgeta.eus.

Abuztuan ere bisita 
gidatuak Intxortako 
lubakietara

xaLbadorPe erretiratuen eLkartea

80 urtetik gorakoen bazkaria
xalbadorpe erretiratuen elkarteak 80 urtetik gorako 34 elgetar elkartu 
zituen barikuan. bi urtean behin egiten den ekitaldia da eta parrokian 
meza entzun ostean ozkarbi elkartean bazkaldu zuten. 95 urterekin 
emakume nagusiena arantxa arantzeta izan zen. Gizonei dagokionean, 91 
urterekin, nagusiena jose antonio montiel izan zen.

oporrak direla-eta Herri eskola 
itxita dagoen honetan, margotze 
lanak egiten ari dira bertan. 
orain urte batzuk eta guraso 
elkarteak deituta hainbat gela 
margotu zituzten auzolanean, 
baina pasilloak egiteko zeuden. 
egunotan ari dira margolariak 
lanean. Hiru solairuetako 
hormak margotuko dituzte; 
hormen beheko zatia urdin 
kolorez eta goiko zatia zuriz. Margolarietako bat Herri eskolako hormak margotzen. eLGetako udaLa

eskolako pasilloak margotzen
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M.a oñati
Oñatiko Santxolopetegi auzoan 
Madalenak ospatuko dituzte 
oraingo asteburuan. Gaur, 
18:30ean, pilota txapelketa egon-
go da eta 22:00etan, kontzertuak. 
Kaotiko taldearen bertsioak, 
Hartz, Utopia eta Zartada taldeak 
igoko dira ermita ondoko taula 
gainera. 

Bihar, zapatua, eguerdian ekin-
go diete berriz ere ekitaldiei. 
13:00etan meza egongo da eta 
ondoren, luntxa. 16:30an pilota 
txapelketarekin jarraituko dute 
eta 18:00etan umeendako apar 
festa egongo da. 21:00etan auzo 
afaria egingo dute eta gauerdian, 
Kaixo taldearen erromeria ha-
siko da. 03:00retan, Javi Sounden 
DJ saioa egongo da. Goizaldean, 
berakatz-zopa jana prestatuko 
dute antolatzaileek. 

Domeka goizean, 12:00etan, 
meza egingo dute eta horren 
ondoren mokadutxoa jateko mo-
dua izango da. Pilota txapelke-
tako finala 13:00etan jokatuko 
da eta 13:30ean herri kirol era-
kustaldia hasiko da. 16:30ean 
izango da jaietako azken ekintza, 
mus txapelketa, hain justu ere.  
Bestetik, egubakoitzean 22:00eta-
tik 08:00etara eta zapatuan 04:00re-
tatik 08:00etara presoen aldeko 
furgoneta egongo da bertan. 

Madalenak 
ospatuko dira 
santxolopetegin 
asteburuan
pilota txapelketarekin 
hasiko dituzte gaur jaiak 
eta domekan bukatuko 
dira, mus txapelketarekin

Mirariak 
Lourdesen!

Mirari bila dabiltzanei 
erantzun ohi zaie Lourdesera 
joan behar dutela: "Mirariak 
Lourdesen!". Neuk ere 
berdintsu erantzungo nieke!

Urtero joaten gara 
Lourdesera asteburu bat 
pasatzera, maiatz aldera, 
Gipuzkoako 
Hospitalidadearekin, 
debagoiendar autobuskada 
bat: gaitz ezberdinak 
sufritzen dituzten gaixoak eta 
beren laguntzaile goazen 
boluntarioak; batik bat, 
Arrasate, Bergara eta 
Oñatikoak.

Pirinioetako herrixkara 
heldu ahalaz bat hasten dira 
sinestezinak: gaixoen 
irrintziak eta besarkadak, 
jauziak, korrikak eta 
dantzak, sufrimenduan 
ernetako irribarre garbiak, 
ezinaren erdian festa, lau 
egunetan bizitzaren 
ospakizuna, eta zerbitzatzera 
goazen boluntarioen 
gozamena!

Lourdesera datozen gaixo 
gehienek ez dute Ama 
Birjinarengandik osasunaren 
grazia lortuko, baina 
sufrimenduaren erdian 
zorion osoz bizitzeko indarrez 
eta irrikaz bueltatzen dira 
denak. Mirari hau 
bene-benetakoa da eta 
ikusteko ez duzu fede 
berezirik behar: zatoz 
gurekin behin Lourdesera, 
eta urtero itzuliko zara!

nirE ustEz

JOn saGarzazu

Ez da kultur eskaintzarik falta-
ko Oñatin asteburu honetan. 
Boga tabernaren eskutik, musi-
kaz gozatzeko aukera egongo 
da, domekan. Jon Basaguren 
gasteiztarra zuzenean ikusi eta 
entzuteko aukera izango da ber-
tan. Country, blues eta pop doi-
nuak eroango ditu hark Oñati-
ko Boga tabernara. Izaki Gar-
denak taldeko abeslari eta gita-

rra jolea da Jon Basaguren. 
Taldearekin hainbat lan ditu 
kaleratuta, baina bakarkako 
bidea ere gustatzen zaio Basa-
gureni; abestiak biluztu eta bere 
ahots eta gitarraz aurkeztea, 
alegia. Hori horrela, bakarlari 
moduan etorriko da Basaguren, 
countrya, bluesa eta popa nahas-
ten dituen abestiekin. Zuzeneko 
musikaz gozatzeko aukera izan-
go da, horrenbestez, domekan, 
19:30ean, Atzeko kaleko 26. zen-
bakian dagoen Boga taberna 
ezagunean. 

Jon Basagurenek 
Boga tabernan joko 
du domekan

Miren arregi oñati
1989ko Kilometroetako ibilbidea-
ren oso antzekoa izango da aur-
tengo irilaren 24rako Kilometroak 
2017ko antolakuntzak prestatu 
duena. "Gaurkotu egin dugu, 
herria ere aldatu delako, baina, 
oinarrian, orduko hura da", adie-
razi dute arduradunek eguazte-
nean egindako agerraldian.  Oña-
tiarrendako aski ezaguna den 
zirkuitua ordukoaren kontrako 
norabidean egingo da oraingoan. 
Ibilbidea herriko plazan hasiko 
da –hain zuzen ere, hori izango 
da lehenengo gunea–, eta San 
Martin, Asentzio eta Santa Lu-
tziatik igarota herriko plazara 
iritsiko da berriz ere. 

lau gune nagusi 
Lau gune nagusi atonduko dira 
Kilometroak egunerako. Lehe-
nengoa Oñatiko plaza izango da. 
Hori izango da gune guztietan 
handiena eta bi zati nagusitan 
banatuko da: alde batetik, plaza, 
eta, bestetik, frontoia. Frontoian 
umeei zuzendutako ekintzak 
egongo dira eta plazan adin guz-
tietako kontzertu eta ekintzez 
gozatu ahal izango da. Bigarren 
gunea San Martinen kokatuko 
da, eta bertan egongo dira, bes-
teak beste, gaztetxoendako Na-
tura Abentura parkea eta mahai
-futbol erraldoia. Ibilbidearen 
hirugarren guneak Murgia au-
zoko Asentzio ermita eta ingu-
ruak hartuko ditu eta Kutxa 
Fundazioak babestutako gunea 
izango da. Bertan burutuko dira 
eguneko kontzertu aipagarrie-
nak. Laugarren gunea, Santa 
Lutziakoa, egitaraua itxiko duen 
gunea izango da. Bertan, bes-
teak beste, Erronkako finala 
jokatuko da. Eroskiko aparka-
lekuan, bestetik, artisau eta 
euskal kulturgintzaren txokoa 
kokatuko da. 

egunaren aurretik ere ekintzak 
Bestetik, irailaren 24ko egun 
handia baino lehen herri giro-

tzen hasteko antolatu dituzten 
ekintzen berri ere eman zuten 
agerraldian. Lehenengo astebu-
ruan, mosaiko erraldoia egingo 
da eta irailaren 17an, Realeko 
emakumezkoen taldeak partidua 
jokatuko du Azkoagain futbol 
zelaian. Drogen kontsumoaren 
prebentziorako hitzaldia ere 
egingo da. 

egun handia 
Egitarauaren nondik norakoak 
irailean emango badituzte ere, 
aurreratu dute Artzain Txaku-
rren Lehiaketa irailaren 24an 
izango dela; hala, goizean zehar  
bigarren gunera gerturatzen 
direnek txapelketa zuzenean 
ikusteko aukera izango dute. 
Hori bakarrik ez, Olaitturri tal-
dekoek ere Kilometroak egune-
rako emanaldi bereziak presta-
tu baitituzte. Hala, Oñatiko 
historia ezagutzeko 20 minutuko 

hiru emanaldi desberdin eskai-
niko dituzte herriko hiru txoko 
berezitan: Lazarraga parkean, 
Unibertsitateko klaustroan eta 
Zumeltzegi dorretxearen aurrean. 
12:00etan, 13:00etan eta 15:30ean 
izango dira horiek.

klikmetroak 
Dagoeneko martxan dagoen eki-
mena da Klikmetroak. Ekimen 
horren helburua da kliken bi-
tartez zirkuitu birtualeko me-
troak egitea. klikmetroak.kilo-
metroak.eus webgunean sartu 
eta mezu bat uztea nahikoa da, 
metro bat egiteko. Egiten den 
metro bakoitzarekin, metro hori 
babestuko duen enpresa edo 
elkarteek ekarpen ekonomikoa 
egingo dute Kilometroak 2017ren 
alde. 

aldaketak trafikoan 
Irailaren 24rako prestatutako 
ibilbideak zenbait aldaketa eka-
rriko ditu trafikoan. Oñatiko 
bizilagunei eskatuko zaie egun 
horretan autoa ahalik eta gutxien 
erabiltzea. Bestetik, kanpotik 
datozen bisitariendako trenez 
ez gerturatzeko gomendioa egin 
dute, Udanako mendatea itxita 
egongo delako egun osoan. 

kilometroak 2017ko batzordeetako kideak, eguaztenean, asentzion. miren arreGi

1989ko zirkuituan du 
oinarria aurtengoak ere
5,8 kilometro izango ditu irailaren 24an oñatin ospatuko den kilometroak 2017 jaiko 
zirkuituak. ibilbide "polita, erosoa, atsegina eta irisgarria" izango da. ibilbideak 
kilometroak 2017 egunean egongo diren lau gune nagusiak igaroko ditu 

irailean, Mosaiko 
erraldoia eta 
realeko 
eMakUMeZkoen 
PartidUa egongo da

M.a oñati
Astean aurkeztu dute, Oñatin, 
Gipuzkoako Merkatari Elkarteak 
2014an sortu zuen Singular den-
dak proposamena.Gipuzkoako 
Foru Aldundiak diru laguntzen 
duen programa bat izanik, 2014-
2015eko proba pilotuaren ondo-
tik, programa lurraldeko komer-
tzioetara zabaltzen ari dira. 
Arrasaten egin zuten joan den 
astean aurkezpena, eta astean 
egin dute Oñatikoa. Hala, aurten 
garatuko da Oñatin proposame-
na. Programak alderdi desber-
dinak sustatzen ditu: pertsonak, 
saltokiak, produktuak eta ko-
munikazioa. Lau faktore horiek 
ondo kudeatuta, saltokiari ba-
lorea gehitu ahal zaiola diote 
bultzatzaileek. 

Programaren metodologian 
hainbat pauso jarraitu behar 
dira. Lehendabizi, saltokiak pro-
graman parte hartuko duela 
onartu behar du eta ondoren, 
saltokiaren beraren diagnosiari 
ekingo zaio. Oñatiko Udalak 
egitasmoa babestea erabaki du 
eta parte hartzen duen komertzio 
bakoitzeko 400 euro inguruko 
diru laguntza izango du. Arra-
sateko Udalak ere programa 
babestea erabaki du. Hala, 2017-
2018 ikasturtean, bi herri horie-
tan garatuko da programa. 

'singular 
dendak' 
programa 
aurkeztu dute
helburua tokiko denden 
lehiakortasuna hobetzea 
da eta horretarako tresnak 
landuko dira

15:00etatik 19:00tara argindar 
etena izango da herrigunean. 
Askorendako opor hilabetea den 
honetan argindarra hiruzpalau 
orduz eteteak beste urte sasoi 
baten baino eragin txikiagoa 
izango duela-eta, errebisio eta 
konponketak egingo ditu Oñar-
gi enpresak abuztuaren 10ean. 
Aparatu elektronikoak desko-
nektatzea aholkatzen da. 

Abuztuaren 10ean  
lau orduko argindar 
etena egingo da

Miren arregi oñati
Francisco Elorza Patxitxo-ren 
argazki funtsa digitalizatuko du 
Udalak. Hain zuzen ere, digita-
lizatuko direnak Udalaren jabe-
tzakoak diren 35 mm-ko 840 
negatiboak dira. 1976an eman 
zituen dohaintzan Patxitxo-k 
bere argazkiak. "Oñatiko Udal 
Liburutegiari eman zion fondoa", 
dio Jerardo Elortzak. Fondo 
hura zenbat argazkik osatzen 
zuten ez dakite arduradunek, 
"baina asko eta asko ziren". 
"Funts hori, baina, eraikin ba-
tetik bestera ibili da. Hasieran, 
udaletxean zegoen liburutegian 
egon zen eta gero, Santa Anan. 
Bidebarrietan ere bai eta gaur 
egungo kultur etxean ere bai", 
dio Elortzak. "Horietako trasla-
do baten, galdu egin zen fondoa-
ren zati handi bat", gaineratu 
du.

Urrirako gertu 
35 mm-ko 840 negatiboak digi-
talizatuko dituen enpresaren  
–Eibarko Jose Valderrey– esku 
daude dagoeneko eta asmoa da 
urrirako denak digitalizatuta 
izatea. Lanak hasi, irailean ha-
siko dira, eta lauzpabost asteren 
buruan bukatzea da asmoa. Ar-
gazkiak negatiboak izatera, ez 
da erraza funts horretan zer 
dagoen jakitea, baina, Izar Sa-
laberri artxiboko arduradunaren 
esanetan, txirrindularitza pro-
batakoak eta artzain-txakur 
lehiaketetakoak dira horietako 
batzuk. Garaiari dagokionez, 
50eko eta 60ko hamarkadetan 
ateratakoak direla uste da, bai-
na behin digitalizatu ondoren 
jakingo da zehatz noizkoak diren, 
orduan ikusiko baitira irudiak 
garbi eta data zehaztea errazagoa 
izango delako. Patxitxo-ren fon-
doa dokumentu grafiko oso in-
teresgarria da. Azken finean, 

garai bateko festen, herriaren 
eta herritarren berri emateko 
modu ezin hobea dira argazkiak. 
Informazio oso baliotsua ematen 
dute garai baten edo bestearen 
gainean, eta, horregatik, Oñati-
ko Udalaren asmoa da ahalik 
eta funts gehien digitalizatzen 
joatea, gero horiek herritarrek 
kontsultatzeko moduan egon 
daitezen. Orain arte Andres Ar-
lanzonen eta Jesus Mari Arzua-
garen funtsak digitalizatu dira. 
Orain da Francico Elorza Pa-
txitxo-ren txanda. 

Patxitxo-ren fondoa, 840 argaz-
kirekin –asko eta asko trasla-
doetan galdu zirela-eta–, funts 
txikia da, baina Izar Salaberri 
artxibozainak gura lukeena da 
fondo hori osatzen joatea. Hala, 
etxean Patxitxo-ren argazkiak 
dituzten herritarrei dei egin 
gura diete, argazki horiekin 
fondoa osatzea ederra litzate-
keelako. Gainera, Patxitxo-k 
argazki asko eta asko jaietan 
eta kalean atera zituela kontuan 
izanda, horiek eskuratuta, Oña-
tik azken hamarkadetan izan 
duen eraldaketa irudikatzeko 
aukera izango dela dio Izar Sa-
laberrik. 

Profesionalen lana 
Francisco Elorza Patxitxo Mur-
giako Santakutz errotan jaio zen 
1911n. Zubillagako forjetan jar-
dun zuen lanean urte batzuez. 
Iluntze eta asteburuetan argaz-
kilari lanak egiten zituen. Au-
todidakta zen Patxitxo, berak 
1993an Kontzejupetik aldizkarian 
egin zioten elkarrizketa baten 
esan zuen moduan: "Neure kasa 
ikasittakuakin egin dot. Afeziñua 
ikasle garaixan sortu xatan, Frai 
Isidro fotografixak rebelaitten 
ikusitta". 1949an Donostian ero-
sitako bigarren eskuko argazki 
makina batekin ekin zion ar-
gazkiak ateratzeari oñatiarrak. 
100 pezeta ordaindu zituen lehe-
nengo argazki kamera hura 
erosteko. "Gerra ostean, Jose 
Luis Plazaola etorri zen arte, 
Oñatiko argazkilari finko baka-
rra izan zen Patxitxo", dio Je-
rardo Elortzak. Patxitxo-k Kale 
Zaharrean zuen lokaletik herri-
tar asko eta asko pasatu zen 
garai baten. Argazkiak, askotan, 
atzean olan desberdinak zituela 
egiten zituen. Ondoko argazkian 
ageri den Arantzazuko horretaz, 
esaterako, honako hau zioen 
1993ko Kontzejupetik-en: "Hemen 
ikusten dozuen hau, Donostiar 
batek egin nostan, eskuz". Bibiana igartua, Patxitxo-ren ama, artilea ehuntzen . FranCisCo eLorza

'Patxitxo'-rena 
ere, digitalizatu
oñatiko udaletxeko artxiboan gordetzen diren Francisco Elorza Patxitxo-ren 840 
negatibo digitalizatuko ditu Eibarko Jose valderreyk. irailean hasiko dituzte lanak eta 
urrirako bukatzea espero da. lanaren aurrekontua 2.178 euro da

irudian Patxitxo, kale Zaharreko bere lokalean. FranCisCo eLorza
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iker oñate oñati
Arantzazuko Kaligrafia Jardu-
naldiek hirugarren edizioa dute 
aurtengoa; erakusketa berezia 
antolatu gura izan dute antola-
tzaileek. "Kaligrafiaren errefe-
rentzia-eremu bilakarazi nahi 
izan dugu Arantzazu. Horren 
bidean, inguruko kaligrafoak ez 
ezik, nazioarte mailakoak ere 
bildu ditugu", esan du Leire 
Fernandezek, erakusketaren 
komisarioak. Uztailaren 14an 
inauguratu zuten Kaligrafia 
Arantzazun: idazkera ederraren 
artea bataiaturiko erakusketa, 
eta irailaren 17ra bitartean egon-
go da zabalik. 

Bada, bide horretan, hamahi-
ru kaligrafo ezagunen lanak 
bildu dituzte. Aipatu beharrekoa 
da kaligrafoek Arantzazuko era-
kusketarako propio sorturiko 
lanak direla ikusgai daudenak: 
Salbatore Mitxelenak 1949an 
argitaraturiko Arantzazu: euskal 
sinismenaren poemak liburuko 
hainbat lan kaligrafiatu dituzte. 
"Mitxelenaren hainbat poema 

aukeratu eta zatitu ostean, ho-
riek kaligrafiatzeko enkargua 
egin genien kaligrafoei. Bakoi-
tzak bi pieza erreproduzitu behar 
izan ditu", azaldu du Fernande-
zek, erakusketa aurreko proze-
suaz mintzo. 

Modu horretan, ba, poesia eta 
kaligrafia uztartu gura izan dute 
antolatzaileek. Gaineratu dute-
nez, "adituek kaligrafiaturiko 
euskarazko olerkiak eskaintzen 
dituen lehen erakusketa irekia 
da Arantzazukoa".

Besteak beste, Oriol Miro, Bego 
Viñuela, Allan Daastrup, Jolu-
vian eta Victor Kams kaligrafoen 
lanak eskaintzen ditu erakus-
ketak."Norberak kaligrafia es-
tilo propioa du; hori horrela, 
erakusketa aberatsa sortu du-

gula esan dezakegu", argitu du 
Fernandezek. 

kaligrafia tailerra 
Erakusketa ez ezik, kaligrafia 
tailerra ere antolatu dute egi-
tasmoaren bultzatzaileek. Zehatz 
esanda, uztailaren 14an eta 15ean 
egin zen aipaturikoa; Oriol Miro 
kaligrafoa izan zuten irakasle  
eta izki erromatarrak izan zi-
tuzten ikasgai. 

Fernandezen esanetan, "perfil 
ezberdinetako jendea apuntatu 
da tailerrean". Kaligrafo profe-
sionalak ere badaude tartean; 
horien artean da iazko edizioan 
irakasle izan zen Bego Viñuela. 
"Kaligrafiaren munduan, eten-
gabe dago berritu beharra. Beraz, 
beti dago zer ikasia", azaldu du 
Viñuelak.

Bestetik, esan bezala, tailerrean 
ez ezik, erakusketan ere esku 
hartu du Viñuelak. "Erronka 
handia izan da  erakusketarako 
piezak sortzea, estimu handia 
baitiet bertan esku hartu duten 
kaligrafoei", aitortu du.

gandiaga Topaguneko kaligrafia erakusketa, inaugurazio egunean. arantzazu Gaur Fundazioa

kaligrafia erakusketa 
ikusgai arantzazun
hamahiru kaligraforen lanak egongo dira ikusgai gandiaga topagunean irailaren 17ra 
bitartean. zehatz esanda, salbatore mitxelenaren zenbait poema kaligrafiatu dira 
erakusketarako. arantzazu letraz guneak bultzaturiko egitasmoa da

kaligrafoek 
arantZaZUko 
erakUsketarako 
ProPio sortUriko 
lanak dira ikUsgai

lou Topet agertoki gainean. Lou toPet

lou topet taldeak kontzertua 
eskainiko du eguaztenean
kalean-en barruan, azken bi diskoetako kantuak bilduko 
dituen emanaldia eskainiko du atzeko kalen, 19:00etan

i.o. oñati
Lou Topet musika talde zarauz-
tarrak kontzertua eskainiko du 
eguaztenean, uztailaren 26an, 
Atzeko kalean; 19:00etan hasiko 
dute emanaldia. Kalean egitas-
moaren baitan antolaturiko hi-
tzordua da aipaturikoa; orain 
artekoan, hainbat kultur ema-
naldi izan dira herrian, horren 
aitzakiapean.

Bada, zarauztarrek euren az-
ken bi lanetako abestiak eskai-
niko dituzte: Abesti bat gutxia-
go eta Peter Seeger gogoan lane-
tako kantuak izango dira en-
tzungai. "Azken bi proiektuak 
aurkeztuko dizkiogu bertaratu-
rikoari. Batzuetan, lan berriak 
aurreko guztiak baztertzea dakar. 
Gure kasuan, ez da hori gertatu, 
biak uztartzen jakin izan baitu-
gu", argitu du Oier Aranzabalek, 
taldeko kideak.

Seeger omenduz 
Esan bezala, talde zarauztarrak 
Peter Seeger gogoan diskoko 
hainbat kantu eskainiko ditu. 
Bost abesti biltzen ditu Peter 
Seeger folk musikari estatuba-
tuarraren omenez sorturiko la-
nak. "Bere kantuak geure egin 
ditugu, euskarara itzulita", dio 
Aranzabalek. 2017an kaleratuta, 
euren azken lana da aipaturikoa. 

Proiektu horri lotuta, aipatu 
beharrekoa da Lou Topetek hain-
bat emanaldi berezi eskaini di-
tuela argitaratze egunetik. Bil-
boko Arriaga antzokian jardun 
dute, besteak beste. Emanaldi 
hartan, euskal musikaren buel-
tako protagonisten laguntza izan 

zuten. Tartean izan ziren Aiora 
Renteria, Eñaut Elorrieta eta 
Anje Duhalde.

Bestetik, esan bezala, Abesti 
bat gutxiago bataiaturiko lana 
eskainiko dute zarauztarrek; 
2015. urtean plazaraturiko lana 
da. Argitu beharrekoa da Abes-
ti bat gutxiago proiektuak ez 
duela ohiko formatua: disko-li-
burua da. Bada, hamaika kantuk 
eta liburuxka batek osatzen dute 
musika egitasmoa.

Harkaitz Cano idazlearekin 
elkarlanean sorturiko proiektua 
da 2015ekoa. Bide horretan, li-
buruxka bat sortu zuten, bertsio-
gintzari buruzko hausnarketa 
moduko bat eskaini guran. Canok 
esku hartu izan du zenbaitetan 
Lou Topeten emanaldietan.

Musika proiektua 
Atzera begirakoaz mintzo, esan 
beharra dago Lou Topet ez dela 
ohiko taldea. "Musika taldea 
baino gehiago, proiektu bat li-
tzateke Lou Topet. Aldian-aldian, 
pertsona ezberdinek esku hartu 
dute bertan", azaldu du Aran-
zabalek. Sortze egunetik, beraz, 
hainbat pertsona izan dituzte 
kolaboratzaile; eta eurek ere 
esku hartu izan dute zenbait 
proiektutan.  Esaterako, Imanol 
Urbieta euskal musikari eta 
idazlearen omenez grabaturiko 
Bakarrik eta libre diskoan esku 
hartu zuten.

"Oro har, urte hauetan guztie-
tan, oinarria mantendu dugu. 
Hori bai, proiektuaren arabera, 
bidelagunak aldatzen joan dira", 
dio Aranzabalek.

13.

arraSate

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA
J at e t X e a arrasate zumarraga

'PUNTUA' EGUZKITAN, LAGAKO hONdArTZAN | Argazkia: Iñaki Gorostidi

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

argazki guztiak fotoblog honetan: 
blogak.goiena.eus/argazkiak

Jaso ditugu lehen argazkiak!

SUANcESKO EL cArmEN jAIAK | Argazkia: Cristina Tejada

GETArIAKO SAN ANTON mENdIA | Argazkia: J.L. Hernando

SELLAKO UrETAN 'PUNTUA' IrAKUrTZEN | Argazkia: Maitane Ugarte
BErGArAKO IGErILEKUAN mErIENdATZEN | Argazkia: Manu Gonzalez
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xabier Urzelai arrasatE
Poloniatik bueltan etorri, aste 
barruan lan egin –eta ahal den 
moduan entrenatu–, eta ostera 
ere pertikak auto gainera igota 
Bartzelonarako bidea hartuko 
dute Arrasateko pertika-jauzi-
lariek, asteburuan dute-eta Es-
painiako Txapelketa Absolutua, 
urteko azken hitzordua. Istar 
Dapenaren eta Malen Ruiz de 

Azuaren kasua da hori; Maialen 
Axpe, berriz, Gipuzkoako Txa-
pelketan izan zen joan den astean 
(3,80), Bartzelonako hitzordura 
begira azken test serioa egiten. 
Bedoñakoak 4.20ko marka du 
aurten pista estalian.

Uribarren, gogotsu 
Iñigo Uribarrenek, berriz, mimoz 
prestatu du hitzordua. Gutxiga-

tik ez zuen Europako Txapelke-
ta Absolutuan egoteko gutxie-
neko marka lortu, eta Bartzelo-
nakoa du hitzordu nagusi. Hala, 
marka pertsonalak ontzeko asmoz 
doaz denak, eta auketak dituzte.

Bada, zapatuan lehiatuko dira 
Dapena (19:00) eta Uribarren 
(20:30), eta domekan izango da 
Axperen eta Ruiz de Azuaren 
txanda (18:45).

Malen ruiz de azua. x.u. istar dapena. x.u. iñigo Uribarren. x.u.

denboraldiko azken 
ahalegina, Bartzelonan
 aTleTiSMoa  Espainiako txapelketa absolutuan izango dira, asteburuan, istar Dapena, 
malen ruiz de azua, iñigo uribarren eta iruñean entrenatzen den maialen axpe 
arrasatearrak; zapatu iluntzean lehiatuko dira gizonezkoak, domekan emakumezkoak

aloña Mendik bost ordezkari izango ditu etxeko lasterketan. Goiena

ibilbide berriarekin dator 
arantzazuko igoera, zapatuan
 TxirrindUlariTZa  gazte mailako txirrindulariek 60 
kilometro egin beharko dituzte mendatea hasi aurretik

x.U arrasatE
Arantzazuko Igoerak –48. edi-
zioa– lehenengoz izango ditu 70 
kilometro. Aurrekoetan, ziklis-
tek zuzen hartu izan dute Aran-
tzazurako bidea, Sindikara, 
baina lasterketak apenas zituen 
10 kilometro: "Klubean aldaketa 
beharra ikusten genuen, eta 
federaziotik ere hori eskatzen 
ziguten, baina, iaz 50 urte bete 
genituenez, lasterketa bere ho-
rretan uztea erabaki genuen, 
eta aurten egingo dugu lehenen-
goz aldaketa", dio Ruper Arkau-
zek. Bada, orain arte ziklistek 
fresko hasten zituzten Arantza-

zuko lehenengo maldak eta bihar, 
zapatua (16:00) beroaldi batzuk 
hartuta hasiko dituzte lan ho-
riek. Izan ere, Bergararako bidea 
hartu ostean, Oñatira bueltan 
ziklistek Torreauzon eskumara 
hartu eta Zuazolan ezkerretara 
eginda Santipillauko maldak 
izango dituzte zain –38. kilome-
troa–. Arrasaterako bidea har-
tuko dute gero, eta handik buel-
tan igoko dira Arantzazura.   

Gazte mailako lasterketan Oña-
tiko ordezkariak izango dira 
Ander Gartzia, Josu Gartzia, 
Julen Otero, Gaizka Maiztegi 
eta Nestor Uroz.

Sasoi betean da Garazi Estebez 
aretxabaletarra. Duela 15 egun, 
Espainiako Txapelketan urrez-
ko eta brontzezko dominak es-
kuratu zituen, Avilan, eta joan 
den asteburuan, Tolosan egin-
dako Euskadiko Txapelketan 
Ogiberri taldeko ziklista izan 
zen azkarrena, esprintean na-
gusituta. Hala, kadete mailako 
ziklistak bigarren urtez lortu 
du Euskadiko Txapelketa ira-
baztea: "Oso pozik nago eginda-
koarekin. Lasterketa laua zen, 
baina gazte mailakoekin lehia-
tu ginen eta horrek gogortu egin 
zuen proba". Gainera, Estebezek 
lider jarraitzen du Euskalduna 
Torneoan. 

 TxirrindUlariTZa  Garazi 
Estebez, Euskadiko 
txapeldun, bigarrenez

Joan den zapatuan jokatu zuten 
400 bat lasterkarik Vielhan (Llei-
da) hasi eta amaitzen den 40 
kilometroko lasterketa. Katalu-
niako bi lasterkari izan ziren 
azkarrenak: Nik Bacardit eta 
Josep Cuadrat. Podiuma osatzen 
hirugarrena, berriz, Asier Alon-
so oñatiarra izan zen.

Alonsok adierazi du lasterke-
ta gogorra izan zela eta pena 
apur batekin amaitu zuela. Az-
ken tontorrean eta zortzi kilo-
metroren faltan lehenengo zihoan 
bost minutu eta erdiko aldeare-
kin. Azken jaitsieran ezin izan 
zion postuari eutsi eta kilometro 
eta erdiren faltan aurreratu zu-
ten Bacarditek eta Cuadratek.

 Mendia  Asier Alonso 
oñatiarra hirugarren 
El Molieres maratoian

Grosseton (italia) jokatzen 
dabiltzan europako 20 urtez 
azpiko txapelketan dago eneko 
Carrascal arrasatearra. 
astelehenean bartzelonatik 
abiatu zen italiara, eta, egunotan 
entrenamendu saio txiki batzuk 
egin eta gero, zapatuan 
16:45ean hasiko ditu 
kanporaketa saioak. Finalak, 
berriz, domekan izango dira, 
15:15ean hasita. Carrascal, ezkerretik lehena, selekzioko ordezkariekin italian. arrasate atLetiko

eneko carrascal europakoan, italian

xabier Urzelai arrasatE
Arratsalde borobila izan zen 
eguaztenekoa. Aurreikusi beza-
la, Atxabalpeko harmailek itxu-
ra ederra erakutsi zuten Eibarren 
eta Barakaldoren artekoan. Eta 
Mondra futbol taldeak ere bete 
zuen helburua; lan ondo eginda, 
hori bai. Klubeko ordezkari 
mordoa –jokalariak, gurasoak 
eta zuzendaritzako ordezkariak– 
izan zen buru-belarri lanean, 
txosnan jatekoak eta edatekoak 
zerbitzatzen, errifak saltzen, 
berdegunean segurtasuna ber-
matzen... Eta, seguru, urteko 

aurrekontuan bultzada izango 
dutela, jendeak erantzun egin 
zuen eta. "Dena etorriko zaigu 
ondo", adierazi zuen Ramon 
Azkarate presidenteak. 

Udal ordezkariak izan ziren 
norgehiagoka jarraitzen, baita 
federazioko ordezkariak ere; 
berdegunean, berriz, ordezkari 
bakarra: Amorebietatik Bara-
kaldora salto egin duen Iñaki 
Olaortua elgetarra. Atxabalpek, 
eguaztenean, entrenamendu ze-
lai izateari utzi zion, 90 minutuz 
ez bada ere, ostera ere futbol 
zelai bilakatzeko.

Takashi inuik hainbat arrisku jokaldi sortu zituen bigarren zatian. xabier urzeLai

Pozik, sinadurak lortuta. x.u.

ander Capak bi gol sartu zituen; irudietan, bigarrenaren jaurtiketa unea. x.u. Zalea erretratua egiten. x.u.

dena ez zen futbola izan. x.u.Zozketa antolatu zuen Mondrak.  x:u.

raMon azkarate  
monDrako prEsiDEntEa

"ikastetxeetan sarrerak banatu 
ditugu gaztetxoak partidura etor 
daitezen. eibarko eta barakaldoko 
kamisetak dituzten gazteen 
artean mondrako kamisetak ere 
ikus zitezela. Halakoak ondo 
datoz taldeari arlo ekonomikoan 
bultzadatxoa emateko".

JoSe lUiS ezkUrra monDrako 
prEsiDEntE ohia

"egia esan, ni ez nau horrenbeste 
arduratzen hona ze talde etortzen 
den, baina ilusio handia egiten dit 
atxabalpe berriro ere jendez 
beteta ikusteak. Partiduari 
dagokionez, lehen zatian ez da 
golik egon, eta bigarrenean eibar 
errazegi ibili da".

iñaki olaortUa barakalDoko 
Jokalari ElgEtarra

"barakaldora iritsi berria naiz, eta 
astebete baino ez dugu egin 
entrenatzen; horrenbestez, 
erritmoa hartzen gabiltza. iaz 
amorebietan jokatu nuen, 
lehenengo esperientzia izan zen 
bigarren b mailan eta mailari 
eutsi genion; hortaz, ondo".

ainHoa itUrriotz  
monDrako Jokalaria

"Lehenengo zatian errifak saltzen 
egon gara, baina bigarrenean 
tarte bat hartu dut partidua 
ikusteko. ondo dago halakoak 
atxabalpen antolatzea, ez dugu 
izaten aukera handirik maila 
honetako jokalariak horren gertu 
ikusteko, eta eskertu egiten da".

aSier rieSgo  
Eibarko atEzaina

"arratsalde polita izan da, jende 
asko etorri da atxabalpera eta 
gustura egon gara. Gainera, 
helburuak bete ditugu, inork ez 
du minik hartu eta, gainera, 
partidua ondo irabazi dugu. 
erritmoa hartzen joatea da orain 
helburua".

atxabalpen askok gozatu 
zuten futbol jaiarekin
 FUTBola  Eibarrek 4-0 hartu zuen mendean bigarren b mailako barakaldo, 
eguazteneko lagunartekoan. nanok, Capak –birritan– eta Enrichek sartu zituzten 
golak. zale gazteek, eta ez horren gazteek, gozatu ederra hartu zuten

Batzuetan, begiradak dena esaten du. x.u.
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Euskal kulturgintzarEn 
transmisioa
goiEna tElEbista, 
uzTaILaRen 27an, eGuenean, 21:00eTan
gONBIDatua: mursegO    

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

zu hemen zaude

aitziber aranburuzabala Eskoriatza
Ibilbide luzea du  musikagintzan 
Jairo Zavala madrildarrak. Gaur 
egun, bi egitasmo ditu parale-
loan: AEBetako Calexico talde-
ko gitarra-jolea da, batetik, eta 
2008an sortu zuen Depedro proiek-
tu pertsonalagoa dena du, bes-
tetik. Huhezi fakultatean izango 
da gaur, egubakoitza. Sarrerak 
bost eurotan eskura daitezke.
zergatik jaio zen depedro? 
Musikari moduan beti duzu ja-
kin-mina eta kantuak sortzen 
zoaz. Une hartan nenbilen tal-
deetan ez zuten kantu horiek 
tokirik, beste estilo batekoak 
zirelako. Halako baten, Calexi-
coko nire lagunek Tucsonera 
(Arizona) gonbidatu ninduten 
kantuak eurekin grabatzera; eta 
halaxe sortu zen, bestelako asmo 
barik. Ez nuen uste horren han-
dia egingo zenik.
zein unetan dago depedro orain?   
Oso gozoan, disko berria –El 
Pasajero– kaleratuta orain dela 
gutxi, eta uztailaren 7an haren 
osagarri den EPa atera dut sei 
kanturekin. Gozatzeko eta es-
kertzeko unea bizi dugu. 
zelakoa da zure zuzeneko bat?
Bost gara oholtzaren gainean. 
Eskoriatzan, Andres Litwin, 
baterian, Julian Kanevscky gi-
tarrarekin, Hector Rojo kontra-
baxuarekin eta Dani Niño bari-

tonoarekin eta teklekin izango 
ditut lagun. Ez dira beti musi-
kari berdinak izaten, agenda 
kontuak konplikatuak izaten 
dira; hala ere, oso gustuko dut 
jende ezberdinarekin jotzea, 
kantuek bestelako gorputz bat 
hartzen dute. Egunaren eta or-
duaren arabera aldatu egiten 
dugu errepertorioa; ni naiz for-
matu bat errepikatzen aspertzen 
lehenengoa. Kantu berriez gai-
nera, aurreko lanetakoak ere 
eskainiko ditugu gaur. Esan 
didatenez, oso berezia da tokia, 
eta gogotsu gaude.

calexicorekin, hortaz, grabatu bai, 
baina zuzenean ez duzu jotzen? 
Erosoa da niretako eurekin gra-
batzea, bidaia lagunak dira eta 
musika lengoaia bera dugu, bai-
na Arizonan bizi dira; hala ere, 
hemen biran badaude eta kon-
tzerturen bat parean tokatuz 
gero, gustura etortzen dira.
zer da, zuretako, calexico? 
2004an lehenengo aldiz Londre-
sen ezagutu nituen eta euren 
musikarekin maitemindu nin-
tzen. 2008an amua bota nien nire 
kantuak grabatzeko proposatuz, 
eta handik segidan euren dis-

koan parte hartzeko esan zidaten. 
Niretako, bereziki ikasketa han-
dia da Calexico taldearekin jar-
dutea; musikalki eta, bereziki, 
pertsona moduan. 
bi egitasmo paraleloan; nola uztar-
tzen dituzu biak? 
Aurten, samurrago, Calexico 
geldi dagoelako; baina, bestela, 
zoratzekoa izaten da, bai.
zeri kantatzen dio depedrok? 
Gertu daukadanari, bereziki. 
Inspirazioa bidaia eta bizipene-
tatik dator, baina plano motzak 
gustatzen zaizkit niri: familia-
koei, lagunei gertatzen zaizkie-
nak. Gertuko istorioak dira, nire 
ustez, garrantzitsuenak eta, az-
kenean, unibertsalenak izaten 
direnak ere bai. 
Musikalki, mugaz gaindikoa, hau 
da, kultura eta estetika eragin ez-
berdinak dituena; zelan deskriba-
tuko zenuke zuk? 
Mundua oso handia da eta ikus-
pegi ezberdineko jende asko 
dago. Pertsonalki, asko intere-
satzen zait hori, betidanik esan 
dut-eta aniztasunean dagoela 
aberastasuna. Saiatzen naiz eten-
gabe gauza berriak ikasten eta 
horiek nire sorkuntzan sartzen.
zeintzuk dira zure eraginak? 
Asko ditut; ez dut egunero mu-
sika estilo bera entzuten. Hala 
ere, eraginik handiena, oroko-
rrean, rai musikatik datorkit; 
bihotza gehien ukitzen nauen 
musika da hori.
beste musikari batzuekin kolabo-
ratzea oso gustuko duzu. zergatik? 
Bakarrik jotzen aspertu egiten 
naiz. Bidean jende askorekin 
egin dut topo eta lagun asko 
egin ditut. Oso gustuko dut nire 
musika beste batzuen ahotan 
eta eskuetan jartzea eta entzutea. 
Oso osasungarri eta interesgarri 
deritzot. 
keu agirretxearekin ere jardun duzu. 
nola ezagutu zenuten elkar? 

Gure telonero izan zen, behin, 
Gasteizen. Nire musika gustuko 
zuela esan zidan, eta elkarrekin 
zerbait egitea proposatu. Oso 
jatorra da. 
aurrera begira, ze asmo dituzu? 
Oraingoz, lan berririk ez, atera 
ditugunak aurkezten ari gara 
orain. Bira luze baten murgil-
duta gaude: udan Estatuan ibi-
liko gara, gehienbat, baina da-
goeneko lotuta ditugu Guatema-
lan, Chicagon eta Europan. 

Jairo Zavala Depedro musikaria eskoriatzan izango da. david ruano

"kultura aniztasunean 
dago aberastasuna"
Jairo zavala 'dePedro' musikaria
Eskoriatzako atxorrotx kultur Elkarteak udalarekin elkarlanean antolatutako Errekan 
gora jaialdiaren barruan, kontzertua eskainiko du gaur 22:30ean huhezi fakultatean 

1997rako oholtzaren 
gainean zebilen; 
amparanoia taldeko kidea 
zen. Harrezkero, egitasmo 
askotan hartu du parte 
jairo zavalak. beste 
musikari batzuekin jotzen 
gozatzen duela dio, eta, 
horregatik, bada, zerrenda 
luzea du egin dituen 
kolaborazioei begiratuta: 
Fuel Fandango, vestusta 
morla, keu agirretxea...

Gaur egun bi proiektu 
ditu paraleloan: Calexico 
eta depedro. azken 
horrekin lau lan luze 
argitaratu ditu: Depedro, 
Nubes de Papel, La 
Increíble Historia de un 
Hombre Bueno eta El 
Pasajero. Horrez gainera, 
hainbat eP kaleratu ditu; 
uztailaren 7an, hain justu 
ere, azkena: Acuérdate 
izena duena.

Hogei urteko 
eskarmentua 
musikagintzan 

uztailean eta abuztuan kultura ekitaldiak 
aretoetatik kanpo ateratzeko apustua egin 
zuten orain dela urte batzuk debagoieneko 
udalek; eta batzen dituzten ikusle kopuru 
eta profilari erreparatuz, asmatu dutela 
erakusten dute. 

izen zehatzak dituzte batzuek. 
esaterako, eskoriatzan errekan Gora; 
bergarako musika zikloarena berumuga 
da; arrasatekoa, udazabal; eta oñatikoa, 
kultura kalean. beste herri batzuetan, 
izenburu berezirik ez duten arren, 

ezaugarri eta helburu berak dituzten 
ekitaldiak antolatzen dituzte: doakoak, 
askotariko diziplinatakoak, publiko edo 
zaletasun ezberdina dutenendako eta 
herriko txokoak agertoki bihurtuta. 

eskertzekoa da antolatzaileek artista 
ezagunak –euskaldunak zein kanpokoak– 
ekartzeko egiten duten ahalegina; baina 
goraipatzekoa da izen ez hain ezagunei ere  
tokia egitea; harribitxiak daude. Herrien 
atalean eta 33. orrian daude jasota 
datozen egunetarako proposamenak.

Udako kultura eskaintza oparoa etxetik gertu

The allnighters musika taldea aurtengo Berumuga jaialdian. imanoL soriano

kuP abesbatzak bartzelonan eta 
Frantzian abestuko du egunotan
abesbatzen munduko sinposioan eta proventzako 
jaialdian izango dira, munduko koru onenen artean

a. a. bErgara
Bihar, zapatua, hasi eta uztai-
laren 26ra bitartean Bartzelonan 
egingo duten Abesbatzen Mun-
duko Sinposioan parte hartu du 
KUP taldeak. Tolosan egoitza 
duen abesbatza Euskal Herriko 
toki askotako kideek osatutakoa 
da; horien artean daude Aitor 
Biain oñatiarra, Rakel Murgion-
do arrasatearra eta Karlos Etxa-
niz bergararra. "Hiru urtean 
behin egiten dute eta abesbatzen 
inguruan jarduten duten profe-
sionalendako erakusleiho itzela 
da. Kontzertuez gainera, hitzal-
diak, diskoak eta bestelako ar-
gitalpenen aurkezpenak, master 
class-ak... izaten dira", dio Kar-
los Etxanizek. 

Munduko onenen artean 
Bakearen koloreak da aurten 
aukeratu duten gaia; hortaz, gai 
horrekin lotutako kantuak bil-

duko dituzte abesbatzen erreper-
torioek. "Lau emanaldi egingo 
ditugu guk, eta emanaldi bakoi-
tzak bere kantu zerrenda du. 
Oinarrian, baina, bi programa 
eskainiko ditugu: lehenengoa 
XVI. mendean hasi eta gaur egu-
nera arteko bakeari buruzko 
abestiekin osatuta dago; bigarre-
na modernoagoa da. Espresuki 
Sinposiorako sortutako kantuek 
osatzen dute; besteak beste, Jun-
kal Guerreroren, David Azurza-
ren, Eva Ugalderen eta Josu 
Elberdinen konposizioak".

Herriko aurkezpena, bikain 
Domekan, Mariaren Lagundiko 
elizan Stoltz-Freres organoaren 
alde abestu zuen KUPek. Datozen 
ekitaldietarako "entrenamendua" 
izan zen abeslarientzako, eta 
gozamena, berriz, publikoaren-
tzako, sare sozialetan zabaldu-
tako mezuen arabera. 

Komanditario Berriak elkarteak 
Maite Arrotajauregi Mursego 
Eibarko musikariari egindako 
enkarguaren fruitua da %100 
Oion diskoa. Ekainean argita-
ratu zuten Oion herriko elkar-
bizitza sustatzeko helburua duen 
lana. MUk sustatzen duen EKT 
(Euskal Kulturgintzaren Trans-
misioa) graduondokoan izan zen 
eibartarra eta ikasgelan konta-

tutakoak laburbildu zituen egu-
nenean, uztailaren 27an, 21:00etan 
Goiena telebistan eskainiko den 
elkarrizketa saioan. Horrez gai-
nera, gaurko Puntua aldizkarian 
irakur daitezke musikariak egi-
tasmoari buruz kontatutakoak.  

Maiatzaren 25ean abiatuta, 
hamar sortzaileri egindako el-
karrizketa eskaini ditu Goiena 
telebistak ikasturte honetan; 
Goiena.eus/telebista/ekt helbi-
dean daude ikusgai. Irailerako, 
kultura ardatz duten beste lau 
solasaldi prestatuko dituzte. 

Mursegoren '%100 
Oion' lana 'EKT' 
saioan protagonista 

aitziber aranburuzabala arrasatE
Dantza bertikal ikuskizuna da 
Entre cuatro tiempo; Bilboko La 
Glo zirku eta dantza konpainiak 
eskainiko du gaur, egubakoitza, 
20:00etan. Zaldibar frontoian 
izango da, baina, lurrean beha-
rrean, paretetan emango dituz-
te dantzariek pausoak. 

Arrasateko Agurtzane Telle-
riak, berriz, frontoiaren alboan 
dauden zuhaitzetatik oihalekin 
eskegita eskainiko du Tximele-
ta izenekoa.

lau zenbakia oinarri 
Dantzaren eta akrobaziaren ar-
teko fusioa da ibilbide eta ikas-
keta ezberdinetatik datozen lau 
dantzarik egiten duten Entre 
cuatro tiempo. "Konpainiaren 
sortzaile Gloria Peonek urtee-
tako eskarmentua du akrobazia 
kontuetan eta haren ikasleak 
gara gainontzeko hirurak. Zir-
kutik gatoz batzuk eta dantza 
mundutik beste batzuk. Pareta 
da gure lurra; hortaz, pareteta-
tik saltoak egiten ditugu, figurak, 
akrobaziak, itzulipurdikoak... 
Horiek guztiak musikaren errit-
moan dantzan. Lau koreografia 
ezberdin dira", azaldu du Naia-
ra Arrizabalaga dantzariak. 

Lau dira, era berean, istorioa-
ren gaiak: lurra, ura, haizea eta 
sua. "Lurrari buruzkoarekin 

hasten gara; makilekin ateratzen 
gara, txalaparta bat ere tartean 
dago... oso tribala da, gerra bat 
irudikatzen da. Hortik ura oi-
narri duenera pasatuko gara. 
Erritmo lasaiagoa du, bikoteka 
dantzatzen dugu... Oso akroba-
tikoa da zati hori. Gero, haizea-
rena dator; esperimentalena da. 
Testu batekin dator eta dantza-
tzen duenak antzeztu ere egiten 
du testu horretan kontatzen 
dena. Azkenik, amaitzeko, hi-
rukote formatuan dantzatzen 
dugun sua dator. Oso hunkiga-
rria eta bizia da atal hori".

tximeletaren azalean sartuta 
"Naturan murgilduko zaitu, kri-
salida baten ertz sentikorrean 
eraldaketa prozesuan bidaiatuz, 
lasaitasuna eta erlaxazioan sar-
tzen delarik"; halaxe azaltzen 
du Telleriak gaur egingo duen 
saioa. Tximeleta baten hegoak 
soinean, oihalezko akrobaziak 
egingo ditu zuhaitzetik eskegita. 
Bakarkako saioa izango da Te-
lleriak egingo duena.

Orain dela urte batzuk hasi 
zen Telleria arlo horretan tra-
batzen; gaur egun irakasle ere 
bada.

Entre cuatro tiempo ikuskizuna. La GLo zirku dantza konPainia

Hormatik eta zuhaitzetik 
eskegita, dantza saioa 
bilboko la glo zirku eta dantza konpainiak dantza bertikal saioa egingo du eta 
agurtzane telleria arrasatearrak dantza oihal akrobazia ikuskizuna eskainiko du gaur, 
egubakoitza, zaldibarko frontoian, 20:00etan, udazabal egitarauaren barruan 
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zaPatua, 22

09:00 kantari 7

09:30 korapilo

10:00 kantari 8

10:30 osoko bilkura: 
bergara

11:30 Hemen debagoiena

12:30 jaiak: antzuola

13:30 onein

14:00 ikustenda iparrerat: 
aiherra

14:30 Galdegazte: Lorea 
iribar

15:00 Hemen debagoiena

16:00 kantari 8

16:30 korapilo

17:00 kantari 7

17:30 amaia dj

18:00 jaiak: antzuola

19:00 Hemen debagoiena

20:00 kantari 8

20:30 amaia dj

21:00 osoko bilkura: 
bergara

22:00 Hemen debagoiena

23:00 jaiak: antzuola

domeka, 23

09:00 jaiak: antzuola

10:00 korapilo

10:30 kantari 7

11:00 Galdegazte: Lorea 
iribar

11:30 ekt xabier alkorta

12:30 onein

13:00 Hemen debagoiena

14:00 jaiak: antzuola

15:00 ikustenda iparrerat: 
aiherra

16:30 kantari 8

17:00 korapilo

17:30 Hemen debagoiena

18:30 bestak Lesaka: 
zubigainekoa

19:00 osoko bilkura: 
bergara

20:00 kantari 7

20:30 Hemen debagoiena

21:30 jaiak: antzuola

22:30 ikustenda iparrerat: 
aiherra

23:00 Hemen debagoiena

eGubakoitza, 21

10:00 Hemen debagoiena

11:00 ur eta Lur 

11:30 Hemen debagoiena

12:30 ikustenda 
iparrerat:aiherra

13:00 kantari 8

13:30 Hemen debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 ekt xabier alkorta

15:15 Hemen debagoiena

16:15 Gaurkoak

16:30 onein

17:00 Gaurkoak

17:15 Galdegazte: Lorea 
iribar

17:45 Gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 kantari 7

19:30 ikustenda iparrerat: 
aiherra

20:00 Hemen debagoiena

21:00 ekt xabier alkorta

21:30 amaia dj

22:00 Hemen debagoiena

23:00 osoko bilkura: 
bergara 

aiHerrari BUrUZkoak, jUlen iriondorekin
‘Ikustenda Iparrerat’ Domeka, 15:00

Goiena

antZUolako jaien errePasoa
‘Jaiak’ Zapatua, 12:30

aitor aGiriano

astEa goiEna tElEbistan

eGuaztena, 27

MUrsegorekin 
kUltUrari BUrUZ
‘EKT’ 

Eguaztena, 21:00

eGubakoitza

BideokliPak eta 
MUsika
‘Amaia DJ’ 

Egubakoitza, 21:30

asteLeHena, 24

egUneko alBiste 
nagUsiak
‘Gaurkoak’ 

Astelehena, 14:30

asteLeHena, 24

oÑatiko osoko 
BilkUra
‘Osoko bilkura’ 

Astelehena, 23:00

Goiena

Goiena teLebistako 
ProGramazio osoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iragarki sailkatuak

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. 607 
79 12 32 (esther) 

oñati. 90 metro koadroko 
etxebizitza berria ematen 
da errentan kurtzebiden. 
Hiru logela, egongela eta 
bi bainugela. telefonoa: 
615 73 29 83

104. errentan Hartu
apartamentua la Pine-
da inguruan. bikote ba-
tek abuztuko lehen astean 
edo 10 egunetan aparta-
mentua errentan hartuko 
luke La Pineda, Cambrils 
edo tarragona inguruan. 
bergarakoak gara. tele-
fonoa: 680 17 33 61 

arrasate. igogailua duen 
etxebizitza behar dut 
errentan, erdigunean. 
asko jota 500 euro ordain 
ditzaket hilean. telefonoa: 
610 99 42 03 

bergara. bi edo hiru lo-
gela eta igogailua dauz-
kan etxebizitza behar dut 
errentan. 697 86 48 91 

elgeta. apartamentua 
hartuko nuke errentan. 
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. te-
lefonoa: 607 34 90 43 

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

4. lana

401. eskaintzak
bergara. emakume eus-
kalduna behar da 4 eta 8 
urteko bi ume zaintzeko. 
astelehenetik ostiralera, 
8:00etatik 9:00etara. irai-
letik aurrera. telefonoa: 
652 77 75 23 

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

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

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

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. 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. etxean ber-
tan bizitzen zaintza lanak 
egingo nituzke. baita or-
duka garbiketak eta 
umeak zaindu ere. 603 19 
89 38 edo 672 53 18 75 
(maria) 

debagoiena. Gizarte in-
tegrazioko teknikaria eta 
hezkuntza bereziko ira-
kaslea, heziketa mota 
ezberdinetan lan egiteko 
prest. 626 11 79 92 

debagoiena. Gizona ger-
tu pertsona nagusiei la-
guntza emateko: kalera 
lagundu, mandatuak egin, 
eurekin egon eta abar. 
652 74 67 15 

debagoiena. mutila lane-
rako gertu: baserri lanak, 

nagusiak zaindu eta abar. 
etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. telefonoa: 
655 38 55 63 

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

debagoiena. nagusiak 
zaintzeko gertu nago, 
etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. telefonoa: 
612 56 65 27 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
ordutegi arazo barik. te-
lefonoa: 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. etxean 
bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka. telefonoa: 
625 79 72 88 

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

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

debagoiena. sukaldean 
laguntzen edota garbike-
tak egiten lan egingo 
nuke. orduka zein jardun 
osoz. telefonoa: 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. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 608 80 33 82 

7. aniMaliak

703. eman
katakumeak. kataku-
meak ematen dira opari. 
beltzak eta gorriak. tele-
fonoa: 643 68 15 09 

8. denetarik

806. GaLdu
belarritakoa bergaran. 
uztailaren 12an, goizean, 
irizar pasealekua 1 eta 
azoka bitartean, belarri-
tako bat galdu nuen. me-
sedez, aurkitu baduzu 
deitu. eskertuko da. tele-
fonoa: 943 03 87 53 

Sandaliak aretxabale-
tan. aretxabaletako ibarra 
kiroldegian, keen etxeko 
sandaliak ahaztuta utzi 
nituen. aurkitu, edota kon-
turatu gabe eraman di-
tuenak, mesedez deitu 
dezala zenbaki honetara, 
edo utzi ditzala kiroldegi-
ko harreran. eskerrik 
asko. 673 25 02 08 

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,	Berritua.	Igogailua.	Eguzkitsua.	177.000€.
•	Martzial	Agirre	(Espoloia),	84	m2,	4	log,	garajea	barne.	208.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	
•	Barrenkale,	116	m2,	5	gela.	AUKERA	ONA.	90.000€.
•	Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	Zubieta,	70	m2,	3	logela.	Bizitzera	sartzeko.	127.000€.
•	Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	Zubiaurre,	75	m2,	3	logela,	Igogailua.	Berritzeko.	60.000€.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	AUKERA	ONA.
•	Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.

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

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

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

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

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

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

zubillaga Hiltegia sL–k lan poltsa hau bete behar du:

Hiltegiko leHen eta 
bigarren Mailako 
abere Hiltzaileak 
lanpostuaren funtzioak:
- abereak hil eta prestatzea.
(Haragien industrien hitzarmenaren araberakoa).
- Hiltegiaren garbiketa eta higienizazio lanak.
- Hiltegiko mantentze orokorreko jarduerak.

oinarriak hiltegian jaso beharko dira edota 
webgunean. eskariak abuztuaren 20a baino 
lehen aurkeztuko dira hiltegian bertan.

zubillaga Hiltegia, S.l.
zubillaga auzoa 63, 20560 oñati. 
tel.: 943782193. Fax: 943781512.
bulegoa@zubillagahiltegia.com

EskEr ona

Eskoriatzan, 2017ko uztailaren 21ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

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

 angel 
oyanguren idigoras

oroigarria

zure familia.
bergaran, 2017ko uztailaren 21ean.

Zu bezalako izarrak
ez dira inoiz itzaltzen.

 
Maite zaitugu.

2008ko uztailaren 22an hil zen, 24 urte zituela.

igor 
lete aranburu

EskEr ona

oñatin, 2017ko uztailaren 21ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko uztailaren 17an hil zen, 67 urte zituela.

eugenio 
Buquete Suarez

EskEr ona

bergaran, 2017ko uztailaren 21ean.

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

besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Aizkorri berriro igotzea,
zure azkenengo ametsa,

orain gainetik ikusiko duzu
amarekin batera.

2017ko uztailaren 11n hil zen, 87 urte zituela.

Jose luis 
garmendia Cortabarria

jesus Cortazar garro. eskoriatzan, uztailaren 1ean. 71 urte.

frantzisko Mugartza larrañaga. oñatin. uztailaren 7an. 92 urte.

angeles Zubizarreta agirre. eskoriatzan, uztailaren 8an. 87 urte.

feliciano ibabe ibabe. aramaion, uztailaren 8an. 89 urte.

ander albisua gallastegi. bergaran, uztailaren 8an. 40 urte.

Migel aranburu korkostegi. oñatin, uztailaren 9an. 88 urte.

Miren edurne Munduate Beitialarrangoitia. 
eskoriatzan, uztailaren 10ean. 84 urte.

samuel Beitia etxabe. eskoriatzan, uztailaren 11n. 81 urte.

jose luis garmendia Cortabarria. bergaran, uztailaren 11n. 87 urte.

juan Mari errasti lesarri. bergaran, uztailaren 12an. 

Migel iraeta larrañaga. antzuolan, uztailaren 12an. 83 urte.

Maite garcia Martin. eskoriatzan, uztailaren 13an. 52 urte.

juana Usobiaga larrarte. arrasaten, uztailaren 13an. 81 urte.

eulogia lasaga solaguren. arrasaten, uztailaren 14an. 87 urte.

esther Bidaburu goronaeta. bergaran, uztailaren 14an. 76 urte.

angel oyanguren idigoras. eskoriatzan, uztailaren 14an. 67 urte.

M. dolores Unamuno luarizaristi. bergaran, uztailaren 15ean. 60 urte.

M. Pilar ariazmendiarrieta oregi. arrasaten, uztailaren 16an. 94 urte.

eugenio Buquete suarez. oñatin, uztailaren 17an. 67 urte.

rafael leturia arregi. arrasaten, uztailaren 18an. 72 urte.

diego sanchez Benitez. bergaran, uztailaren 18an. 85 urte.

Manuel sanchez galocha. oñatin, uztailaren 19an. 82 urte.

hilDakoak

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 21 esPañoL moraLes: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Zapatua, 22 etxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
domeka, 23 aLberto azkoaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
astelehena, 24 Fernandez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
Martitzena, 25 esPañoL moraLes: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
eguaztena, 26 etxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
eguena, 27 aLberto azkoaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 21 mozos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Zapatua, 22 esteLLa: matxiategi 5 / 943 76 19 63
domeka, 23 esteLLa: matxiategi 5 / 943 76 19 63
astelehena, 24 urritikoetxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 25 esteLLa: matxiategi 5 / 943 76 19 63
eguaztena, 26 mozos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
eguena, 27 urritikoetxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 21 iGartua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Zapatua, 22 iGartua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
domeka, 23 iGartua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
astelehena, 24 Garate: kale barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 25 Garate: kale barria 42 / 943 78 05 58
eguaztena, 26 Garate: kale barria 42 / 943 78 05 58
eguena, 27 iGartua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abuztuaren 15era arte:
Fernandez: maisu aranbarri  
943 79 22 26

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
urritikoetxea: orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
CoF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
appstore-etik.

guarDiako Farmaziak

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

ESKELAK jArTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

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

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

Goiena: irakurriena debagoienean.

ASTE BArrUAN, BAITA ErE:

ArrASATE Goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

BErGArA Jardun elkartea: Errotalde (kultura etxean).  943 76 08 19. 

OÑATI Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.

ELGETA Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.

ANTZUOLA Itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.



Egubakoitza  2017-07-21  goiena aldiZkaria goiena aldiZkaria  2017-07-21  Egubakoitza36      zerbitzUak zerbitzUak      37

zorion agurrak

arrasatE
eneritz zulueta 
algorta
uztailak 4, 5 urte. beti 
dantzan dabilen geure 
itsas laminarentzako, 
zorionak eta musu 
handi bat.

ElgEta
aner garcia-gango
uztailaren 17an, 9 
urte. zorionak, 
txapeldun. ondo 
ospatu zure eguna eta 
muxu handi bat. 
aitxitxaren eta 

oñati
Markel zumalde 
agirre
uztailaren 18an, 6 
urte. zorionak eta urte 
askotarako. zutaz 
harro gaude; segi 
mutiko jatorra izaten. 
muxu potoloak, familia 
osoaren partetik.

amamaren partetik.
arrasatE
oxel etxenausia 
arrizabalaga
uztailaren 16an, 7 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
muxu handi bat, 
etxekoen eta, bereziki, 
xabaten partetik.

antzuola
xabier alonso 
berecibar
uztailaren 12an, 11 
urte. zorionak, xabi! 
jada 11 urte. ondo 
pasatu zure egunean 
eta muxu potolo bana 
maddiren, aitatxoren 

eta amatxoren partetik.
oñati
ane Sagastume 
barrena
uztailaren 10an, 8 
urte. zorionak, ane! 
espero degu oso ondo 
pasatu izana zure 
urtebetetzea. muxu 
handi bat, danon 
partetik!

arrasatE
Jone aranburuzabala 
loiti 
uztailaren 8an, 10 
urte. zorionak, jone, 
etxekuen partetik!

aramaio
oihan azkarate 
arriolabengoa
uztailaren 18an, 12 
urte. zorionak, laztana! 
ondo pasatu eguna! 
amamak, aitaitak, 
amatxo, aitatxo, osaba, 
izeba, Hegoi, Lide eta 
Garazi.

oñati
amets zubia 
aranzabal
uztailaren 18an, 4 
urte. zorionak, artista! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo goxo-goxuak, 
oñatiko eta bergarako 
familixen partetik! 
Pajaruan ospatuku!

bErgara
laida akizu bilbao
uztailaren 20an, 8 
urte. zorionak, pitxin! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo potolo bat, 
etxekoen partetik!

bErgara
laida Sanchez 
Martínez 
uztailaren 21ean, 6 
urte. zorionak!  zure 
familiaren eta, 
bereziki, unairen eta 
asierren partetik. 
muxu handi bat! 

oñati
izar Unzurrunzaga 
goñi
uztailaren 20an, 9 
urte. zorionak, bihotza! 
ondo pasatu zure 
eguna eta oporrak. 
muxu handi bat, 
aitaren eta amaren 
partetik.

bErgara
Maren azkarate 
Uriona
uztailaren 19an, 5 
urte. zorionak, 
printzesa! muxu handi 
bat, markelen, 
amatxoren, aitatxoren, 
aitxitxaren eta 
amamaren partetik.

arEtxabalEta
elene San Miguel 
erostarbe
zorionak, sorgintxo! 
Hilaren 19an 2 urtetxo! 
ederto pasatu zure 
urteguna eta baita 
beste guztiak ere! 
muxu itzela, familia 
osoaren partetik! Pa!

oñati
amaia axpe 
zubizarreta
uztailaren 18an, 8 
urte. zorionak, txikita, 
etxeko danon partetik. 
txintxo eta gustora 
pasatu eguna.

oñati
iban guridi diaz
uztailaren 21ean, 9 
urte. etxekook gure 
zorionik beroena opa 
dizugu. bederatzi urtez 
zeure nortasuna 
izateko borrokan, 
poliki-poliki zeurea 
dena eskuratzen eta 
zaren gisa bizitza 
eginez... etxekook 
bihotz-bihotzez maite 
zaitugu, gure bihotzeko 
kuttuna zara, iban. 
asko maite zaitugu!

arrasatE
Unax beitia Jara
uztailaren 22an, 9 
urte. zorionak, 
txapeldun! Primeran 
ospatuko dugu zure 
eguna. izugarri maite 
zaitugu! mila patxo, 
familiaren eta, batez 
ere, malenen partetik.

oñati
Marta zubiagirre 
Ugarte
uztailaren 22an, 9 
urte. zorionak, marta! 
muxu handi bat, 
bereziki asierren 
partetik, eta ondo 
pasatu, zure eguna.

Eskoriatza
itxaso lopez Feijoo
uztailaren 22an, 11 
urte. zorionak, itxaso! 
egun ederra pasatu, 
zure familiaren 
partetik!

oñati
ane arrizabalaga eta ander arnaiz
uztailaren 20an, anderrek 2 urte eta uztailaren 
21ean, anek 6 urte egingo ditu. zorionak eta muxu 
handi bana, etxeko danon partetik. ondo pasatu, 
bikote!

arrasatE
Jon Martinez canas
uztailaren 23an, 
urtebete. zorionak, 
jontxu, zure lehenengo 
urtebetetze egunean. 
zure familia osoaren 
partetik. asko maite 
zaitugu. aitatxo eta 
amatxo.

oñati
laia Umerez
uztailaren 22an, 3 
urte. zorionak, 
printzesa! jada hiru 
urtetxo. muxu pottolo 
bat, denon partetik!

bErgara
Jurgi larrea Perez
uztailaren 24an, 7 
urte. zorionak, jurgi! 
egun politxa pasatu 
dezazula. Patxo potolo 
bat, familiaren 
partetik. bereziki irati, 
nora, erik, elene eta 
ane.

bErgara
Shere Moreno
uztailaren 23an, urtebetetzea. zorionak, amatxo! 
egun politxa pasatzia espero dugu. muxu eta 
besarkada pilo bat, munduko amatxorik 
politenarentzat. asko maite zaitugu. kenar eta 
alaine.

oñati
leire odriozola zubia
uztailaren 24an, 9 
urte. zorionak, Leire! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna! Familia osoaren 
partetik, muxu potolo 
bat!

bErgara
oier gantxegi 
gallastegi
uztailaren 23an, 4 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, oier! ondo 
pasatu eguna etxekoen 
eta, batez ere, 
enekoren partetik. 
muxu potolo bat.

aramaio
Maria eta libe 
ayastuy Martinez
Libek 9 urte, uztailaren 
1ean eta mariak 12 
urte, uztailaren 23an. 
zorionak, bikote! 
Handitzen-handitzen, 
hasi zarete handitzen 
txikiak izanik,
asko maite zaituztegu, 
guk. oporrak topien 
disfrutatu eta muxu 
handi bana, 
aitxatxa-amamen 
partetik.

bErgara
laia eta Uxue arrieta 
uztailaren 27an eta 29an, 6 eta 3 urte. zorionak 
familixa guztixaren partetik! jarraitxu horren 
alaixak izaten. asko maitxe zaitxuztegu!

oñati
Peio axpe elkoroiribe
uztailaren 27an, 10 
urte. zorionak, Peio! 
jadanik 10 urte. segi 
holaxe, mutikote. muxu 
bat, etxekoen partetik.

arrasatE
irati Horrillo tierno
uztailaren 25ean, 6 
urte. zorionak, irati! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu handi bat, 
etxeko danon partetik.

bErgara
oihan gisasola 
Sevillano
uztailaren 25ean, 4 
urte. zorionak, 
txapeldun! Patxo 
mordo bat etxeko 
guztion partetik!

ElgEta
Maider bouzas 
askasibar
uztailaren 25ean, 7 
urte. zorionak eta urte 
askotarako. etxekuen 
partetik: aitxa, ama eta 
oinatz. ondo-ondo 
pasatu zure eguna.

arrasatEEskoriatza
Soraya barbero eta Maria gallego
sorayak uztailaren 25ean, 39 urte eta mariak 
30ean, 17. zorionak, bikote. ondo pasatu zuen 
egunean eta hobeto ospatu. Familixaren partetik, 
patxo handi bat.

bErgara
ane arana 
Mendizabal
uztailaren 24an, 4 
urte. zorionak eta 
ondo-ondo ospatu, 
etxeko guztion eta, 
batez be, Garaziren eta 
markelen partetik.

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.

txutxu-mutxuak

2. Pol Polekoen irteera
bergarako Pol Pol mendi taldeak irteera egin 
zuen domekan, uztailaren 16an, biriatu eta 
ibardin artean. eguraldi zoragarria izan zuten 
lagun. "irteera aparta izan zen", esan dute.

3. san kristobal eguna ospatzen
san kristobal eguna ospatu zuten uztailaren 
10ean ibilgailuen bueltan lanean diharduten 
oñatiarrek. etxe aundin afaldu zuten; urtero 
lez, dantzaldiarekin amaitu zuten eguna.

8. Urrezko ezteiak, astelehenean
datorren astelehenean, hilaren 24an, urrezko 
ezteiak ospatuko dituzte abel jimenez eta 
rosario aspiazu arrasatearrek. bikotea 
zoriondu gura izan du familiak.

9. Zapatuan ezkondu ziren
maite murgiondo eta unai arzamendi 
uztailaren 15ean, zapatuan, ezkondu ziren. 
mezua bidali diete ingurukoek: "zorionak, 
bikote! ederto pasatu genuen eguna".

5. Bihar ezkonduko dira
Harriet Gomez soraluzetarra eta zuriñe 
bados arrasatearra bihar, uztailaren 22an, 
ezkonduko dira. "zorionak, bikote! ondo 
pasa eguna!", diote aaronek eta Patriciak.

6. Urte bat ezkonduta
nerea Carrascok eta roberto iglesiasek urte 
bat beteko dute ezkonduta uztailaren 30ean.  
"zorionak urtebete honengatik! ondo ospatu 
lagunekin eta senideekin", diote ingurukoek.

7. lesakan ezkonduko dira
markel madinabeitia eta Goretti etxegarai 
zapatuan, uztailaren 22an, ezkonduko dira 
Lesakan. eurentzat mezua dute ingurukoek: 
"zoriontsu izan eta besarkada handi bat!".

4. Pilotariak, elosuan
elosuan egin zuten bazkaria zapatuan, hilak 
15, bergarako pilota sailekoek. aurretik, 
kaleka aritu ziren jokatzen. bazkaldu ostean, 
berriz, musika izan zuten lagun.

1. denboraldiari amaiera emanez
bergarako futbol saileko 28 lagun elkartu 
ziren zapatuan, uztailaren 15ean, Gorlara 
bizikleta gainean igotzeko. ondoren, 
zumelaga jatetxean bazkaldu zuten. 

10. salamancan ezkondu ziren
Patricia sierra eta jose Perez babilafuenten 
(salamanca) ezkondu ziren aurreko 
zapatuan, hilaren 15ean. bikotea zoriondu 
gura izan du arrasateko kuadrillak. 

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

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

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

eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak bakarrik 
iragarriko ditugu. Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko ditugu.
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eGubakOitza 21
aretxaBaleta Portasol auzoko 
jaiak
18:30ean jaien hasiera 
buruhandiekin eta txistulariekin; 
19:00etan bixxxentak taldearen 
dantzaldia eta 21:30ean screamers 
and sinners eta txerrikumeak 
taldeak.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati Madalenako jaiak
18:30ean pilota txapelketa, 
20:00etan etxafuego jaurtiketa eta 
22:00etan kontzertuak: kaotiko. 
Hartz, utopia eta zartada taldeak. 
ostean, erromeria, trikimailua 
taldearekin.
Santxolopeztegin, aipatutako 
orduetan.

oÑati Pilota partiduak
35. san migel txapelketako 
partiduak.
Zubikoan, 18:45ean.

Bergara santa ana jaiak 
Boluan
sanbamaña batukada (19:00), 
santanatxoren jaitsiera (20:00), 
bolua otxotearen emanaldia (20:30), 
sardina-jana herrikoia (21:00) eta 
kontzertuak –Gatzatu, Low Cost 
theluxe eta dj menez– (22:00).
Aipatutako lekuan eta orduetan.

arrasate 'tximeleta' 
ikuskizuna
naturan murgilduko da agurtzane 
telleria. krisalida baten ertz 
sentikorrean eraldaketa prozesuan 
bidaiatuz, lasaitasunean eta 
erlaxazioan sartuko da.
Zaldibar frontoian, 20:00etan. 

arrasate 'entre cuatro 
tiempos' dantza ikuskizuna
Laglo taldearen zirku-dantza 
ikuskizuna. Lau pieza, naturaren lau 
elementurekin. Lau gorputz 
zintzilikaturik, lau taupada 
denboraren erritmoan.
Zaldibar frontoian, 20:00etan. 

Bergara stacie Collins-en 
kontzertua
berumuga zikloaren hirugarrena. 
rock-and-roll talde indartsuenetako 
batekin, rockaren, bluesaren eta 

countryaren mugak esploratzen 
ditu.
Espoloian, 22:00etan. 

eskoriatZa errekan gora: 
depedro bakarlaria
jairo zavala dago depedro 
proiektuaren atzean. El pasajero 
diskoa aurkeztuko du, musika 
taldearen laguntzarekin. doan.
Huhezin, 22:30ean. 

zaPatua 22
arrasate Maala errebaleko 
jaiak
09:00etan etxafuego jaurtiketa, 
17:00etan umeendako jolasak eta 
txokolate-jana eta 19:30ean 
kontzertua, 21:30ean dantzak eta 
23:55ean suziriak. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

Bergara santa ana jaiak 
Boluan
marrazki lehiaketa (10:00), 
patata-tortilla lehiaketa (11:00), 
umeendako ekintzak (12:00), 
poteoa (13:00), herri bazkaria 
(14:30), madiber magoa (17:30), 
dominguez mariatxia (19:30) eta 
Custom taldearen kontzertua.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati 'idazkera ederraren 
artea' erakusketa
salbatore mitxelenaren Euria poema 
oinarri hartuta hamahiru kaligrafok 
egindako lanak ikusgai irailaren 
15era arte. 
Gandiaga Topagunean, 11:00-
14:00 eta 17:00-19:00.
 
aretxaBaleta Portasol auzoko 
jaiak
11:30ean atletismo proba, 
12:00etan gimnasia erritmikoa, 
16:00etan mus txapelketa, 
19:00etan pintxo-potea eta 
21:30ean rock kontzertua: krisis 
delirium eta kalaña taldeak.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

leintZ gatZaga Bisita gidatu 
bereziak
Gatz museoa ezagutzeko, 12:00etan 
euskaraz eta 13:00etan gazteleraz. 
aurrez izena eman behar da 943-71 
47 92 telefonoan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

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 Madalenako jaiak
13:00etan meza eta ostean luntxa, 
16:30ean pilota txapelketa, 
18:00etan apar festa umeendako, 
00:00etan kaixo taldearen 
erromeria eta 03:00etan javi 
sound.
Santxolopeztegin, aipatutako 
orduetan.

oÑati arantzazura 48. igoera
70 kilometroko ibilbidea junior 
mailako ziklistendako.
Portalekuako biribilgunean, 
16:00etan.

arrasate Whiskey dick taldea
Heavy musika, formatu akustikoan. 
doan.
Dat tabernan, 20:00etan.

eskoriatZa errekan gora: 
akatz
1992an bakion sortutako taldearen 
kontzertua. doan.
Fernando Eskoriatza plazan, 
22:30ean. 

dOMeka 23
oÑati espeleo-arrikrutz
18 urtetik gorakoendako abentura 
lurpeko munduan. izena emateko: 
943- 08 20 00.
Arrikrutzen, 09:30ean.

aretxaBaleta Portasol auzoko 
jaiak
10:30ean artisau azoka; 13:30ean 
paella lehiaketa, 18:00etan 
umeendako poneyak eta 
zezentxoak, 19:00etan Portasolgo 
nagusienari eta 2017ko lehen 
jaioberriari omenaldia eta 21:00etan 
jaien amaierako txupina.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

Bergara santa ana jaiak 
Boluan
Pilota partiduak (11:00), ziklismo 
igoera (12:00), meza herrikoia eta 
luntxa (12:00), umeendako 

agenda

puzgarriak eta apar festa (12:30), 
txorizo pintxoak (13:30), bolu txiki 
masterchef lehiaketa (17:00), Los 
atomos orkestra (18:00), 
txokolate-jana eta buruhandiak 
(19:00) eta 1960ko eta 1970eko 
hamarkadetako musika dj 
Pinorekin (20:00)
Aipatutako lekuan eta orduetan.

Bergara domeka azoka
bigarren eskuko materiala 
saltzeko eta erosteko aukera. 
San Martin plazan, 11:00etan.

oÑati Madalenako jaiak
12:00etan meza eta ostean luntxa, 
13:00etan pilota txapelketako 
finala, 13:30ean herri kirolen 
erakustaldia eta 16:30ean mus 
txapelketa.
Santxolopeztegin, aipatutako 
orduetan.

arrasate Maala errebalako 
jaiak
12:00etan meza, parrokian 
Aipatutako lekuan eta orduan.

leintZ gatZaga Bisita gidatu 
bereziak
Gatz museoa ezagutzeko, 
12:00etan euskaraz eta 13:00etan 
gazteleraz. aurrez izena eman 
behar da 943-71 47 92 
telefonoan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati Bisita gidatu bereziak
sancti spiritus unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko aukera, 
13:00etan eta 17:00etan. aurrez 

izena eman behar da 943-78 34 
53 telefonoan.
Turismo bulegoan, aipatutako 
orduetan.

arrasate tio teronen semeak
Freshcool ikuskizuna egingo dute. 
euskal dantza bitxiak oinarri dituen 
emanaldia izango da.
Herriko Plazan, 20:00etan.

astelehena 24
oÑati txosna batzordearen 
batzarra
jaietarako, txosnagunea eta 
egitaraua berritzeko asmoz, ideiak 
eta ekarpenak jaso gura dituzte.  
Ona tabernaren aurrealdean, 
19:30ean.

Martitzena 25
Bergara 'Bergara 
monumentala' bisita gidatua
Herriko altxorrak ezagutzeko 
bisita gidatua. Laboratorium 
museotik hasita, hiri 
monumentala ikusteko. aurrez 
eman behar da izena, 943-76 90 
03 telefonoan.  
Aipatutako lekuan, 11:00etan 
eta 13:00etan.

Bergara santiago jaiak, 
Basalgo auzoan
11:00etan meza nagusia, 
12:00etan txirrindularien igoera, 
12:30ean luntxa, 13:00etan angel 
mari Peñagarinako eta aitor 

mendiluze bertsolariak eta 
ostean, bertso-bazkaria. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

araMaio santiago eguna, 
gureia auzoan
12:00etan meza emango dute, 
eta ostean, kantu-bazkaria 
arantzazu ruiz de azua 
soinu-jolearekin. arratsaldean, 
umeendako jolasak. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati Bisita gidatu bereziak
sancti spiritus unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko aukera, 
13:00etan eta 17:00etan.
Turismo bulegoan.

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

eGuaztena 26
Bergara santiago jaiak, 
Basalgo auzoan
12:30ean meza nagusia eta   
ostean, luntxa eta umeendako 
jolasak. 14:30ean auzoko 
erretiratuen eta jai batzordekoen 
bazkaria.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati 'nola heldu naiz ni 
honaino?' hitzaldia
kattalin minerren azken liburuaren 
inguruko solasaldia egingo dute, 
egilearekin berarekin.
Gaztetxean, 19:00etan. 

aretxaBaleta 'astokillo' 
antzezlana
Panta rhei taldearekin. zambulon, 
zorita eta rigoletto astoaren istorioa 

kontatzen dute. musika ere 
inportantea da ikuskizunean. 
Herriko Plazan, 19:00etan.

eskoriatZa eduardo 
gorosarriri buruzko erakusketa
ikusgai abuztuaren 31ra arte. 
Ibarraundin, egunero.

Bergara 'Zazpi ipotxak' 
pelikula
euskarazko emanaldia, umeendako. 
euria egiten badu, seminarioko 
karpan. 
Espoloian, 19:00etan.

Bergara 'the great wall' 
pelikula
zhang Yimouk zuzendutako pelikula.  
matt damon, Pedro Pascal eta 
Willem dafoe dira protagonistak. 
euria egiten badu, seminarioko 
karpan.
Espoloian, 22:00etan.

eGuena 27
Bergara autobus ibiltaria
Haur eta gaztetxoak teknologia 
berrietan eta programazioan 
trebatzeko tailerrak, Gipuzkoako 
Foru aldundiaren eskutik. doan.
San Martin plazan, 10:00-14:00 
eta 16:00-20:00.

oÑati lou topet taldea
Pete seeger kantari 
estatubatuarraren espiritua 
berpizteko sortutako taldearen 
kontzertua.
Atzeko kalean, 19:00etan.

eMaigUZUe ZUen ekitaldien Berri egUaZteneko egUerdia Baino leHen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

1981ean emir kusturicak ¿Te 
acuerdas de Dolly Bell? 
zuzendu zuen, baina 1985ean 
Papá está en viaje de negocios 
pelikularekin Cannesko 
urrezko Palma lortu ostean 
egin zen ezagun. bere filmetan 
jugoslavia zaharrak eta 
balkanetako gudak garrantzi 
handia dute. Garai haietan 
gertatzen ari dena azaldu nahi 
du, eta begirada errealistari 
ukitu poetikoa eta ameslaria 
gehitzen dio. Papá está en 
viaje de negocios guda hasi 
baino lehen egina dago, eta, 
errepresio urte haiek haur 
baten ikuspuntutik heltzen 
zaizkigu. Horrela, garai 
hartako ezaugarri itzelak 
heltzen zaizkigu, eta, 
haurraren bitartez, begirada 
freskagarria jasotzen dugu. 
kusturicak bi alderdi horiekin 

beti jokatu izan du. 
errealitatea eta fantasia 
nahastu izan ditu. eta filmak 
egiten jarraitzen zuen 
neurrian, fantasia geroz eta 
eroagoa izan da. bere filmak 
bitxiak dira: gauza asko 
gertatzen dira, arraza eta 
ohitura desberdinetako jendea 
agertzen da, gizarteko 
aniztasuna agertzen da, eta 
hor barruan, anarkia eta 
erotasun giroa antzematen da. 

Gato negro, gato blanco film 
oso eroa zen. ijitoen munduan 
sartzen zen, eta alde basatia 
eta bizizalea ondo azaldu zuen 
zuzendariak. En la vía láctea 
ez zaio hain ondo irteten. 
baditu momentu onak, eta, 
zuzendariaren ezaugarriak 
ikusten diren arren, filma 
luzeegia da eta freskotasun 
txikiagoa du.

gasteiZ

FLorida

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30, 18:30.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30, 18:30.

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:40, 22:30.
22:30.

el ultimo virrey 
de la india
egubakoitzetik 
eguenera: 
16:307837, 18:30, 
20:30.

Gorbeia

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30, 18:30.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

inseparables
egubakoitzetik 
eguenera: 18:15, 
20:25, 22:30.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30, 18:30.

asuntos de 
familia
egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:40, 22:30.

Una noche fuera 
de control
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

su mejor historia
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

el ultimo virrey 
de la india
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
18:30, 20:30.

bouLevard

Un noche fuera 
de control
egubakoitza eta 
zapatua: 00:05.

egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
17:50, 19:55, 
22:00.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 19:15, 
20:30, 21:30, 
22:45.
egubakoitza eta 
zapatua: 23:45.

a 47 metros
egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
egubakoitzetik 
domekara: 16:20, 
18:15, 20:10, 
22:05.

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
18:30, 19:30, 
21:15, 22:15.

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:00, 19:15, 
20:15.

Cars 3, 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50, 

17:50, 19:50.
egubakoitzetik 
domekara: 16:50.

señor, dame 
paciencia
egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
egubakoitzetik 
eguenera: 21:30.

el hombre del 
corazon de hierro
egubakoitzetik 
eguenera: 22:10.

Baby driver
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50, 
18:10, 20:30, 
22:45.

llega de noche
egubakoitza eta 
zapatua: 00:15.

Wonder woman
egubakoitzetik 
eguenera: 18:40, 
21:30.

la momia
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Piratas de Caribe
egubakoitzetik 
eguenera: 16:15.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
domekara: 16:30.

zinEma

kritika

en la vía láctea  
zuz.: emir kusturica. Herr.: xxxx (2017). aktoreak: emir 
kusturica, monica bellucci, maria darkina. 

Fantasia eta errealitatea nahastuta
antonio zabala

Jon basagurEn

oÑati jon Basagurenen kontzertua
izaki Gardenak taldeko abeslariak bakarkako kontzertua egingo du. Country, 
blues eta pop estiloak joko ditu, modu akustikoan. taldearen kantuak joko 
ditu gitarrarekin bakarrik. Gitarra eta ahotsa.
Etzi, domeka, Boga tabernan, 19:30ean.



zu hEmEn zauDE
2017-07-21 
Egubakoitza

Kale neurketa

Zalaparta dezente piztu da 
euskararen azken kale 
neurketaren emaitzekin. Oro 
har, ez dira onak, ez. Baina 
bere tokian kokatu behar 
dira, negarrari ekin aurretik.

Kale neurketarena metodo 
atipiko bat da, ezohikoa. 
Argazkia beti antzera eginda, 
balio lezake argazki arteko 
bilakaera antzemateko. Balioa 
irabazten du, ordea, inkesta 
estatistikoekin gurutzatuta. 
Are gehiago irabaziko luke 
erabileraren neurketa sistema 
oso bat garatuko balitz, 
biziberritze prozesuaren beste 
adierazleekin bateratuta.

Duela bost urte kale 
erabilerari sabaiak ikusi 
zitzaizkion, eta oraingo 
neurketak sabai horiek 
berretsi egin ditu. Badira 
datu onak –gazteen eta 
emakumeen lidergoa–, baina 
baita arriskua adierazten 
dutenak.

Lanean ari gara, baina, are 
gogorrago bost urtetik hona; 
lanean, gauzak ezberdin 
egiteko, eraginkortasun bila; 
lanean, hiztunak aktibatzeko 
eta euskararen baldintza 
sozialak hobetzeko. 
Elkarrekin ari gara lanean, 
bateko eta bestekoak, 
indarrak metatuta ahal 
handiagoa izango dugulakoan. 
Elkarrekin bide berrien bila, 
bost urte barru joera alda 
dezakegula sinetsita. Gogotsu 
eta bizi, inertzia aurka 
daukanak lana baitu 
eguneroko afana.

azkEn bErba

Mikel irizar

iker oñate DEbagoiEna
Ezin uka debagoiendarren artean 
arrakasta handia dutela itsas 
zeharkaldiek. Igerilekuko pro-
betara mugatu barik, itsasoan 
igeri egitera ausartzen den ige-
rilari asko daude ibarrean; tar-
tean, aurreneko postuak dasta-
tzen dituztenak. Horri lotuta, 
aipamen berezia egin dakieke 
Xabier Gordoa oñatiarrari eta 

Jon Mujika bergararrari. Nork 
bere estilora, baina biek ala biek 
lortzen dituzte gustura egoteko 
moduko emaitzak.

Ibarreko igerilarien artean, 
indartuz doa itsas zeharkaldien 
bueltako afizioa. Hori gehiago 
nabari da urteko proba arrakas-
tatsuenetan, gainerakoetan bai-
no. “Ezin uka itsas zeharkaldie-
tan parte hartzen duen deba-

goiendar kopurua gora doala, 
baina soilik proba zehatz ba-
tzuetan nabari da hori”, berre-
tsi du Gordoak.

itsas probez gaindi
Aipatu beharra dago, ohikoe-
nean, ibarreko kirolariek ez 
dutela denboraldia udako itsas 
zeharkaldietara mugatzen. As-
kok, igerilekuko probetan mur-

gildurik dihardute urtean zehar. 
Hori da, esaterako, Jon Mujika-
ren kasua.

Gaur-gaurkoz, Espainiako ige-
riketa txapelketarako presta-
kuntza fasean murgildurik dihar-
du bergararrak. Abuztuaren 
1etik 5era bitartean izango da 
txapelketa, Terrassan –Katalu-
nian–.  "Igerilekuko denboraldia 
amaitu arte, ezin dut itsas zehar-
kaldietan parte hartu. Espainia-
ko txapelketa amaitu eta opo-
rraldi bat hartu ostean hasiko 
naiz itsas probekin", argitu du 
Mujikak. Hala, Itzurungoa izan-
go du itsasoaren bueltako lehen 
proba, abuztuaren 19an. 

Esan beharra dago, bestetik,  
denboraldian zehar izaniko pres-
takuntza saioak baliagarri zaiz-
kio Mujikari: "Denboraldiko 
entrenamenduak lagungarri 
zaizkit itsas zeharkaldiei begira, 
duda barik". Finean, itsas pro-
betan esku hartzen duten kiro-
lariek igerilekuan entrenatzen 
dute sarri. 

Proba kuttunak
Kirolari orok izan ohi du proba 
kuttunen bat. Bada, horiez min-
tzo, Getaria eta Zarautz arteko 
zeharkaldia dakarte gogora ige-
rilariek; uztailaren 23an, dome-
kan, egingo da aipaturikoa. 
“Parte hartzaile ugari dituen 
proba da; eta maila handiko 
jendea ibili ohi da gainera”, 
azaldu du Gordoak. Bertan izan-
go da oñatiarra.

Domekako zeharkaldiari da-
gokionez, Gordoak argi du bere 
zeregina: “Ahalik eta distantzia 
luzeenean eutsi gura diot lehen 
taldeari, denbora asko ez gal-
tzeko. Nire helburua ez da ira-
baztea, sekulako maila baitago”.  
Denbora ona egitera doa, beraz.

debagoiena eta itsasoa, 
zeharkaldien bitartez
ibarreko herrian kosta girorik ez bada ere, asko dira itsaso zeharkaldiak egitera 
animatzen diren debagoiendarrak; are gehiago, indartzen dihardu afizioak. horietako 
batzuek, gainera, aurreneko postuak dastatzen dituzte

Jon Mujika, zeharkaldia amaituta. jon mujika xabier gordoa, itsas proban. xabier Gordoa

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

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

www.pefc.es


