
2017-07-28 Egubakoitza / 738. zEnbakia / 17. urtEa
debagoieneko doako aldizkaria goiEna.Eus

  

2017an hamabi 
salaketa jarri dituzte 
Arrasaten indarkeria 
matxistarengatik; 
azkena, domekan / 8

UDAko kideek 
emango diete hasiera 
Aretxabaletako 
Andramaixa jaiei, 
abuztuaren 14an / 15

Edesa Industrialek 
iragarritakoari eutsi 
dio: berogailuak, 
lapikoak eta termoak 
ekoizteko asmoari / 2

40 ekitalditik gora 
Kilometroak 2017 
egunean, Oñatiko 5,8 
kilometroko 
zirkuituan / 4

3.000 plegu inguruz 
osatutako herbarioa 
osatu du Jose 
Antonio Aperribai 
bergararrak/ 18

Aramaiok, musika sustraietan
1.500 bizilagun inguru ditu aramaiok, eta hamar musika eragile; esate baterako, hiru abesbatza / 12

xabier urzelai

Oraingo astean 
bukatuko dituzte 
Antzuolako hilerriko 
zubia konpontzeko 
lanak / 24

UDAKO OpOrrAlDIA
Hurrengo goiEna eta 
Puntua aldizkariak 
irailaren 1ean 
jasoko dituzue. 

ondo 
izan!

SinAdurAk
maialEn
madariaga / 19 

lukEnE
igartua / 27 

idoia
EtxEbErria / 40 

oskar 
Elizburu / 6 

anE
zuazubiskar / 8 

mikEl
arroiabE / 14 

bihar, zapatua, izango da intentsitate handieneko eguna / 2

irteerArAko gertu

zu hemen zaude



goiena aldizkaria  2017-07-28  EgubakoitzaEgubakoitza  2017-07-28  goiena aldizkaria debagoiena      32    debagoiena

ubane Madera dEbagoiEna
Gidari askorendako, udan txan-
kletetan gidatzea kontu arrunta 
da, hondartza-igerilekurako 
joan-etorri "motz" horiek tarte-
ko. Testuinguru berean, kami-
seta barik gidatzea ez da arrotz 
ikusten, eta, zeresanik ez, bero 
zapa dagoenean ura edatea bo-
lantea esku bakarrarekin ma-
neiatzen den bitartean; badira 
ere gidatu bitartean izozkia ja-
teko abilezia dutenak. 

Bada, bereziki uda parte ho-
netan ikusten diren janzkera 
edo ekintza horiek isuna izan 
dezakete, eta, kasu askotan, izan 
ere izaten dute. 

"Jarrerak zigortu" 
"Berez, zirkulazio kodeak ez 
ditu horrelako xehetasunak 
zehazten. Egiten duena da ja-
rrerak zigortu. Izan ere, gidari 
baten betebeharra da autoa era-
bateko segurtasunarekin gida-
tuko duela bermatzea. Eta ai-
patutako jarrera horiek –eta 
eskumako taulan azaltzen dire-
nen modukoek– arriskua eragin 
dezakete, beste gidariengan edo 
norberarengan. Horrexegatik 
ipintzen dira isun horiek, ipin-
tzen direnean", esplikatu du 
Ertzaintzak. 

Ildo beretik, zigortu egin dai-
teke, baita ere, ibilgailuaren 
atzeko partean objektuak solte 
eramatea, oporretarako bidean 
askotan ikusten den erretratu 
hori, alegia: autoko barruko 
aldea trastez beteta; edo, behin 
oporretan, surf taula autoaren 
atzeko aldetik aurreko alderai-
no, edo bizikleta… "Gauzak gor-
detzeko lekua maletategia da; 
ibilgailu barruan gauzak solte 
eramanez gero, zerbait gertatzen 
bada, objektuak arriskutsu bi-
laka daitezke; eta zerbait ez bada 
gertatzen ere, gidariaren ikus-

garritasuna muga ditzakete ha-
lakoek…", esplikatu du Segur-
tasun Sailak. 

Segurtasun uhalak zauriak eragin 
Ondoko taulan azaltzen diren 
adibideetan oinarrituta, adibi-
dez, norbaitek kamiseta barik 
gidatzen badu eta bat-batean 
frenatzen badu, segurtasun uha-
lak zauriak eragingo dizkio 
azalean. Norbaitek ortozik gi-
datzen badu, ezingo ditu peda-
lak behar den moduan zapaldu. 
Eta norbaitek gidatzen duen 
bitartean zerbait jan edo edaten 
badu, esku bat okupatuta izan-
go du eta ezingo du bolantea 
erabateko segurtasunarekin 
erabili.  

Segurtasuna bermatu behar 
Horren harira, Trafikoko Zu-
zendaritza Nagusiak dio 18.1 
artikulua dela, gidatzeko orduan 

jarrera kontuetan zalantzaren 
bat izanez gero, zuzen edo oker 
jokatzen den jakiteko egokiena.

Laburbilduz, artikulu horrek 
dio gidari batek bermatu egin 
behar duela modu seguruan 
gidatzen duela, bai eta norbera-
ren zein ibilgailuko eta errepi-
deko gainontzekoen segurtasu-
na ere –ondoko taulan artikulua 
osorik–.

18.1 artikuluaz gainera, beste 
bi ere aipatzen ditu: 

17.1 artikulua, batetik: "Gida-
riek une oro egon behar dute 
euren ibilgailuak kontrolatzeko 
moduan". 

Eta 3.1 artikulua, bestetik, 
gidatzeko moduarekin lotura 
handiagoa duena: "Norberari 
edo besteei kalterik ez eragiteko, 
beharrezkoa den ardurarekin 
eta arretarekin gidatu behar da, 
gidaria bera, ibilgailuko gainon-
tzeko kideak zein errepideko 
bestelako erabiltzaileak arris-
kuan ez jartzeko. Erabat debe-
katuta dago ausarkeriaz zein 
axolagabekeriaz gidatzea". 

eragozpenak zigortzen dira
Hori horrela, beraz, "lehen des-
kribatutakoen moduko jarrerak 

ez dira, berez, arau-hausleak, 
arauak ezin ditu-eta gidatzen 
den bitartean janzkera mota 
guztiak edo gizakien jarduera 
guztiak aurreikusi. Ez da baka-
rrik hori ezinezkoa dela, baizik 
eta ez duela inolako zentzurik 
hori horrela izatea", jarraitzen 
du Trafikoko Zuzendaritza Na-
gusiak.

Baina, hain zuzen ere, horre-
gatik guztiagatik, isuna izan 
dezakete gidariaren mugimendu 
askatasuna edo ibilgailuaren 
kontrola eragotzi zein gidaria-
rendako zein errepideko gainon-

tzeko erabiltzaileendako arriskua 
ekar lezaketen jokabideek. "Ga-
rrantzitsua da aipatzea salaketa 
ez dela jartzen jateagatik, eda-
teagatik, ortozik joateagatik… 
baizik eta jarduera zehatz horrek 
gidatzearen segurtasunarengan 
eragina izan duelako".  

legez zigortuta daudenak 
Hala ere, badira jokabide batzuk, 
hori bai, legez zigortuta daude-
nak. 

Goiko taularekin segituz, erre-
pidera edo ingurura suteak edo 
istripuak eragin ditzaketen ob-
jektuak botatzea debekatuta 
dago –zigarrokinak, adibidez–; 
kasu horretan, gainera, isun 
ekonomikoaz aparte, lau puntu 
kentzen dituzte. Edo gidariari 
zein ibilgailuari dagokion do-
kumentazioa ez eramatea ere 
zigortuta dago. 

uda sasoiko 
multa ohikoenak

ortozik gidAtzen 
duenAk, Adibidez, 
ezingo ditu 
pedAlAk behAr den 
ModuAn zApAldu

iSunAk jArtzen 
dituzte jokAbide 
bAtek SegurtASunA 
kolokAn jArtzen 
bAdu

zirkulazio kodeak ez ditu bere baitan zehazten gidatzeko orduan izaten ditugun 
jarrera edo janzkera guztiak, baina segurtasuna ez bermatzea kontuan hartzen du; 
horren barruan, ezustean harrapa gaitzaketen isunak jaso izan dira, bereziki, udan

'Udako' isunen hamahiru adibide
isunak jartzeko arrazoiak kopurua

Kamiseta barik gidatzea 80 euro

Txankletetan gidatzea 80 euro

Ortozik gidatzea 80 euro

Gidatzen zaudela edatea 100 euro

Gidatzen zaudela jatea 100 euro

atzeko bandejan gauzak solte eramatea 200 euro

Kopilotuak hankak aurreko panelera igota 100 euro

zigarrokina leihotik botatzea (lau puntu eta…) 200 euro 

6-7 lagun autoan eramatea 80 euro

Gidabaimenik ez eramatea 10 euro

eskua edo besoa leihotik ateratzea 80 euro

belarriak tapatzen dituen txapelarekin gidatzea 80 euro

zigarrokinak-edo beste leihotik botatzea 200 euro

Trafikoko zuzendaritza Nagusiak dio 18.1 artikulua dela 
garrantzitsuena argitzeko gidatzeko orduan zein jarrera den egokia 
edo desegokia. Honela dio, hain zuzen ere: "ibilgailu baten gidaria 
derrigortuta dago bere buruaren mugimendu askatasuna, 
beharrezkoa duen ikusgarritasuna eta une oro gidatzeko arreta 
mantentzera, bere buruaren, ibilgailuko gainontzeko kideen eta 
errepideko erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko. Hori 
ahalbidetzeko, postura egokia mantentzen duela zaindu behar du 
bereziki, eta gauza bera egiten dutela gainontzeko bidaiariek, eta 
eramaten dituen objektuak zein animaliak behar den moduan 
kokatuta daudela, ez dadin egon eragozpenik euretako edozeinen 
eta gidariaren artean".

arauak zer dioen

Horrelako jokabideek isuna izan dezakete, argazkian gidaria ura edaten. ubaNe madera

josu bilbao arrasatE
Ekain bukaera ezkero udako 
operazioa martxan dagoen arren, 
irteera operazioak gaurtik do-
mekara arte izango du bere gai-
lurra. Oro har, udan, Euskal 
Autonomia Erkidegoa nazioar-
teko ia 1.800.000 ibilgailuk zehar-
katuko dutela aurreikusten du 
Trafiko Zuzendaritzak, tokiko 
joan-etorriekin batera, eta, ho-
rregatik, lantaldea indartu egin-
go du Eusko Jaurlaritzak, Bide-
girekin eta Ertzaintzarekin 
batera elkarlanean.

Aurten, Bergarako ertzain-e-
txeko trafiko bulegotik kudea-
tuko dute, irteera operazio bar-
nean, AP-1 eta N-1eko zaintza. 
Segurtasun Sailak adierazi due-
nez, Araban Armiñongo eta 
Etxabarri Ibiñako sarrerak izan-
go dira arazo-guneak, eta bertan 
sor daitezkeen ilarak edo gora-
beherak Gipuzkoako errepidee-
tara ere heldu daitezke. Hori 
dela eta, patruila motordunekin 
indartuko ditu errepideak Er-
tzaintzak, baita Debagoieneko 

bideetan ere. Udaltzainak ere 
laguntzen arituko dira hainbat 
gunetan, Segurtasun Sailak adie-
razi duenez.

AP-8ko eta AP-1eko bidesarie-
tako pasabideen datuen arabera, 
EAEtik zirkulatzen duten gidarien 
portaera-eredua egonkor man-
tendu da azken hiru urteetan. 
Hori dela eta, zirkulazio handie-
na aurreko urtekoekin bat etor-
tzea aurreikusten du Trafiko 
Ordezkaritzak. Aurtengo udara-
ko, gainera, ibilgailu kopuruaren 
estimazioak direla eta, %2ko 
zirkulazio gorakada, gutxi gora-
behera, aurreikusten dute.

Irteera eta itzulera operazioe-
tarako trafiko-unitateetako 550 
agente jarriko ditu Ertzaintzak 
EAEn. Horrez gain, Ertzaintza-

ren helikopteroa "gatazka bere-
ziko puntuen gainean" ibiliko 
da, Trafiko Kontrol Zerbitzura 
une oro irudiak bidaltzen.

160.000 ibilgailu gipuzkoatik
Bidegik AP-8 eta AP-1eko kabi-
na guztiak zabalik izango ditu, 
ahal den neurrian, auto pilake-
tak saihesteko. AP-8 eta AP-1 
autobideak kudeatzen dituen 
Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren 
Agentziaren aurreikuspenen 
arabera, Irungo ordainlekutik 
159.100 ibilgailu inguru pasako 
dira gaurtik domekara bitartean. 
Horietatik, 112.300 ibilgailu Beho-
biatik Donostia noranzkoan pa-
satuko dira eta 46.800 ibilgailu 
Baionarako norabidean. 

Zirkulazio intentsitate han-
dieneko eguna bihar, zapatua, 
izango da, Gipuzkoako errepi-
deetatik 57.000 ibilgailuren joan-e-
torria aurreikusten da.

160.000 ibilgailu horietatik asko 
izango dira Debagoiena zehar-
katuko dutenak Gasteiz edo 
Burgos aldera.

arrasateko aP-1eko bidesaria. xabier urzelai

irteerako operazioko 
gailurra, aste bukaeran
bergarako ertzain-etxeak kudeatuko ditu, aurten, irteera operazioan, aP-1 eta n-1 
errepideak. bihar, zapatua, izango da zirkulazio intentsitate handieneko eguna eta 
Ertzaintzak eta trafiko zuzendaritzak operazio berezia jarriko dute martxan

gAurtik doMekArA 
bitArteAn lAntAlde 
bereziA ezArri dute 
ertzAintzAk etA 
trAfiko SAilAk

CNAk iragarritakoari eutsi egin 
dio negoziazioaren lehen bileran
"taldeko beste enpresa batzuetara dirua desbideratu 
dela ez dugu inongo dudarik", dio lab sindikatuak 

ubane Madera dEbagoiEna
Atzo, eguena, egin zuten CNA 
Taldeko zuzendaritzak eta Fagor 
CNAko langileen ordezkariek 
enpresaren etorkizunaren gai-
neko lehen negoziazio bilera.

Joan den asteko ezustekoaren 
ondotik, informazio gutxi par-
tekatu zuten enpresariek lan-
gileekin, nahiz eta horrek ez 
zituen langileak ezustean har-
tu: "Tamalez, ohitura da enpre-
sa honekin etengabe honela 
ibiltzea. Egin dutena da aurre-
koan prentsa bidez ezagutu ge-
nuen plana berretsi; esan digu-
te baietz, hori dela euren asmoa. 
Aurkeztu dizkigute iazko zen-
bakiak; eurek esaten dutena da 
ekoizpenarekin galerak izan 
dituztela, baina balizko bidera-
garritasun planaren inguruan, 
balizko inbertsorearen inguruan, 
balizko komertzialki egin behar 
dituzten estrategien inguruan 
ez digute inolako azalpenik 
eman", jakinarazi zuen atzo, 
eguena, Zorion Ortigosak, LAB 
sindikatuko ordezkariak.

Laburbilduz, bada, CNA Tal-
deko zuzendaritzak oraindik ez 
die bideragarritasun planik 
aurkeztu langileei. Berretsi die, 
ordea, euren asmoa dela lapi-
koen, termoen eta berogailuen 
ekoizpenari bakarrik eustea eta 
garbigailuak egiteari uztea.  

gardentasuna eta zintzotasuna 
Langileen izenean, berriz, zu-
zeneko informazioa eskatu zu-
ten, atzera ere, batzarrean. "Esan 
dioguna da ezagutu egin behar 
dugula zein den enpresarenda-
ko daukaten proiektua, ze hori 
ezagutu ezean guk ezin dugu 
urratsik egin inongo norabide-
tan. Zintzoak izan behar dutela, 
gardenak izan behar dutela, 
hain zuzen ere, orain arte izan 
ez diren moduan, eta aurkeztu 
behar digutela zer egin nahi 
duten enpresarekin, eta hori 
da oraindik, oraingoz, falta zai-
gula. Eta gu jakitun gara bene-
tan hemen plan bat aurkezten 
baldin bada produkzioa eta ko-
mertzializazioa nahasten ditue-
na, bideragarria izan daitekee-
la euren proiektua langile guz-
tientzako". 

kanpoko produktu gehiago 
Beste modu batera esanda, LAB 
sindikatuan konbentzituta dau-
de kanpoko produktuen komer-
tzializazioa handitzean dagoela 
bideragarritasuna erdiesteko 
gakoa: "Uztartzen baldin badi-
tuzte alde batetik bertan ekoiz-
tea produktu batzuk eta beste 
alde batetik kanpoan erositako 
produktu batzuk komertziali-
zatzea, hau da, bi gauza horiek 
uztartzen baldin badituzte, he-
men aukera dago proiektu bat 
martxan jartzeko langile guz-
tientzako, 350 langileendako. 
Hori orain arte ere egiten dute, 
baina uste dugu beste bazkide 
bat ekartzen baldin badute au-
kera dagoela bolumen hori asko 
handitzeko, baina, oraingoz, 
horren inguruan ez digute ino-
lako informaziorik ematen", 
adierazi zuen Ortigosak.

"dirua desbideratu" 
Bestalde, zuzendaritzaren ges-
tioan "akats handiak" izan di-
rela salatzeaz bat, dirua desbi-
deratu izana ere salatu du 
LABeko ordezkariak: " Taldeko 
beste enpresa batzuetara dirua 
desbideratu dela ez dugu inon-
go dudarik, nahiz eta oraindik 
ezin dugun frogatu, baina ez 
dugu inongo dudarik". 

bigarrena, martitzenean
Gauzak horrela, beste bilera 
baterako hitzordua egin dute 
bi aldeek: datorren martitze-
nean, abuztuaren 1ean, elkar-
tuko dira atzera ere.

berretSi egin dute 
lApikoAk terMoAk 
etA berogAiluAk 
bAkArrik ekoiztu 
gurA dituztelA

kAnpoko produktu 
gehiAgo 
MerkAturAtzeAk 
biderAgArritASunA 
eMAngo lioke 
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josu bilbao arrasatE
Gazteen interakzioa ikus-entzu-
nezko edukiekin Mondragon Uni-
bertsitateko ikasleen kasua ize-
neko doktorego-tesia egin du 
Idoia Astigarragak.
zergatik aukeratu zenuen gai hau 
aztertzea zure tesirako?
EITBn hainbat urte eman nituen, 
eta telebistarenganako gertuta-
suna dut. Ikusita Internetek 
ekarri dituen edukiak ikusteko 
modu ezberdinak eta edukiak 
asko ugaldu direla, joerak ze 
neurritan aldatu diren jakin 
nahi izan nuen. Baita ikusteaz 

gain beste era bateko jarduerak 
egiten dituzten gazteak: edukiak 
partekatzea edo edukiak sortzea.
bada harritu zaituen ondorio edo 
emaitzarik?
Ohiko telebistan egiten den kon-
tsumo denbora eta Interneteko 
ikus-entzunezkoetan egiten den 
kontsumo denbora alderatuta, 
oraindik ohiko telebista nagu-
sitzen da, baita gazteen artean 
ere. Badaude telebistari bizkarra 
emanda bizi direnak, ikerketa-
ren arabera %9,5. Besteek ikus-
ten dute, eta batez besteko kon-
tsumo denbora eguneko 116 

minutukoa da. Interneten egiten 
dena txikiagoa da. Hala ere, esan 
behar da Interneten ikus-entzu-
nezkoak ikusten dituzten gazteek 
oso txertatuta dutela errutina 
hori euren egunerokotasunean, 
eta sarritan bideoen iraupena 

laburra dela. Oraindik kontsumo 
denbora da neurgailua, baina 
ez dakit etorkizunean horrela 
neurtzen jarraituko den.
telebista ikusten duten bitartean 
ohikoagoa da gazteen artean bes-
te gailu batekin egotea?
Bigarren pantailaren erabilera 
ohikoa da. Aldea dago ze neu-
rritan duten gustuko telebistan 
eskaintzen duten eduki hori. 
Baina bai, aldi berean telebista 
ikusteaz gain, pantaila horrekin 
–normalean, smartphonea– bes-
te gauza batzuetan ibiltzen dira. 
Eta sarritan, bigarren pantailan 
egiten dabiltzan horrek ez du 
zerikusirik telebistan eskaintzen 
dabiltzanarekin.
telebista kateak arduratzeko mo-
duan daude ondorioak kontuan 
hartuta?
Interneteko zurrunbiloa eta iraul-
tza hasi zenetik kezkaz bizi di-

rela uste dut, ikus-entzunezkoak 
ikusteko aukera oso zabalak 
eskaintzen ditu eta, kalitate oso 
onarekin, gainera. Horregatik, 
etengabe egokitu nahian daude, 
estrategiak diseinatzen. Youtu-
be 2005ean sortu zela kontuan 
hartuta, eta gaur egun duen 
indarra ikusita, alertan egoteko 
modukoa bada.
internetera ikus-entzunezkoen bila 
jotzen dutenean gazteek nora jotzen 
dute?
Interneten bide nagusiak, alde 
nabarmenarekin, Youtube eta 
Facebook dira. Zer bilatzen du-
ten? Gazteek ohiko telebistek 
eskaintzen ez dizkieten edukiak 
bilatzen dituzte. Deigarria da 
Interneten ikus-entzunezkoak 
kontsumitzerakoan ikusten den 
hori, askotan, lotuta dagoela 
gazteen zaletasunekin eta aisial-
diarekin.

"Ohiko telebista nagusitzen da 
oraindik gazteen artean ere"
idoia aStigarraga mu-ko ikus-EntzunEzko 
graduan irakaslEa

idoia astigarraga. GOieNa

ubane Madera oñati
Gutxi falta da irailaren 24rako, 
aurtengo Kilometroak jaia os-
patzeko. Eta antolatzaileek, Txan-
txiku Ikastolako kideek, guztia 
–edo ia guztia– dute lotuta. 

Umeendako, gazteendako… 
Horren erakusle da oraingo as-
tean jakinarazi duten egitaraua: 
Kilometroak 2017 jaiak izango 
dituen 5,8 kilometroko zirkui-
tuan 40tik gora ekitaldi antola-
tu dituzte, lau gunetan banatu-
ta –egitarau osoa ondoko taulan–. 

Eta egitarau horren baitan, 
musika, antzerkia, dantza eta 
Erronka izango dira protagonis-
ta nagusiak. Izen batzuk aipatze 
aldera, Anje Duhalde, Willis 
Drummond, Sharon Stoner eta 
Huntza taldeen kontzertuak ikus-
teko aukera izango da, baita Tio 
Teronen Semeak-en eta Oihula-
ri Klownen ikuskizunak ere. 
Eta, besteak beste, Artzain Txa-
kurren Txapelketa ere egun ho-
rretan egingo dute. 

Willis drummond eta 
huntza, kilometroak jaian
40 ekitalditik gora izango dira oñatin ospatuko den kilometroak 2017 egunean; 
egitarau oparo horretan, besteak beste, umeendako eskaintzak eta musikak hartuko 
du zati handia, eta azken atal horren barruan talde entzutetsuak bertaratuko dira 

Kilometroek jaiak lau gune 
izango dituzte: lehen gunean, 
Foruen plazaren eta 
frontoiaren artean, egingo 
dute hasiera ekitaldia. 
bigarren gunea Haurren Hiria 
izango da. eta hirugarren eta 
laugarren guneak musikari 
eskainitakoak izango dira, 
bereziki. Horiez gain, euskal 
Kulturgintza eta artisautza 
Feria izango da eroskiko 
aparkalekuan 10:30ean eta 
kiroldegian bazkaria 
12:30etik 15:30era. Olaiturri 
Kultur elkarteak hiru antzerki 
emanaldi egingo ditu, aldi 
berean, zumeltzegin, 
unibertsitatean eta 
lazarragan, 12:00etan, 
13:00etan eta 15:30ean. 
ibilbidean zehar, Joareak, 
Ttek elektrotxaranga, Kalejira 
Perkusioa, dultzainak 

Txaranga, Trikitilariak, 
Sakatu elektrotxaranga eta 
eH batukada Feminista 
arituko dira.

1 ikAStolA
• 09:30 irekiera ekitaldia.
• 10:00 udaberri dantza Taldea, 

plazan.
• 11:00 Hutsun, plazan. Ordu 

berean, Kulki, haur eta ume 
euskal jolasak, frontoian.

• 11:30 Omenaldia, Santa ana 
antzokian.

• 12:00 Herrixa Kantuan, 
plazan.

• 12:30 Tio Teronen Semeak, 
plazan.

• 13:30 bertsoak, plazan. Ordu 
berean, dantza tailerra 
frontoian.

• 14:00 Oxabi, plazan.
• 14:30 Txatxilipurdi, haur eta 

ume jolasak, frontoian.

• 16:00 liher, plazan. Ordu 
berean, Oihulari Klown, 
frontoian.

• 17:15 anje duhalde, herriko 
plazan.

• Orduro, Kaikutxo ipuin 
kontaketa izango da. 

2 SAn MArtin   
Haurren Hiria

• 10:30 Nazioarteko artzain 
Txakurren Txapelketa.

• 11:00 Txatxilipurdi, haur 
eta ume jolasak. Ordu 
berean, inguruabentura 
eta erronka ere egongo 
dira.

• 11:45 3txulo.
• 13:00 erronka.
• 14:00 xomorro.
• 15:00 inguruabentura eta 

Txatxilipurdiren haur eta ume 
jolasak.

• 15:30 Gauargi.

3 ASentzio
• 10:00 axi muniain, Carver 

erakustaldia
• 10:00 Trini Fox. 
• 11:00 erronka.
• 11:30 beñat igerabide.
• 13:00 erronka.
• 13:30 Oihan Vega.
• 15:00 errebal.
• 16:00 egurra eta Kitto! 
• 17:00 Perlak. 

4 berezAo
• 11:00 erronka.
• 11:30 Herri kirolak, Natran.
• 11:45 Joseba irazoki eta 

lagunak.
• 13:00 erronka.
• 13:30 Sharon Stoner.
• 14:30 arkada Social.
• 15:15 erronka.
• 15:30 Herstura. 
• 16:30 Huntza.
• 17:30 Willis drummond.

egitaraua gunez gune

Willis drummond taldeko kideak. WilliS drummONd

amodio-gutuna
eskertza-gutuna
eskari-gutuna

erantzun-gutuna
aldarrikapen-gutuna

kexa-gutuna

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

Ederra izan zen, ederra 
izango da

AizpeA OtxANdiANO
arrasatEko sorturEn izEnEan

arrasatE

Uztailaren 21ean ospatu 
genuen Irati Tabernaren eta 
Arrano Elkartearen azken 
jaia. Arratsalde-gau –eta, 
zergatik ez, goizalde– ederra 
izan zen.

Ederra, hilabetean zehar 
ekintzak antolatzen ibili den 
lantaldeak mimo eta lan 
handiz antolatu zuelako jaia. 
Ederra, sukalde eta 
zerbitzatze lanetan ibili 
zirenek, txef-en lehien garai 
honetan, ekipoan eta 
maitasun handiz egindako 
etxeko janaria bezalakorik ez 
dagoela gogorarazi zigutelako. 
Ederra, 200 laguneko afarian, 
giro ezin hobean, konpainia, 
tertulia, kantu eta kontu 
ezberdinez gozatu ahal izan 
genuelako. Eta ederra, gure 
herriarentzat etorkizun hobe 
bat marraztu eta eraikitzen 

jarraitzeko, energia, ilusio eta 
motibazioz pilak kargatu 
genituelako. 

Arrasate eta, oro har, 
Euskal Herria eraldatzen 
jarraitzeko proiektu berri bat 
daukagu esku artean. 
Ezkertiar eta abertzaleen 
erreferentziazko gune izateko 
jaio zen Irati biziberritzera 
goaz, indartzera: formaz eta 
edukiz. 

Urte hauetan momentu 
gazi nahiz gozoak bizi izan 
ditugu Ferrerias kaleko 
inguru hauetan. Gure 
memoria eta bihotzetan, 
askotariko pasarte, 
argazki eta sentimenduak 
daude iltzaturik. Ez goaz 
horiek guztiak ahaztera, ez 
goaz hori guztiori alde 
batera uztera.

Orain arte, tabernatik 
elkartera, mobilizazioetatik 
herri batzarretara, 
auzolanetatik bazkarietara, 
karteladatik sobrelanera, 
kudeaketatik festara eta 
bileretatik pankartetara egin 

den lan eskergari esker, fruitu 
berriak jasoko ditugu. 

Ezin eskertu gabe utzi 
gune honen bueltan, atzo, 
gaur eta bihar, sukaldari, 
abokatu, tabernari, 
militante, bezero, bileradun, 
senide, diruzain, parte 
hartzaile, preso, hizlari, 
hautetsi, aktibista, 
kulturgile, elkartekide, 
iheslari, tabernazale eta, oro 
har, modu batera edo bestera 
ezinbesteko izan zareten eta 
izango zareten emakume eta 
gizon guztiak. 

Etapa itxierak ospatzeko 
aukera eskaini digu, eta etapa 
berria ospatzeko ere, 
ezinbestean, lanik ez zaigu 
faltako. Nola ez, epe motzera 
dauzkagun erronketarako 
laguntza eske ere bagatoz. 
Eraberritzeko lanak abiatu 
ahal izateko auzolana egingo 
dugu. Bi hitzordu jarri ditugu: 
atzo eta gaur, egubakoitza, 
17:00etan. Parte hartzeko 
aukera izanez gero, eman 
izena Irati Tabernan, bidali 

e-mail bat edo jakinarazi 
Sortuko kideren bati.

Orain artekoa bezala, pasa 
den ostiralekoa bezala, 
etorriko dena ere ederra 
izango da.

Jarrai dezagun elkarrekin 
amesten: asko daukagu 
amesteko, eta asko irabazteko!

Printzesa lesbianarik 
ez, oraingoz

Mikel GArCiA idiAkez
HttPs://labur.Eus/H3tCk

Hainbat hedabidek 
argitaratutakoari kasu eginez, 
Disneyren film batean 
printzesa protagonista 
lesbiana izango dela 
publikatu dut, baina 
dirudienez, gezurra da 
konpainiak halakorik iragarri 
duenik. Beharbada, Disneyri 
presioa egiteko edo 
erreakzioak neurtzeko modua 
izan da albiste faltsua, LGBTI 
kolektiboak urteak 
baitaramatza 
animazio-faktoriari bestelako 

ereduak ikusarazi ditzala 
eskatzen.

Disneyren pelikulek mundu 
osoan –umeengan– duten 
eragina ezagututa, ez da 
berria LGBTI mugimenduen 
eskaera: gizartean dauden 
bestelako familia eredu, 
sexu-joera eta 
genero-identitate anitzak 
erakutsi ditzala filmetan.

Eman Elsari neskalaguna:
Iaz adibidez, kanpaina 

arrakastatsua egin zuten sare 
sozialetan, Frozen filmeko 
Elsa erreginak hurrengo 
pelikulan neskalaguna izan 
dezala eskatuz. Hori bai, 
#GiveElsaAGirlfriend 
aldarriak kontra-kanpaina 
gogorra ere jasan zuen, euren 
seme-alabak perbertitzea 
litzatekeela uste duten guraso 
ugariren haserrea tarteko. 
Printzesa lesbiana bat, jakina, 
aurrerapausoa litzateke 
aniztasuna normalizatzeko 
bidean, baina oraingoz ez du 
horrelakorik baieztatu Disney 
ahaltsuak.

gUtUnak: karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate / gutunak@goiena.eus
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kultura eta 
Hizkuntza 
Politika Sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
Sailburuordetzak) 
diruz lagundua

laguntzailEak

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

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasatE

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane madera.

erredakzio batzordea 
Eneko azkarate, ubane madera, 
monika belastegi, mirari altube.
zuzendari komertziala 
mireia larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

diseinu arduraduna 
iñaki iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna marta leturia.

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

Maketazioa 
imanol soriano, aitor lagoma.
Publizitatea 
amaia mundiñano, 
ziortza martin,   
imanol Elortza, Jokin 
uribeetxeberria.
administrazioa 
ane berezibar, iratxe bengoa, 
nerea artola.

HarPidetza 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PUblizitatea 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

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

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

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

uNAi busturiA

marrazkiz

6    Plaza Plaza      7

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

ubane Madera bErgara
Bois-en (Idaho) bizi da orain 
dela 21 urte Henar Chico 
(Bilbo, 1973, "baina bizitza osoa 
Ortuellan eman nuen"). 
Lagunak bisitatzen izan berri 
da, besteak beste, Bergaran. 
Izan ere, Jarduneko, Bergarako 
Euskara Elkarteko, bazkide da.
boisen bizi den bizkaitarra 
bergarako euskara elkarteko 
kide… zelan iritsi zara horra?
Orain dela 10 urte-edo blog bat 
lantzen hasi nintzen, EITBn; 
Euskal Herriko kontuak 
sartzen ditut noizbehinka. 
Behin hasi nintzen Bergarako 
Amodiozko Gutunen Lehiaketa 
sartzen, eta hasi nintzen 
Jarduneko neskekin 
harremanetan orain dela bost 
urte, posta elektronikoz. 
Orain, Bergaran egon naiz, 
eurak ezagutzeko. Bestalde, iaz 
bazkideak lortzeko kanpaina 
egin zuten eta bazkide bihurtu 
nintzen… Eta lehiaketan bi 
aldiz ere parte hartu dut, ze 
gustatzen zait euskaraz 
idaztea, nahiz eta oso zaila 
egiten zaidan, nire hirugarren 

hizkuntza delako. Baina 
erronka da niretzat.
euskara hirugarren hizkuntza 
duzula esan duzu; amerikan ikasi 
duzu?
Euskal Herrikoa naiz eta 
ikastolara joan nintzen. Baina 

Ortuella oso erdalduna da, eta 
ez nuen euskara erabili. 
Gainera, hasi nintzen 
bizkaieraz ikasten, eta gero 
aldatu zuten batuerara, baina 
nire txipa ez zen aldatu eta 
oso-oso zaila egiten zitzaidan 

hitz egitea… Nire senar ohia 
ezagutu nuen, yankia da, eta 
Ameriketako Estatu Batuetara 
joan nintzen. Boisen euskaldun 
piloa daude, Euskal Museoa, 
ikastola… Nire haurrak 
ikastolara eraman nituen eta 
konturatu nintzen ezin nuela 
eurekin euskaraz hitz egin, eta 
poliki-poliki hasi nintzen 
ikasten. Ez daukat titulurik, 
baina hitz egin dezaket, eta 
horrekin ondo sentitzen naiz 
nire buruarekin. Hemen jende 
piloarekin hitz egin dezaket 
euskaraz. 
Jarduneko bazkide izateak ze 
ekarpen egiten dizu?
Ezin dut askorik egin Boisetik, 
baina Bergaran izan 
naizenean, egia esateko, jende 
piloa gazteleraz entzun nuen, 
eta ia denek dakite euskara. 
Horrek pena ematen du. Agian, 
jendea ez da konturatzen 
haurrek eta gazteek hori ikusi 
egiten dutela eta horrela 
jarraitzen dela ziklo berarekin: 
denek euskaraz dakite, baina 
ez dute hitz egiten. Gustatzen 
zait Jardun Euskara Elkarteak 
egiten duena: bultzatzea eta 
saiatzea jendeak euskara erabil 
dezan. Begira oñatiar lagun 
batekin gertatu zaidana: esan 
nionean euskaraz badakidala 
eta nirekin euskaraz egiteko, 
esan zidan nirekin ohituta 
zegoela gazteleraz mintzatzen 
eta orain ezin zuela aldatu.  

Henar Chico. HeNar cHicO

"Boisen jende piloarekin hitz 
egin dezaket euskaraz" 
Henar cHico boisEn bizi dEn Jardun Euskara ElkartEko bazkidE bizkaitarra

Protagonista

Oraindik ere emozioa sentitzen dugu Korrika gogoratzen 
dugunean, zenbat jende bildu zen gure eskualdean, zenbat 
lagun aritu zen batzordeetan, zenbat kilometro diruz 
lagundu ziren, zenbat arropa, txapa eta peto jantzi zituzten 
debagoiendarrek, zenbat ekintza euskararen inguruan...

Korrika garaian herritar guztiek euskararekin bat egiten 
dutela sentitzen dugu, eta horrek demaseko indarra 
ematen digu lanean jarraitzeko...

Euskararen mundu horrekin zuk askok egin zuten bat: 
oraindik ere euskara ikasi behar duten askok, hobetu 
behar duten askok, oraindik egunero erabiltzen ez duten 
askok. Eta gogo horrekin jarraitzeko beharra dago, 
egunero ikastea eta erabiltzea derrigorrezkoa da euskaraz 
bizitzeko aukera izan dezagun.

Azken urteotan erabilera indartzeko programak eta 
ekintzak izan dira Egian, 
Lasarten...  baita gure 
eskualdean ere –1.000 
baietz...–; merkataritzan 
euskara gehiagotan 
erabiltzeko konpromisoa 
eman genuen 1.000 
pertsonak Arrasaten...  

Egia esan, euskara 
gehiago entzuteko eta jendeak gehiagotan erabiltzeko 
hainbat gauza hartu behar dira kontuan:  

-Alde batetik, dauzkagun aukera guztiak ez ditugu 
erabiltzen; gure inguruan, erdiek baino gehiagok euskaraz 
egiteko moduan euskara dakite eta lehen hitza euskaraz 
egiteko beldurra kendu behar da. 

-Bestetik, ez dakitenek ikasten hastea, ulertzeko eta 
berba egiteko maila lortzeko, komunikaziorako traba ez 
izateko. 

-Azkenik, hori guztia martxan jartzeko erraztasunak, 
ekintzak, finantziazioa... Gizarte eragileon eta 
administrazioaren artean elkarlanean eginda, ondo 
planifikatuta, jendearen ideiak, asmoak eta gogoa batuta.

Hori guztia egiteko plana lantzen ari gara Arrasaten 
euskararen munduko eragileen eta Udalaren artean, eta 
euskararen aktibisten fabrika eraiki nahi dugu, Korrikan 
erakutsitakoa urte osoan zehar mantentzeko.

Euskararen 
aktibistak

zabalik

OskAr elizburu

ez dAkitenek 
ikASten hASteA, 
ulertzeko etA 
berbA egiteko 
MAilA lortzeko

Benetakotasuna

GOizAlde lANdAbAsO
HttPs://labur.Eus/VoQFo

Dena aldatzen ari da. Bizkor 
baino bizkorrago. Gure alde 
zaharretatik osteratxua eman, 
eta atoan jabetuko zara 
zerbait falta dela. Beste 
hirien gero eta 
antzerakoagoak dira, gara. 
Denda batera sartu, eta ez 
dakizula non zauden, dena 
berdina iruditzen zaizula? 
Lasai, ez zaude oker, 
globalizazioaren aurpegirik 
okerrenak jo gaitu. 
Pertsonalitatea galdu dute 
gure hiriek. Uniformizazioa. 
[...] Baiona Ttipitik ibili 
nintzen lehengoan, eta 
zelanbait eutsi egin diotela 

begitandu zitzaidan; 
ziurrenen, bertakoren batekin 
solas eginez gero, esango dit 
hagitz aldatu dela. Baina alde 
zahar guztietatik gutxien 
aldatu dena dela esango nuke. 
Zaharra dena baztertzen da, 
zahar den orok izutu egiten 
du gizarte hau. [...]

Bilbon baziren eutsi egiten 
zuten gotorlekuak; bat 
aspaldiko taberna bat zen. 
Musika bikaina, giro ezin 
hobea, afaltzeko aukera 
zoragarria, garagardoak 
edateko aproposa, kokagune 
ona… itzel maite izan dut beti 
taberna hori, nire bizitzaren 
geografia egin nezake taberna 
horretatik abiatuta. 
Zazpikaleetako 
azkenengoetarikoa. Duela 

egun batzuk, berriztatura 
sartu nintzen, eta sentimendu 
arrotz batek harrapatu 
ninduen. Musika ezberdina, 
garagardo kutuna 
desagertuta… Gauza (eta 
pertsona) autentikoak maite 
ditut, ez simulakroak; eta 
simulakroz bete zaigu 
hiriaren bihotza. Dagoeneko, 
ez gara gu, besteak gara. Ruth 
Glass soziologoak asmatu 
zuen gentrifikazio berba 
1960ko hamarkadan. Batzuk 
sormenezko suntsiketa deitu 
diote hirietan egiten ari 
direnari. New Yorken eta 
Berlinen ere pasatzen ari da, 
Londresen eta Bartzelonan. 
Baina han ez zegoen taberna 
hura, taberna berton zegoen, 
eta dagoeneko, ez dago.

Handik Eta HEmEndik

Aratz elkartearen 
25. urteurrena 
irailean
Adimen urritasuna duten 
pertsonak batzen dituen 
Aretxabaletako Aratz 
elkarteak 25 urte bete ditu 
orain uztailean, eta irailean 
ospatuko dute. Hilaren 19tik 
23ra bitartean hainbat ekitaldi 
egingo dituztela iragarri dute: 
film laburren emanaldia         
–adimen urritasuna dutenek 
egindakoak–, pintxo-pote 
musikatua eta batukada, 
besteak beste. Aratzeko kideek, 
gainera, Eguzki lorearen 
kondaira antzezlana eskainiko 
dute hilaren 21ean eta 
urteurreneko ekitaldi nagusia 
hilaren 23an izango da. 

iturri onEtik

Hau bE badogu!

Hatortxu Rock musika 
jaialdiak 20 urte betetzen ditu 
aurten, eta, hori dela eta, 
#HTX20 traola 
erabilienetakoa izan da asteon 
Twitterren, euskal txiolarien 
artean. Jaialdiak sekulako 
musika bandak elkartu ditu 
urteurren berezia ospatzeko, 
eta, atzo hasi arren, aste 
bukaerara begira daude 
musikazaleak:

@Hatortxurock: "#HTX20 
Dena prest Euskal Herriko 
elkartasun jaialdirik 
handienari ekiteko. 84 taldek 
osatuko dute kartela!". 

Musikak presentzia, 
'#HTX20' bidez

Opor eta festa giroan 
murgilduta daude Euskal 
Herriko herriak eta sare 
sozialetan ere argi eta garbi 
islatzen da hori. Asteon 
trending topic izan dira #jaiak 
eta #oporrak traolak. 
Txupinazo asko daude 
inguruko herrietan, eta 
Soraluzen, esaterako, susto 
ederra izan zuten:

@112_SOSDeiak: "Bi 
pertsona zaurituak eta bertan 
artatuak, txupinazoa ikustera 
bildutako jende artean suziri 
bat erori eta gero". 

Udan ere euskarazko 
traolak sare sozialetan

#Demokrazia traola trending 
topic izan da, Gure Esku Dago 
ekimenetik irailaren 16rako 
manifestazioa deitu dute eta, 
Kataluniako erreferendumari 
babesa erakusteko.

@GureEskuDago: 
"Demokrazia eta erabakitzeko 
eskubidea babesteko unea da. 
Irailaren 16an manifestazioa 
Bilbon. #Demokrazia 
#BozkatuErabakitzeko".

@iko_stx: "Euskal Herrian 
ere #demokrazia-ren alde 
gaudelako babesten dugu 
#referendumCAT!".

Kataluniako 
erreferendumaren alde

Bidegorriari 
jarraipena 
emango diote
Pozik azaldu dira bidegorriak 
erabiltzen dituzten bi 
irakurle. Jakin dute 
Arrasatekoak jarraipena 
izango duela: Aretxabaletatik 
datorren bidegorria, Fagor 
atzetik pasatu ostean, luzatu 
egingo du Arrasateko Udalak. 

Izan ere, bertaraino iritsi 
eta gero, errepidea gurutzatu 
behar izaten dute, eta 
errespetu handia eragiten die 
horrek, ibilgailu asko 
pasatzen direlako handik.  

ubaNe madera

gora Eta bEHEra
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Xabi gorostidi arrasatE
Herriko mugikortasuna hobetzea 
helburu duen Takolo-Goiru egi-
tasmoa aurrerantz doa. Bedera-
tzi fasetan banatu zen proiektua; 
horietatik bi eginda daude, eta 
hirugarreneko lanak aurreko 
astean hasi ziren. 

Udala plazatik iturripera
Hain zuzen, Udala plazako biri-
bilgunetik Iturripe kiroldegirai-
noko tartean eragingo du. Lehe-
nik eta behin, Uribarri etorbi-
deko etxebizitzetako espaloiak 
berrituko dira, bai aurrealdetik, 
baita atzealdetik, errekaren al-
botik doan zatitik. Espaloiak 
berritzeaz gain, horiek zabaldu 
egingo dituzte, oinezkoentzako 
espazio handiagoak eskuratzeko. 

Espaloiak zabaltzeaz gain, bi-
degorria ere egingo da. Hori 
errekaren albotik doan zatian 
joango da eta Udala plazako 

biribilgunera heltzerakoan egin-
go du bat Arrasate pasealekutik 
doan bidegorri zatiarekin. Behin 
espaloiak handituta eta bidego-
rria eginda, tarte horretako ur 
eta saneamendu sareak ere be-
rrituko dira. 

Urte amaierarako 
Proiektuaren hirugarren faseko 
lanak Orsa garraio eta induske-
ta enpresa donostiarrak egingo 
ditu, eta 554.503 euroko kostua 
izango dute. 

Lanak pasa den astean hasi 
ziren, eta, dena ondo bidean, 
lau hilabeteko epean amaitzea 

da aurreikuspena, 2018a baino 
lehen erabilgarri izateko. 

Lehenik eta behin, Udala pla-
zako biribilgunetik Iturripera 
joaterakoan ezkerraldean gera-
tzen den espaloiko lanak egingo 
dira, eta ostean, errepidearen 
beste aldekoak egiten hasiko 
dira. 

trabak minimizatzen
Errepide alboan egiten diren 
esku-hartzeek eragina izaten 
dute oinezkoengan eta gidarien-
gan. Azken horiei dagokienez, 
eragina oso txikia izango da. 
Lanak egiteko, errepide zati bat 
hesitu egin dute; horretarako, 
bi noranzkoetako erreiak estu-
tu egin dituzte. Abiadura mu-
rriztu beharko da tarte horre-
tatik igarotzean, eta, oinezkoei 
dagokienez, eraginak ahalik eta 
txikienak izateko ahalegina egin-
go du Udalak. 

oinezkoei lehentasuna emate aldera, espaloiak zabaltzea eta bidegorria egitea da lan horien helburua. xabi GOrOSTidi

uribarri kalean, 
hirugarren fasea

eSpAloiAk 
zAbAltzeAz gAin, 
bidegorriA ere 
egingo dA errekA 
doAn Albotik

takolo-goiru proiektua beste urrats bat egitera doa. uribarrin espaloiak zabaldu eta 
bidegorria egingo da, arrasate pasealekutik doan zatiarekin lotzeko. lanak bi 
txandatan banatu dituzte, eta urte amaierarako amaitzea da aurreikuspena 

2015eko otsailean abiatu zen Takolo-Goiru proiektuko lehen fasea, 
Foruen plaza eta udala plaza artean. zirkulazioa ezabatu eta 
oinezkoentzat eta bizikletentzat mugatzea zen asmoa, baina, egun, 
zirkulazioa pasatzen da, abiadura murriztuagoan. 

1. fasea: arrasate pasealekua

2016ko uztailaren 12an hasi ziren bigarren faseko lanak. 
errepideari kale izaera emateko asmoz, espaloiak zabaldu ziren, 
errepidea estutuz, eta, horrez gain, aparkalekuak eta autobus 
geltoki bat egin zituzten Herri eskola dagoen aldean. 

2. fasea: alfontso Viii kalea

Proiektu gauzatzeko hurrengo urrats naturala d fasea izango 
litzateke; hau da, uribe auzoa amaitzen den semaforodun 
bidegurutzetik iturripera doan zatia, hain zuzen. 

Jolas parkearen kokalekua zehazteke
Hasierako proiektuan, bidegurutze alboan jolas parke bat egitea 
aurreikusten zen. uribe auzorantz lerratuta egitea zen hasierako 
asmoa, baina mugikortasun mahaian beste proposamen bat atera 
da: jolas parkea erguin aldera lerratzea eta bidegurutzearen ordez 
biribilgunea egitea. mugikortasun plana definitzeko egiten ari diren 
bileretan hartuko dute horri buruzko erabaki definitiboa. 

Hurrengoa: ziurrenik, Uribe auzoa

Xabi gorostdi arrasatE
Emakumeen aurkako biolentzia 
protagonismo berezia izaten ari 
da aurten, eta hori salatzeko 
herriko plazan egindako elka-
rretaratzeak ez dira gutxi izan. 
Azkena atzo, Emakumeen Mun-
du Martxak deituta, domekako 
azken erasoa gaitzesteko. 

"Erailketa matxistekin batera, 
emakumeen aurkako sexu bor-
tizkeria eta eraso fisikoak dira 
emakumeen eta gizonen arteko 
desorekaren adierazgarri latze-
nak. Indarkeria matxistak, ordea, 
aurpegi asko dauzka, eta hau 
errotik desagerrarazi nahi ba-
dugu, ezinbestekoa da herritarron 
zein erakunde publikoen eraba-
teko erantzukizun eta inplikazioa. 
Gutako bakar bati erasotzen 
dioten artean martxan jarraitu-
ko dugu!", adierazi du Emaku-
meen Martxa elkarteak. 

Salaketa kopurua
Baina, erasoez gain, salaketa 
kopurua ere bada errealitate 

horri neurria hartzeko beste 
modu bat, eta 2017ko zazpi hi-
labete hauek zifra kezkagarri 
bat utzi dute: hamabi salaketa 
Arrasaten, indarkeria matxis-
tagatik. 

Datu kontrastatu hori politi-
kariekin eta eragileekin parte-
katu du Goienak, eta denek 
azaldu dute horrekiko kezka.

Politikarien erreakzioak 
Arrasateko EAJren ustez, " Oso 
datu txarra da eta argi daukagu 
gure gizartean pairatzen dugun 
arazo larri bat dela. Gainera, 
gaia larriago bihurtzen da dau-
den datuen arabera erasotzaileak 
kasu askotan gazteak direla age-
rian geratzen denean, beti pen-
tsatu den arren belaunaldien 
arteko arazoa zela".  

Gaiarekin lotuta, aurreratu 
dute Arrasateko Udalak martxan 
daukala biolentzia matxistaren 
aurkako plan integralaren es-
leipena (2018-2022), eta irailean 
onartuko dela. Gogoratu behar 

da gaur egun Udalak martxan 
daukan plana 2006-2010 artekoa 
dela. 

Arrasateko EH Bilduren hi-
tzetan, "hamabi salaketen datua 
oso serioa eta larria" da. Horri 
buelta emateko, egun indarrean 
dauden programak indartzean 
jarri dute fokua, eta gehitu dute 
gai estrukturala izanik herri 
osoari dagokiola horren kon-
ponbidean inplikatzea.

Baleikeren ustez, egoera kez-
kagarria da; are kezkagarriagoa, 
kontuan izanda "eraso ugari ez 
direla, tamalez, salaketa fasera 
heltzen". Gaia konpontzeko "tres-
na instituzionalak martxan jarri 
eta areagotzea" politikarien ar-
dura dela esan ostean, gogor 
kritikatu dute gai hau ez dagoe-
la "Udal Gobernuaren lehenta-
sunen artean". 

Azkenik, Irabazik azaldu du  
hamabiko zifra "astakeria" hutsa 
dela, eta gogora ekarri du Udal 
Gobernuak ez duela protokoloa 
oraindik berritu. 

2017an hamabi salaketa 
indarkeria matxistagatik
Hori da orain arte urteak utzi duen balantzea arrasaten. azken erasoa gaitzesteko 
elkarretaratzea egin zuten atzo Herriko Plazan, eta alderdi politikoek euren kezka 
azaldu dute zifra esanguratsu horren atzean dagoen errealitatearekiko

domeka goizaldean 34 urteko 
gizonezko bat atxilotu zuen 
ertzaintzak San andres auzoan, 
bikotekide ohia jipoitu 
izanagatik. 

biktima ospitalera
bikote arteko eztabaida bat izan 
zuten 08:00 aldera, eta, hainbat 
kolpe eman ondoren, 
gizonezkoak etxetik alde egin 
zuen. 

emakumeak ertzaintzara 
deitu zuen gertatutakoa 
kontatzeko, eta handik gutxira 
bertaratu ziren poliziak. 

etxera heldu zirenean, 
emakumeak hainbat kolperen 
aztarnak zituela ikusi zuten, 
horietako batzuk aurpegian. Hori 
dela eta, arrasateko ospitalera 

eraman behar izan zuten, 
zauriak sendatu eta artatua izan 
zedin. 

ustezko erasotzailea alde 
eginda zegoen ertzaintza agertu 
zenerako, eta, hori ikusirik, 
bilaketa hasi zuten auzoan 
bertan. 

Handik gutxira, 09:00    
aldera, 34 urteko gizonezkoa 
atxilotu zuten biktimaren etxetik 
gertu. 

Salaketa bat otsailean
ez zen biktimak eraso bat 
jasaten zuen lehen aldia, aurrez 
salaketa bat jarri baitzuen 
indarkeria matxistagatik.

ertzaintzak jakinarazitako 
datuen arabera, emakumeak 
otsailean tratu txarrak jaso izana 

salatu zuen, eta, horren harira, 
ustezko erasotzailea ikertua izan 
zen. 

epaiketa, astelehenean
atxilotua izan, eta hurrengo 
egunean pasa zen ustezko 
erasotzailea epailearen aurretik, 
bergarako auzitegian. 

Orain, aske dago, betiere 
behin betiko epaiketa heldu 
bitartean. 

asteburu batean bi salaketa
arrasaten publiko egindako 
azken bi salaketak maiatz 
erdialdean izan ziren. 

San Pankrazio jaien baitan bi 
emakumek sexu erasoa jaso 
izana salatu zuten, eta hurrengo 
egunean, egubakoitzean, beste 
emakume batek salaketa bat 
jarri zuen. 

azken kasua, domekan

arraSaTeKO udala

udako kanpainako sarituak
udako kanpaina sustatzeko, ekainaren 22a baino lehen udako abonua 
aterata zutenei sariak banatu dizkie udaleko Kirol Sailak; 350 lagun 
zeuden sariak jasotzeko aukerekin, eta horietako zortzi izan dira sarituak: 
hiru inguru abentura parkera joan dira eta beste bostak, aldiz, Hontza 
extrem abentura parkera. irudian, ander Garay, bost laguni saria banatzen. 

Hormak

Uda hasieran joan ginen Kubara laguna eta biok, turista hitza 
bekokian itsatsita. Heldu eta astebetera joan ginen Caibariengo 
hondartzara; ekaitzak harrapatu gintuen, eta alboko taberna 
txikian babestu ginen. Langileak kontatu zigun urtero betetzen 
dutela hondartza hareaz. Iraultza baino lehen harrizko horma 
lodiek banatzen zutela hondartza, eta alde batean biltzen zirela 
kolono zuriak, bestean herritar beltzak. Iraultza egin eta aste 
gutxira bota zituzten hormak, eta irentsi zuen itsasoak harea. 
Bereizkeria bakarrik ez, hondartza ere eusten zuten hormek. 
Biharamunean joan ginen pareko irletara, eta etzan ginen harea 
zurizko hondartza luzean. Oihuka etorri zitzaigun hotel bateko 
langilea. Ezin genuela hor egon, eta karteletik ezkerrera 
etzateko, hondartzaren beste ertzean.

Pasa dira aste batzuk, eta aritu naiz, ordutik, hangoa etxera 
nola ekarri asmatu ezinda. Saiatu naiz metaforari lotzeko zer 
edo zer idatzi guran, baina ez diot aurkitu neurriko 
konparaziorik. Inork aurkitzen badu, deitu nazala, mesedez. 
Ordainduko diot garagardo bat Donostian, edo kafe bat Bidarten.

nirE ustEz

ANe zuAzubiskAr

Uztailaren 18an, kiroldegiaren 
40. urteurrena ospatzeko ekital-
dia antolatu zuen Udalak, hain-
bat alkate ohi gonbidatuta. 

Baina, horretaz gain, bestela-
ko ekimenak ere izan ziren; 
adibidez, haurrentzako urpeko 
jolas batzuk. Ekintza hori dina-
mizatzeko aukeratutako enpre-
sak gaztelera hutsean jardun 
zuen, eta, AEDk jakinarazi due-

nez, hainbat gurasoren bisita 
jaso dute gertakari horren au-
rrean "haserrea azaltzeko". 

Elkarteko ekintza taldeak pla-
zaratutako prentsa oharrean 
jasotzen denez, "Udalak eredu 
izan behar du hizkuntza esku-
bideen errespetuan" –oharra 
irakurgai dago Goiena.eus ata-
rian–. Euren ustez, kontratatu-
tako enpresa Zaragozakoa izateak 
ez du gertatutakoa "justifikatze-
ko" balio, eta etorkizunean "ar-
dura gehiagoz jokatzeko" eska-
tzen diote Udalari.

Udal zerbitzuak 
gazteleraz kontratatu 
izana salatu du AEDk
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Xabier urzelai arrasatE
Eneko Carrascalek amaitu du 
aire libreko denboraldia: "Baina 
ez naiz luzaroan geldirik egon-
go; aspertu egiten naiz, bestela". 
Italiatik itzuli berri, konturatu 
orduko maletak egiten hasi behar-
ko du ostera ere, eta lana izan-
go du, datozen lau urteak Oklaho-
man egin gura ditu eta, ikaske-
ta beka bati esker. Abuztuaren 
8an abiatuko da Ameriketako 
Estatu Batuetara. 
Pozik egoteko moduko txapelketa 
egin duzu italian. 
Oso pozik itzuli naiz handik, 
bai. Negua ez da batere erraza 
izan; orkatilan min hartu nuen, 
eta kirolari batendako lesiona-
tuta egotea ez da batere samurra. 
Baina arazo horiek poliki-poliki 
atzean utzi eta Europako Txa-
pelketara sasoi betean iritsi naiz.  
Pentsa, 26 zentimetro ondu zenuen 
aurreko marka pertsonala. 
Bai, txapelketan 15,80 egin nuen, 
eta txapelketara 15,54ko marka-
rekin joan nintzen. Baina kontua 
da egun batzuk lehenago, beste 
20 zentimetro ondu nuela aurre-
ko marka. Hau da, hilabetean 
metro erdiko aurrerapausoa 
egin nuen. 
iñigo Uribarrenek eman zizun ahol-
kurik txapelketa aurretik? biok 
sailkatu zarete zazpigarren aste-
buruan. 
Telefonoz egin genuen berba, 
eta zortea opa izan genion elka-
rri. Pena da, Uribarrenek ez 
duelako Espainiako Txapelketan 
benetan duen maila erakutsi, 
aurrerago egotea merezi zuen, 
lan galanta egin duelako, baina 
datorren urtean seguru nago 
erakutsiko duela, sekulako gai-
tasuna daukalako. Eta gauza 
bera Malen Ruiz de Azuarekin, 
asteburuan ez du zorterik izan; 
halakoxea da kirol hau, batzue-
tan sasoian egonda ere txapel-
ketan emaitzak ez direla azale-
ratzen. 
italian egindako saltoaren irudiak 
asteburua ezkero Goiena.eus atarian 

daude zintzilik. lagun askoren zo-
rion mezuak jasoko zenituen. 
Bai, halaxe da. Harmailetan ere 
selekzioko ordezkari mordoa 
zeuden animatzen, eta gurasoak 
ere bertan nituen. Hasieratik 
sentsazio onak izan nituen txa-
pelketan. Pistako zorua ona, 
giro egokia... Hasierako saltoak 
ez ziren gura modukoak izan, 
baina tokatzen zen momentuan 
egin nuen salto ona, azkeneko 
ahaleginean. 
atleta guztiak ez dira txapelketetan 
eroso sentitzen, batzuek entrena-
menduetan egiten dituzte saio one-
nak. 
Ez da nire kasua. Entrenatzen 
nagoenean, badakit salto horiek 
ez dutela baliorik, eta, ondo 
egiten saiatzen naizen arren, 
txapelketetan hazi egiten naiz. 
Egia da hor sentsazio onak iza-
tea oso garrantzitsua izaten 
dela. Baina harmailetan jendea 

animatzen baldin badago, Arra-
saten jendea txapelketa jarrai-
tzen dabilela baldin badakit... 
hazi egiten naiz eta orduan 
ematen dut onena. 
Sarritan, elite mailako kirola ez da 
oso bateragarria izaten ikasketekin. 
zuk, ordea, atletismoari esker aebe-
tara ikastera joateko beka lortu 
duzu. 
Halaxe da, bai. Abuztuaren 8an 
abiatuko naiz Oklahomara 
(AEB). Etxekoak nirekin eto-
rriko dira, opor egun batzuk 
pasako ditugu han elkarrekin 
eta ondoren han geratuko naiz 
ni, abuztu amaieran eskolak 
hasiko ditut eta. 
eta zelakoa izan da beka hori lor-
tzeko bidea? 
Iaz hasi nintzen beka lortzeko 
lanean. Hainbat lagun ditut beka 
bidez AEBetara joan direnak 
ikastera, eta iazko Europako 
Txapelketaren ondoren hainbat 
enpresarekin jarri nintzen ha-
rremanetan. Beka lortzeko hain-
bat aldagai daude; atletismoan 
dituzun markak garrantzitsuak 
dira eskaintzak jasotzeko, baina 
ondoren, eurek egindako bi az-
terketa gainditu behar izan ni-
tuen. Hori guztia eginda, Oklaho-
mako unibertsitatea aukeratu 

nuen, erakargarriena iruditu 
zitzaidan eta. 
eta, zer da ikasiko duzun hori? 
Ingeniaritza Mekanikoa egitera 
noa. Gurean ere unibertsitate 
oso onak ditugu ikasketok egi-
teko, baina ez da horren erraza 
ikasketak eta atletismoa bate-
ratzea. Eta AEBetan oso ohikoa 
da hori. 
Han oso ezagunak dira, esaterako, 
saskibaloiko edo futbol amerika-
rreko liga unibertsitarioak. 
Bada, atletismoan gauza bera 
gertatzen da, unibertsitateen 
liga oso garrantzitsua da. Nire 
asmoa da lau urteak han egitea, 
eta ondoren etxera etortzea, 
baina joango gara ikusten. Izan 
ere, unibertsitate ikasketak egin 
eta gero, atleta profesional iza-
teko pausoa eman behar duzu, 
marka komertzial baten babe-
sarekin, eta hori ez da batere 
erraza izango.  

eneko Carrascal, iturripeko garai bateko atletismoko hondar-zuloan. xabier urzelai

"Aebetan unibertsitateen 
liga oso indartsua da"
eneko carraScal arrasatE atlEtiko taldEko kidEa
Europako txapelketan finalerako sailkatu ostean, Carrascalek urte osorako egin 
beharko ditu maletak, abuztuaren 8an aEbetara doa eta, ikasketa beka bati esker 

"gureAn oSo 
unibertSitAte onAk 
dAude, bAinA hAn 
AtletiSMoArekin 
bAterAtuko dut"

Joan den asteburuan, 
espainiako Txapelketara 
marka pertsonala ontzera 
joan ziren arrasateko atleta 
istar dapena, malen ruiz 
de azua, maialen axpe eta 
iñigo uribarren, eta, noski, 
podiumeko postuengatik 
borrokatzera. baina marka 
ontzea da aurrerapausoa 
egon dela erakusten duen 
aldagaia, eta istar dapena 
izan zen hori lortu zuen 
bakarra –brontzea–. 

aste bat lehenago 
Polonian huts egin eta gero 
(4,85), arrasatearrak 
arantza atera ahal izan 
zuen, pertikarekin 5,31 
metroko saltoa eginda. 
Horrela, dapenak 
Gipuzkoako errekorra 
berdindu zuen, 1995a 
ezkero Joncarla lizeagak 
zeukana.

emakumezkoetan, 
maialen axpek eta malen 
ruiz de azuak osatu zuten 
podiuma zilarrezko eta 
brontzezko dominekin 
(4,11), baina ez zuten 
marka ondu, eta iñigo 
uribarren zazpigarren izan 
zen, 15,55eko markarekin.

istar dapenak 
marka 
pertsonala

gorosabel eta loren. real SOciedad

X.u. arrasatE
Hilabete hau borobila izan da 
Andoni Gorosabel jokalari gaz-
tearendako (Arrasate, 1996). Az-
ken denboraldia Real Unionen 
utzita egon eta gero, Realaren 
deia jaso du Sansera itzultzeko. 
Horrekin batera, talde txuri-ur-
dinarekin zuen kontratua luza-
tu egin du –2018an amaitzen 
zitzaion–, eta Eusebio Sacristan 
entrenatzaileak Herbehereetara 
eraman du, taldearekin denbo-
raldiaurrea egitera. Hain zuzen, 
martitzeneko lagunartekoan 
berdegunean izan zen, jokatzen.

atzelari azkarra, hegaletik
Sacristanek bertatik bertara 
jarraitu gura du Andoni Goro-
sabel, eta talde txuri-urdina 
Herbehereetan egiten dabilen 
prestakuntzan parte hartzen 
dabil jokalari arrasatearra. Real 
Unionen utzita egon den urtean 
ondo aprobetxatu du denbora 
–29 partidu jokatu ditu, eta gol 
bat sartu du Bigarren B mai-
lan– eta klubak Sansera buelta-
tzeko eskaintza egin dio; horre-
kin batera, kontratua 2019ko 
ekainera arte arte luzatu du 
Gorosabelek.

Genclerbirligi taldearen kon-
tra jokatutako lagunartekoan, 
martitzenean, hasierako hamai-
kakoan izan zen (1-1).

realarekin 
dago Andoni 
Gorosabel, 
Herbehereetan
arrasatekoak real 
unionen egin du azken 
urtea, utzita, baina 
sansera itzuliko da 

Xabi gorostidi arrasatE
India lurralde handia eta zaba-
la da, non kultura eta folklore 
ezberdin askok bat egiten duten.

Dantza alorrean dauden ko-
rronte ezberdinak biltzeko eta 
mundura zabaltzeko asmoz sor-
tu zen Rand Sagar Performing 
Arts taldea. Ez hori bakarrik, 
baita dantza, musika edo beste-
lako espresio artistikoen bidez, 
indiar gazteei euren ibilbide 
profesionala garatzeko euskarri 
izateko helburuarekin hasi zuen 
ibilbidea taldeak. 

ikuskizun koloretsua
Arropa ikusgarriak eta kolorez 
beterikoak erabiltzen dituzte 
ikuskizunetan, eta, euren mu-
sika bizia baliatuz, ikuslearen 
arreta uneoro bereganatzen duen 
ikuskizuna eskaintzen dute, fa-
milian gozatzeko erabat apro-
posa dena. 

Urte askotako tradizioa duten 
dantza folklorikoak erritmo mo-
derno eta elektronikoekin nahas-
tera ere heltzen dira, ikusleei 
nahaste interesgarria eskain-
tzeko asmoz.

Hamar urtetik gora 
2006a ezkero daramate indiar 
zaporeko dantzak munduko baz-
ter ezberdinetan egiten diren 
folklore jaialdietan hedatzen.

Asko izan dira ordutik hona 
bisitatu dituzten lekuak: Espai-
nia, Erresuma Batua, Malaysia, 
Txina, Turkia, Oman, Thailan-
dia, Alemania, Kanada eta Ame-
riketako Estatu Batuak, esate-
rako. 

Euren herrialdeko dantza eta 
aberastasun kulturala plazara-
tzeko egarriz etorriko dira gaur 

Arrasatera. Bollywood-eko dan-
tzak eta indiar kultura gustuko 
dituztenentzat, galdu ezineko 
hitzordua izango da gaur 22:30ean 
Monterronen hasiko dena. 

nazioarteko sariak
Duela hamaika urte hasitako 
ibilbidean, hainbat sari eta na-
zioarteko aitortza jaso dituzte 
Rang Sagar Performing Arts 
taldeko partaideek; besteak bes-
te, AEBetako Cheerleading Fe-
deration Of Indiak 2014an eman-
dakoa eta Malaysiako Sabah 

hirian ospatzen den nazioarteko 
folklore jaialdiko ikuskizun one-
naren aitortza. 

chuvashiako dantzak
Errusiarrek oholtza partekatu 
dute indiarrekin batera. 1924an 
sortutako talde horrek dantza 
erregionalak eta jolasak batzen 
ditu, zuzeneko orkestrarekin 
lagunduta. Izan ere, jaialdi as-
kotan hartu dute parte eta erru-
siar tradizioko kulturako pro-
fesional handien aitormen ona-
ren jabe dira. 

rans Sagar Performing arts taldeko kideek ikuskizun koloretsua eroango dute Monterrongo oholtzara. raNG SaGar PerFOrmiNG arTS

udazabal borobiltzeko 
indiar zaporeko dantzak
rand sagar Performing arts taldeak indiako bazter ezberdinetatik hartutako dantzen 
bilduma interesgarria eroango du gaur, 22:30ean, monterron parkera. Eurekin batera 
Chuvashiako kantu eta dantza talde nazionala izango da, azken orduko fitxaketa legez 

Gaur gaueko ekitaldiarekin 
amaituko da 2017ko udazabal 
programa.
ekintza baten faltan, 
zer-nolako balorazioa 
egiten du kultura Sailak? 
Guri geratu zaigun sentsazioa 
oso ona da. ikusleek oso 
erantzun ona eman dute 
ekitaldi guztietan, eta hori lortu 
izana pozgarria da guretzat. 
Kalitatezko eskaintza bat 
prestatzea lortu dugu, adin eta 
gustu guztietako ikusleek 
gozatzeko modukoa, eta 
jendearengandik jaso ditugun 
iritziak positiboak izan dira. 
Aurten, dantzak pisu 
nabaria izan du. ondo 
funtzionatzen du 
Arrasaten? 
beti izan ditugu dantza 
ikuskizunak gure egitarau 
barruan, baina aurten, agian, 
presentzia handiagoa izan da. 
Harrera ona izan dutela esango 

nuke, batez ere, zaldibar 
bezalako lokalizazioak 
horretarako oso aproposak 
direlako. 
gustura zaudete taldeek 
eskainitako kalitate 
mailarekin? 
Gehienen maila ezagutzen 
genuen; beraz, apustu nahiko 
seguruak izan dira. Shalom, 
Shalom! taldearen kasuan, ez 
geneukan apenas 
erreferentziarik, baina 
ikuskizun ederra eskaini zuten, 
eta sorpresa atsegina izan zen. 

xabi GOrOSTidi

"zaldibar oso lokalizazio egokia da 
dantza ikuskizunak eskaintzeko"
karMelo alberdi udalEko kultur tEknikaria

Posible al da harmonika, bonboa   
eta aldi berean bi gitarra, abes-
ten duzun bitartean jotzea?

Pertsona bakarrarendako lan 
handia izan daiteke, baina An-
drew Ellis musikaria hori egi-
teko gauza da, eta bere trebeta-
suna Taupa tabernara eroango 
du abuztuaren 5ean, zapatua, 
19:30ean egingo duen zuzeneko 
berezira. 

One man band estiloan trebe 
dabilen musikaria da, eta ziur 
bat baino gehiago zur eta lur 
utziko duela, pertsona bakar  
batek atera dezakeen zarata no-
raino hel daitekeen erakutsita. 

Abesten duen artean, bonboa 
jotzen du hankarekin, eta eskuak 
gitarran jarrita izaten ditu. Sam-
pler bidez oinarrizko gitarra 
doinua jo, eta ondoren, doinu 
gehigarriak gehituz joaten da. 
Beharrezko duenean musugita-
rra ere jotzen du, horretarako 
euskarria ahoan jarrita. 

Andrew Ellis-en 
zuzenekoa 
asteazkenean Taupan

X.g. arrasatE
Ekintzaz beterik ospatuko dute 
Trikitixa Eskolakoek ate irekien 
festa, irailaren 8an, egubakoitza. 

18:00etan kalejira egingo dute 
eta ondoren, Herriko Plaza ekin-
tzen epizentro izango da.

Datorren ikasturterako izen 
emateaz egiteaz gain, sekula 
trikiti bat jo ez dutenek proba-
tzeko aukera izango dute. Pan-
deroak egiten dituen artisau bat 
ere izango da, eta ikasle direnek 
jam session antzerako bat egin-

go dute, gustuko dituzten abes-
tiak jotzen. 

tabernei, animatzeko deia
Triki-gin erakustaldiaren hiru-
garren edizioa egingo dute on-
doren, eta antolatzaileek herri-
ko tabernei parte hartzeko gon-
bidapena egin nahi diete. 

Tabernariek edari famatua 
egiteko duten trebetasuna era-
kutsiko dute eta ondoren, epai-
mahaiak onena aukeratuko du.   
Izena emateko, 617 66 54 76 zen-
bakira deitu beharko da. 

trikitixa eskolaren ate irekien 
festa irailaren 8an ospatuko da
kalejira, umeentzako jolasak, trikitia probatzeko aukera 
eta triki-gin erakustaldi arrakastatsua ez dira faltako
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eneko Azurmendi aramaio
Musikaren inguruan mugitzen 
den herria da Aramaio. Herri 
gutxik izango dute musikareki-
ko horrenbesteko zaletasuna. 
Izan ere, hamar talde musikal 
daude herrian eta hori kopuru 
handia da, Aramaioren biztan-
le kopurua aintzat hartuta. Ho-
nako hauek dira aipatutako 
taldeak: Guraso Elkarteak ku-
deatzen duen musika eskola 
–45-50 ikasle inguru–, Bizente 
Goikoetxea –26 partaide–, Pa-
pargorri –30 ikasle– eta Alaiak 
–25 partaide– abesbatzak, triki-
ti eskola –33 ikasle–, flamenko 
taldea, Lagun Artean dantza 
taldea –60 dantzari inguru–, ber-
tso eskola –pasa den ikasturtean 
25 ikasle inguru batu ditu–, al-
boka taldea –pasa den ikasturtean 
bederatzi ikasle– eta txalaparta 
taldea –noizbehinka ematen di-

tuzte klaseak, eta pasa den ikas-
turtean zortzi ikasle animatu 
dira txalaparta klasea jasotzera–.

Dena den, talde horiek guztiek 
ez dute espazio partekaturik, 
talde bakoitzak leku ezberdin 
batean egiten ditu entseguak, 
eta hori da, hain zuzen, Ara-
maioko musika aberastasuna 
garatzen eta areagotzen uzten 
ez duen arazoetako bat. Hori 
horrela, arazoari konponbidea 
eman nahian dabil Udala. Azken 
urteetan eragile desberdinek 
egindako aldarrikapenei kasu 
eginez, eta benetako beharra 

Aberastasuna, 
anbizioa, gogoa 
eta ilusioa
musika ondo errotuta dago aramaion eta horren erakusle dira herrian dauden hamar 
eragile musikalak; horren harira, musika etxe propioa edukitzearen garrantzia 
nabarmendu gura izan dute talde guztietako ordezkariek, elkarlanerako ezinbesteko 
espazioa dela aldarrikatuz eta benetako beharra dagoela adieraziz. musika taldeez 
gain, beste hainbat musikarik ere badihardute euren proiektu pertsonaletan 

dagoela ikusita, musika etxea 
da helburua, eta guztiek egiten 
dute bat horretan. 

Eragile guztietako ordezkariek 
azpimarratu dute elkarlanerako 
eta proiektu ezberdinak aurrera 
eramateko ezinbesteko tresna 
dela musika etxea, eta, etorki-
zunera begira, proiektua gauza-
tzearen garrantzia handia dela 
ohartarazi dute. 

Cristina Etxenausia, Kultura 
zinegotzia, zinegotzi izateaz apar-
te, Alaiak Jubilatuen Elkarteko 
abesbatzako kide ere bada. "Mu-
sika etxea oso garrantzitsua da 
guretzako, musikari asko ditu-
gu herrian eta benetako beharra 
dago horrelako egoitza bat iza-
teko", azaldu du.

Musikariak 
Beste hainbat musikari ere ba-
daude: Manex Arriolabengoa 

–Zarzamora taldea, musika es-
kolako gitarra irakaslea, Bilbo-
ko kontserbatorioko ikaslea…–; 
Maria Izaga –Arriolabengoarekin 
musika elkarlanak egiten ditu, 
Oñatiko Ganbara abesbatzan 
dago…–; Bea Asurmendi –Inga-
laterran musika talde baten dago, 
hilabete honetan bertan estrei-
natu du Shalom Shalom! taldea 
bi arrasatearrekin batera–; Idoia 
Azurmendi –Gasteizko kontser-
batorioan dabil eta musika el-
karlanak egiten ditu Izagarekin, 
Arriolabengoarekin, Sara Alon-
sorekin…–; Sara Alonso –ETBko 

Izarrak kalean saioko irabazlea, 
ETBko aurtengo Bago!az lehia-
ketako parte hartzailea– eta Igor 
Sanjuan, besteak beste.

Garbi dago, beraz, Aramaioko 
herriak asko zor diola musika-
ri, baita alderantziz ere. Beraz, 
ea laster herrian musika etxe 
bat ikusteko zortea duten.

diru laguntza eskatuta
Gogorarazi behar da Udalak 
dagoeneko Foru Planean aur-
keztuta daukala musika etxea 
gauzatzeko proiektua, eta, behin 
eskaera eginda, itxarotea bes-
terik ez da geratzen, oraingoz. 
Izan ere, abendura arte ez du 
erantzunik emango Arabako 
Foru Aldundiak. Orduan ja-
kingo du Udalak proiektua 
gauzatzeko dirua jasoko duen 
edo ez, eta, hala balitz, zenbat 
jasoko duen.

larraitz arriolabengoa 
musika irakaslEa

"geroz eta musikari gehiago 
dago herrian"

"Gitarra, pianoa eta txistua jotzen 
irakasten diegu ikasleei, baita 
hizkuntza musikala eta musika 
hastapenak ere. duela lau urte 
hasi ginen eskolak eskaintzen eta 
urtetik urtera ez da askorik 
aldatzen ikasle kopurua, 45-50 
ikasle inguru izaten ditugu urtero.
musika eragile asko daude 
aramaion, eta horiek guztiak 
batzeko leku bat beharrezkoa 
dela uste dut. Herri honetan 
musikarekiko zaletasun handia 
dago. uste dut garrantzitsua dela 
musika eragile guztiok 
bateratzeko leku bat edukitzea, 
eta hori eskolan ezinezkoa da. 
Guztiok batera leku berean 
egoteak elkarlana dakar eta 
musika eragile guztiok indartuta 
aterako ginateke. ez da planteatu 
eskola bat, etxe bat baizik, eta 
hori aramaio moduko herri txiki 
batentzat ezinbestekoa da. 
Gainera, geroz eta musikari 
gehiago daude herrian".

Manex agirre  
bErtso Eskola

"indar eta presentzia 
handiko taldeak ditugu"

"18 urte inguru dira aramaioko 
bertso eskola sortu zenetik. 
ikasle kopuruari dagokionez, 
pasa den ikasturtea oso indartsua 
izan da. lau talde ibili dira, baina, 
normalean, bi edo hiru talde 
izaten dira. ikasturte honetan 25 
bat lagun ibili gara, baina, 
normalean, hamabost izaten 
gara. bertsolaritza egoera onean 
dago aramaion, belaunaldiz 
belaunaldi modu naturalean 
transmititzen da bertsolaritza 
hemen, eta etorkizuna bermatuta 
dago, alde horretatik. bertso 
eskola elkarte sendoa da, herrian 
erreferente dena. musikari 
erreparatuta, oro har, indar eta 
presentzia handiko taldeak ditugu 
herrian, ekitaldi kultural askotan 
parte hartzen dutenak. beraz, 
horrelako proiektu batek on 
besterik ez die egingo talde hauei 
guztiei. izan ere, nahiko 
atomizatuta dago musika 
lantzeko egitura".

bittor MendialdUa 
bizEntE goikoEtxEa abEsbatza 

"espero dut laster musika 
etxe propio bat izatea"

"duela 60 urte inguru sortu zen 
bizente Goikoetxea abesbatza. 
Parrokian beti egon izan da 
abesbatza aramaion. Ni 
gazte-gaztetatik ibili izan naiz. 16 
urterekin solfeoa egin ostean, 
pianoa jotzen hasi nintzen, eta 
orain organoa jotzen dut. 26 
partaidek osatzen dugu 
abesbatza eta egoera onean 
ikusten dut. adinez nagusiak gara 
guztiok eta geroz eta jende 
gutxiago gelditzen gara. Hala ere, 
gorputzak aguantatzen duen 
bitartean, aurrera jarraituko dugu, 
guretako gauza ederra delako. 
musika etxea beharrezkoa da eta 
oso ondo iruditzen zait proiektu 
hau martxan jartzea. izan ere, 
talde bakoitza leku desberdin 
batean ari gara eta guztiok leku 
berean entseatzea hobe 
litzatekeela uste dut. beraz, 
espero dut laster musika etxe 
propio bat izango dugula 
aramaion".

adela eleJalde
lagun artEan dantza taldEa 

"Musikak jende asko 
mugitzen du Aramaion"

"duela 61 urte sortu zen lagun 
artean dantza taldea, eta, 
gorabehera asko izan ditugun 
arren, taldea egoera onean eta 
inoiz baino biziago dago gaur 
egun. 60 dantzari inguru daude, 
sei talde ezberdinetan banatuta. 
azkeneko urteetan, gainera, 
kopuru hori mantendu egin izan 
dugu. urte batzuetan, agian, 
behera egin izan du apur bat, 
baina azkeneko bospasei 
urteetan 60-70 dantzariren 
bueltan ibili gara, eta kopuru 
polita da hori aramaio bezalako 
herri batentzat. Herritik kanpo, 
urtero joaten gara arrasateko 
haurren egunera eta aurten 
zigoitian ere eskaini dugu 
emanaldia. musikak jende asko 
mugitzen du gure herrian, eta, 
alde horretatik, pozgarria izango 
litzateke musika etxe bat 
edukitzea. Proiektua oso ondo 
iruditzen zait; izan ere, nor bere 
aldetik ari gara".

tereSa arriolabengoa 
PaPargorri abEsbatza

"Aramaion gauza asko 
elkarlanean egiten dira"

"bizente Goikoetxea abesbatzako 
kide ginen batzuek sortu genuen 
Papargorri abesbatza. izan ere, 
adinez nagusiak dira bizente 
Goikoetxea abesbatzako kide 
gehienak eta haurrei aukera 
emateko asmotan sortu genuen 
abesbatza hau. arabako Haur 
abesbatzen Federazioan 
(arabatxo) sartuta dago 
Papargorri, eta, Gasteizko 
abesbatzez gain, gu gara 
federazio horretan gauden 
abesbatza bakarra. 30 ikasle 
inguru ditugu, hiru taldetan 
banatuta, eta abesbatza egoera 
onean dagoela esan daiteke. Hori 
bai, lan askorekin eta diru 
gutxirekin. musika etxearena 
aspaldiko eskakizun bat da eta, 
guretako, oso garrantzitsua. 
aramaion gauza asko elkarlanean 
egiten dira eta premia handiko 
kontua dela uste dut, hainbat 
proiektu aurrera eraman ahal 
izateko".

criStina etxenaUSia 
alaiak abEsbatza

"Aramaion gauza asko 
elkarlanean egiten dira"

"Jubilatuen elkartean pentsatu 
genuen gauza polita izango 
litzatekeela abesbatza bat 
sortzea, duela lau urte. Hasiera 
batean, jende gutxik izena 
ematea espero genuen, baina 
25 pertsona inguru animatu 
ziren eta arrakasta handia izan 
zuen. Kontzertuak ere 
eskaintzen ditugu herrian: 
Sastiñan, eguneko zentroan, 
Kantu Gira ere egiten dugu 
jaietan... Gainera, abesteaz 
gain, beste zenbait ariketa 
egiteko ere baliatzen dugu 
taldea, eta oso giro ona 
daukagu. Talde honen bitartez, 
baserrian bizi den jendeak 
aitzakia bat dauka kalera 
jaisteko, jende desberdina 
elkartzen gara, eta gauza polita 
da hori. musika etxea oso 
garrantzitsua da guretzako, 
musikari asko ditugu herrian 
eta benetako beharra dago 
horrelako egoitza bat izateko".

dorleta beitia 
trikiti Eskola

"tradizio musikal handia 
daukan herria da"

"Nik hamar urte daramatzat 
hemen, baina betidanik egon izan 
da trikitiarekiko zaletasuna herri 
honetan. aramaion indar handia 
dauka trikitiak, eta, oro har, 
tradizio musikal handia daukan 
herri bat da. elkarte txikia gara, 
baina daukaguna mantentzen 
dugu, behintzat. 33 ikasle ditugu 
momentu hauetan; batzuek 
trikitia ikasten dute eta beste 
batzuek, berriz, panderoa. bi 
irakasle daude, eta haiek 
banatzen dituzte ikasleak 
taldeka, duten mailaren arabera. 
musika etxearena gauzatu 
beharreko proiektua da. Gauza 
asko erraztuko lituzke guztiok 
leku berean batzeak, 
komunikazio aldetik ere askoz 
hobea izango litzateke, baita 
elkarlanerako ere. ekintza asko 
antolatzen dira herrian, zaletasun 
ikaragarria dago, eta pauso hori 
ematen bada, albiste ona izango 
da guztiontzat".

irati MUJika
alboka taldEa

"Musikarekiko zaletasun eta 
interes handia dago hemen"

"azkeneko bi urteetan alboka 
ikasteko aukera egon da 
aramaion. Pasa den ikasturtean 
bederatzi ikasle aritu ziren 
alboka jotzen ikasten eta irailetik 
aurrera ere egongo da eskola 
hauek jasotzeko aukera, nahi 
duenarentzat. albokaz gain, 
atabala eta bestelako perkusioak 
ikasteko aukera ere eskainiko 
dugu. musika etxea sortzeko 
proiektuari dagokionez, 
aramaion, hain herri txikia 
izanik, musikarekiko zaletasun 
eta interes handia dagoela uste 
dut, eta, askotan, elkarren berri 
ez dugula pentsatzen dut. Hala, 
iruditzen zait musika etxea 
bezalako leku fisiko batek asko 
lagundu dezakeela elkarren berri 
izateko eta eragile ezberdinen 
artean gauza eta proiektu 
berriak sortzeko. Guztion 
onerako izango litzateke, albiste 
ona izango litzateke 
herriarendako".

Malena lobo 
FlamEnko irakaslEa

"Aberastasun musikal 
handiko herria da Aramaio"

"bi urte daramatzat aramaion 
flamenko eskolak eskaintzen. bi 
talde ditut, nagusiena eta 
haurrena, eta talde bakoitzean 
bost ikasle izaten ditut urtero, 
gutxi gorabehera. San martin 
jaietako emanaldiaren ostean, 
datorren ikasturterako 
koreografiak prestatzen ari naiz 
orain. daukadan inpresioa da 
ikasleak oso gustura aritzen 
direla flamenkoan, eta ez dute 
eskola bakar bat ere huts egiten, 
eta, egia esan, oso ondo pasatzen 
dugu elkarrekin. Herriaren 
tamaina eta biztanle kopurua 
kontuan hartuta, aberastasun 
musikal handia dago eta oso 
gustukoa da musikari lotutako 
edozer gauza. Horregatik, musika 
etxe bat ondo egongo litzateke, 
eskolak behar den moduan eman 
ahal izateko, azpiegitura 
egokiekin. Gaur egun Sastiñan 
ematen ditut eskolak, eta ez da 
oso leku aproposa".

edUrne itUrrieta 
txalaParta taldEa

"beti prest egoten gara 
edozeini eskolak emateko"

"Senarrak eta biok ematen ditugu 
txalaparta eskolak. Gazteak 
ginela ikasi genuen jotzen eta 
orain, noizbehinka, eskolak 
ematen ditugu, eskatzen 
digutenean. Pasa den ikasturtean, 
adibidez, zortzi ikasle izan ditugu. 
udaletik edo beste edonondik 
eskatzen digute eskolak 
emateko, eta gu prest egoten 
gara beti. izan ere, asko 
gustatzen zaigu txalaparta eta 
erakusten ere gustura aritzen 
gara. Oinarriak azaltzen dizkiegu 
ikasleei eta ondoren haien esku 
uzten dugu, praktikatu dezaten.
Taldetxo bat ere sortu dugu, 
baina, oraingoz, ganora handirik 
gabe ari gara. uda ostean, ea 
gogo handiagoarekin eusten 
diogun horri eta hilean behin, 
gutxienez, elkartzen garen.
musika etxearen proiektua 
beharrezkoa da, ideia oso ona eta 
interesgarria. Talde guztiak 
batera egongo lirateke horrela".

Hamar talde, iritzi bakarra: musika etxea

eragile musikal guztiak batuko lituzke egin gura den musika etxeak. eNeKO azurmeNdi

1.500 biztAnleko 
herriA dA ArAMAio 
etA gAur egun 
hAMAr erAgile 
MuSikAl ditu

herriAn MuSikA 
etXe bAt izAteA 
behArrezkoA delA 
uSte dute erAgile 
guztiek
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Erithacus

Erithacus rubecula, hori da txantxangorriaren izen zientifikoa. 
Txori polita, sinpatikoa eta zenbait kulturatan mitikoa. Gure 
artean Itoizek kantu ahaztezina dedikatu zion.

Erithacus izenak beti gogorarazi dit erizain hitza. Txoria ere 
halakoa da, batez ere negu partean ikusten baita baso-zelaien 
zaindari. Eusko Jaurlaritza ere konturatu da honetaz, 
euskararen zaindari (erizain) ardura eman dionerako. Baina 
azken ikerketen arabera, gure txoria nahiko baldar omen dabil.

Euskara indartzeko bi bide daude, desberdinak baina 
osagarriak. Alde batetik, norbanakoak kontzientzia hartu behar 
du hizkuntzaren biziraupenarengan duen arduraz, eta bestetik, 
administrazioak politika eraginkorrak bultzatu behar ditu. 
Horretarako, txantxangorri biek elkarrekin egin behar dute lan, 
bai aspaldian edonon ikusten dugun "euskararen 
txantxangorria" borobilak eta baita ere behinola 
txantxangorriaren logoa izan zuen telebistak, logoa 
aldatzearekin batera euskararekiko konpromisoa erabat galdu 
zuenak.

nirE ustEz

Mikel ArrOiAbe 

Udaletxe alboko lorategian dagoen zedroa. mirari alTube

baldintza ezin hobeak ditu 
zedroak hazten jarraitzeko
udaletxeko lorategian dagoen zuhaitzak 145 urte ditu 
arkeolan fundazioak egindako ikerketak dioenez

M.A. arEtxabalEta
Irungo Arkeolan fundazioak 
Felix Iñurrategi lorategiko ze-
droa aztertu zuen joan den mar-
txoan Udal ordezkariek eska-
tuta. 35,5 metroko garaiera du 
horrek eta 1,20 metroko diame-
troa, hortaz, urte asko izango 
zituela ondorioztatu zuten ha-
siera hasieratik.

baldintza ezin hobeak 
Presler ginbaletarekin hiru 
mostra hartu zituzten, 45 eta 
55 zentimetro arteko luzerakoak 
eta 0,5 zentimetro diametrodu-
nak. Mostra horiek gero lixatu, 

txukundu eta aztertzeko gerta-
tu zituzten. Lupa baten bitartez 
mostra horietako bitan hazkun-
de eraztunak zenbatu zituzten, 
eta kalkulatu zuten batek 144 
eraztun zituela, eta besteak, 
147. Behin hori jakinda ondorio 
fidagarriak atera daitezkeela 
adierazi dute Arkeolaneko adi-
tuek, eta Aretxabaletako zedroak 
145 urte dituela jakinarazi dute. 

Era berean, hazteko baldintza 
ezin hobeak dituela dagoen 
tokian esan dute adituek, eta 
gaineratu, halako kasuetan 
zedroak 300 urte arte ere samur 
bizi daitezkeela. 

Mirari Altube arEtxabalEta
Kale heziketa programa irailaren 
1etik izango da abian. Aurretik 
ere eman izan du zerbitzu hori 
Udalak  –2009 eta 2013 bitartean, 
hain zuzen ere–, eta orain ere 
horren beharra dagoela uste 
dute. Urnietan egoitza duen Ka-
lexka enpresak izango du zer-
bitzuaren ardura. Udalak lehia-
keta bidez hautatu du enpresa 
hori lau urterako, eta 53.000 euro 
ordainduko dizkio urtean.

adingabeei arreta 
Arrisku egoeran egon daitezkeen 
adingabeen garapenean lagun-
tzeko helburuarekin helduko 
diote kale heziketari Gizarte 
Zerbitzuek. "Uste dugu gero eta 
adingabe gehiago daudela gizar-
te bazterkeria arriskuan hainbat 
arrazoi direla eta; besteak beste, 
familia-desestrukturazioa, esko-
la-porrota, droga kontsumo goiz-
tiarra… Horregatik, prebentzio 
programa baten beharra ikusi 
dugu gazte horiendako", jakina-
razi du Karmele Uribarrik, Gi-

zarte Zerbitzuetako zinegotziak, 
eta gaineratu: "Herriko bizitzan 
–kultura, kirola, aisialdia…– 
normaltasun osoz parte har de-
zaten gazte horiek behar dituz-
ten tresnak emango dizkiegu". 

Nerabeei bideratutako zerbi-
tzua da, 12 eta 18 urte artekoei; 
eta, kasu batzuetan, 19 urte arte 
egingo diete jarraipena. "Era 
berean, beharra dagoela ikusiz 
gero, 11 urtekoak ere sar dai-
tezke programa horretan", dio.

talde-lana oinarri 
Lantaldea osatuko dute bi kale 
hezitzailek eta arduradun batek; 
azken horrek koordinatzaile 
lanak egingo ditu hezitzaileen 
eta Udaleko Prebentzio Zerbi-
tzuaren artean. Eta astelehene-

tik zapatura bitartean egingo 
dute lan, 35 ordu astean. 

Talde-lanean oinarrituko dira: 
"Sozializatzeko eta harremanak 
izateko kalea topagune duten 
norbanakoak eta gazte taldeak 
antzematea izango da lehenengo 
lana; hain zuzen, elkartzen diren 
toki horietara joko dute hezi-
tzaileek, zer gertatzen den eza-
gutzeko eta arazoei jarraipena 
egiteko. Arazoen artean daude 
integraziorik eza, eskola porro-
ta, ikasketak goiz alboratzea, 
sozializatzeko prozesu ezegokiak, 
droga kontsumoa… Heziketa-ja-
rraibide batzuen bitartez alda-
keta sustatuko da; norberaren 
trebetasun pertsonalak eta so-
zialak indartuta esaterako, behar
-beharrezkoak dira eta soziali-
zatzeko prozesuan. Helburua da 
bizitza positiboaren eraikuntza 
prozesuan lagun egitea". Eta 
udal ordezkariek argi dute zer-
bitzuarekin zer lortu gura duten: 
"Programa hasi aurretik babesik 
gabe zeuden adingabe horien 
gizarteratzea".

gaztetxo kuadrilla bat Herriko Plazan kontu kontari. GOieNa

Arrisku egoeran dauden 
gazteendako zerbitzua
kale heziketa programa jarriko du abian udalak irailaren 1etik aurrera. kalexka 
enpresak izango du horren ardura eta gizarte bazterketa arriskuan dauden 12 eta 18 
urte arteko adingabeekin egingo dute lan bi kale hezitzailek

bi kAle hezitzAile 
izAngo dituzte 
lAgun gAzteek 
AStelehenetik 
zApAturA bitArteAn

Mirari Altube arEtxabalEta
Egunotan jasoko dute aretxaba-
letarrek etxean Andramaixeta-
ko egitaraua. Kultura Sailari 
eta Gazte Ekimeneko kideei 
esker ekitaldiz gainezka datoz 
aurten ere herriko jai nagusiak, 

eta herritarrek zeresan handia 
izango dute beste behin.

Aretxabaleta kirol elkartearen 
ordezkaritza batek botako du 
txupina eta irakurri pregoia 
jaiak hasteko. Emakumeei eman 
gura diete protagonismoa UDA-

koek: "Seguru asko, gimnasia 
erritmikoko kirolari bat izango 
da mikrofonoa hartuko duena", 
jakinarazi du Agurtzane Elkoro 
presidenteak. Eta herrian egiten 
duten "lanaren errekonozimen-
dua" delako oso pozik agertu da.

Jaietarako gogotsu daude, era 
berean, Haurren Egunean txu-
pina botako duten Xabi Antxia 
alkate txikia eta Laiba Mudassar 
alkateorde txikia. Biek ala biek 
lan handia izango dute, gainera, 
egun horretan herritarren or-
dezkari izango direlako.

txosnagunean herriko taldeak 
Herritik sortua herriarrendako 
antolatua leloarekin txosnagu-
nea herritarren topalekuetako 
bat izango da, eta herriko mu-
sikariek oholtza gertu izango 
dute. D-Skarga, Txerrikumeak, 
HKB, Gatributu, Criminal Re-
mains eta Krisis taldeek jardun-
go dute, besteak beste, eta rock, 
punk eta pop doinuekin girotu-
ko dituzte hilaren 13a batzuek 
eta 16a besteek. Wood Strings 
taldeak, ostera, beste doinu ba-
tzuk ekarriko ditu: "Gitarra bi, 
bateria eta txeloarekin osatuta-
ko taldea gara. Country ukituak 
dituzten talde amerikarren ber-
tsio batzuk egiten ditugu, baina 
ez dakigu zelan etiketatu gure 
musika; etorri egin behar ikus-
tera!", dio Eñaut Zubizarreta 
taldekideak. Eta musika elek-
tronikoak ere izango du tokia, 
herriko eta kanpoko hainbat 
disko jartzaileri esker.

Horrez gain, beste hainbat 
herrikidek ere egingo dute lan 
jaiotan, kale bazterrak girotuko 
dituzte txistulariek eta 79. txi-
rrindularitza lasterketaren an-
tolatzaileek eta boluntarioek, 
esaterako.

Txosnagunean izango diren Txerrikumeak taldeko kideak ekainean. imaNOl SOriaNO

herritarrek ere badute 
zer esana Andramaixetan 
udako sei bat lagun elkartuko dira abuztuaren 14an jaiei hasiera emateko eta hilaren 
16an xabi antxia eta laiba mudassar alkate eta alkate-orde txikiek izango dute 
txupina botatzeko ardura. txosnagunean, ostera, herriko musika taldeak elkartuko dira

agUrtzane elkoro 
uda-ko PrEsidEntEa

"Ni neu ez dakit egongo naizen, 
baina jokalariek eta 
zuzendaritzako kideek osatutako 
ordezkaritza izango da balkoian; 
pregoia idatzita daukagu eta 
elkarteko kirolari batek 
irakurriko du. ilusio handia 
egiten digu; izan ere, herrian 
uda zerbait badela erakusten 
du horrek".

xabi antxia 
alkatE txikia

"bai, bai! Pregoia oraindik ez 
daukat idatzita, baina pentsatuta 
bai, eta aitak lagunduko dit gero 
idazten. Jaietako guztia dut 
gustuko: antzerkiak, musika, 
jolasak, buruhandiak… eta 
aurten ere ondo pasatzeko 
asmoa daukat. izan ere, 
andramaixak munduko jairik 
onenak dira!".

laiba MUdaSSar 
alkatEordE txikia

"bai, poz-pozik nago! lan asko 
egin beharko dut, baina ez zait 
inporta: etxafuegoa eta bonba 
japoniarrak bota, txirrindulariei 
sariak banatu, izozkiak 
banatu… beste urte batzuetan 
ere egon izan naiz 
andramaixetan, eta musika da 
gehien gustatzen zaidana, 
dantzan egiteko".

eñaUt zUbizarreta 
musikaria

"bai, noski; gainera, bi kontu 
ditut aurten. Wood Strings 
taldearekin joko dut, batetik, 
hilaren 16an, eta dJ lanak 
egingo ditut, bestetik, Jon ander 
alberdirekin batera –The big 
mac– hilaren 15ean. Herriko 
jaietan zer hobeto herritarrek 
parte hartzea baino; hortaz, 
aukera bikaina da".

andramaixetarako gertu?

Herriko hainbat komertziok eta 
ostalaritza zerbitzuk itxi egin-
go dituzte ateak abuztuko zen-
bait egunetan atseden hartzeko. 
Aretxabaletarrek horien egu-
tegia zein den jakin dezaten, 
bakoitzaren gaineko argibideak 
jaso ditu Udalak dokumentu 
batean, eta guztien eskura jarri 
du webgunean zintzilikatuta 
–aretxabaleta.eus–. 

Komertzioen abuztuko 
ordutegiaren gaineko 
argibideak eskura

Ibarra kiroldegia itxita egongo 
da abuztuaren 14tik 20ra bitar-
tean. Gainerako egunetan izan-
go duen ordutegia hauxe da: 
astelehenetik zapatura 09:00-14:00 
eta 16:00-20:00 eta domeketan: 
09:00-14:00.

Liburutegia ere itxita egongo 
da abuztuaren 14tik 20ra, eta 
gainerako egunetan goizez ba-
karrik zabalik: 10:00-13:00.

Kiroldegia eta 
liburutegia itxita 
astebetez abuztuan

Kulki taldeak artzain jolasak 
–txalaparta, marmita eroatea, 
harri-jasotzea, ahari txirrista, 
asto kulunka, trontza, gizon 
proba...– eskainiko dizkie nes-
ka-mutikoei abuztuaren 2an 
(18:30); Ilargi plazan izango da 
–eguraldi txarrarekin Herriko 
Plazan–. Eta eguenean, La gue-
rra del planeta de los simios fil-
ma emango dute Arkupen (18:30).

Artzain jolasak 
eguaztenean Ilargi 
plazan, umeendako

San Inazio dute zaindari Muru 
Alden eta hainbat ekitaldi an-
tolatu dituzte hori ospatzeko. 
Domekan, hilak 30, afaltzeko 
elkartuko dira bazkideak, eta 
Odei Barroso eta Aimar Karri-
ka bertsolariek eta herriko tri-
kitilariek girotuko diete afalos-
tea. Astelehenean, ostera, meza 
izango dute hildako bazkideen 
omenez, 12:00etan, parrokian.

Zaindariaren eguna 
ospatuko dute Muru 
Alde elkartean
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Joserra zubizarreta alkatea eta Marisol garmendia diputatua bidegorrian. i.b

bidegorria egiteko 37.000 euro 
jasoko ditu eskoriatzako udalak 
marisol garmendia diputatua bidegorria ikusten izan 
zen joan den egubakoitzean

imanol beloki Eskoriatza
Aingeru Guarda eta Kuatruena 
artean bidegorria egingo da, eta, 
hori gauzatzeko, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren 37.000 euroko 
diru laguntza jasoko du Udalak. 
900 metroko bidea asfaltatu eta 
argiteria publikoa jarriko dute, 
besteak beste. Hala, horren be-
rri emateko, Marisol Garmendia 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Mugikortasun eta Lurralde An-
tolaketa diputatua bidegorria 
ikusten izan zen pasa den egu-
bakoitzean.

Ekitaldian, Marisol Garmendia 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Mugikortasun eta Lurralde An-
tolaketa diputatua Eskoriatzan 
izan da, Aingeru Guarda eta 
Kuatruena artean egingo den 
Bidegorri zatia ikusten, Joserra 
Zubizarreta Eskoriatzako alka-
tearekin batera. Foru diputatu 
Marisol Garmendiak adierazi 
zuen Gipuzkoako Foru Aldun-

diak 75.000 euro bideratuko di-
tuela Eskoriatzako, Lazkaoko 
eta Anoetako bidegorri berrie-
tarako. "Eskoriatza da hiru uda-
lerrietatik diru gehien jasoko 
duen herria; konkretuki, 37.000 
euroko laguntza bidegorri hau 
burutzeko…", adierazi du Gar-
mendiak.

asfaltatzea eta argiteria
Aingeru Guarda eta Kuatruena 
artekoa 900 metro luze eta hiru 
metro zabal izango da, asfaltatu 
egingo da eta argiteria publikoa 
izango du.

"Aingeru Guardatik Mazme-
lako bidegurutzera ia 500 metro 
dituen zatiak obra gutxien izan-
go ditu. Beste zatiak, bideguru-
tzetik Kuatruenaraino, 400-500 
metro inguru ditu, eta han obra 
gehiago egin beharko ditugu, 
errepide ondoan dagoelako, bes-
teak beste", azaldu du Joserra 
Zubizarreta alkateak.

Musika eta su artifizialak batzen 
dituen ikuskizuna antolatu du 
Eskoriatzako Udalak, Gipuzkoa-
ko patroi San Inazio egun bez-
perarako, uztailaren 30erako.

 Argi eta soinu ikuskizun ma-
gikoa uztailean Eskoriatzan  izan 
diren ekintza guztiei amaiera 
emateko antolatu dute, alde ba-
tetik, eta, bestetik, San Pedro 
jaietan eta horien osteko ekin-

tzetan parte hartu duten herri-
tar guztiei eskerrak emateko. 
Hain zuzen, abuztuko oporrei 
ongietorria emango diete egi-
tasmo berezi horrekin.

argi-soinu ikuskizuna, 22:45ean
Musika zati ezberdin bat edo 
pieza bat efektu piroteknikoekin 
sinkronizatutako arte-sorkaria 
22:45ean hasiko da, eta Udalak 
adierazi du egitasmo hori ikus-
teko leku egokiena Olazar au-
zoko ingurua dela; herritarrei 
bertaratzeko dei egin die.

San Inazio egun 
bezperan, su artifizial 
musikatua

imanol beloki Eskoriatza
Ane Arrieta eta Sara Agiriano 
eskoriatzarrak Kenyan izan 
dira, umezurztegi baten 
dauden haurrei laguntza 
ematen. Esperientzia kontatu 
eta, zalantza barik, berriz 
bueltatuko liratekeela 
gaineratu dute.
zer dela-eta joan zarete kenyara? 
Sara Agiriano: Bilbon, ingeles 
eskolak hartzen ditudan 
akademian, Marta 
irakaslearen bitartez joan 
gara hara. Askotan izan da 
Indian eta Nepalen GKEekin 
emakumeei integratzen 
laguntzen… Niri, lagunen 
batekin joan nahi nuen 
galdetu zidan, eta hala joan 
gara.
Ane Arrieta: Ez gara oporretara 
joan, laguntzen izan gara. 
Gauza asko zeuden egiteko. 
Martak zerrenda bat egin 
zuen oinarrizko beharrak 
zeintzuk ziren jakiteko. Diru 
bilketa egin genuen 
lehenengo; astebeterako 
janaria lortu, umeentzako 
koltxoneta handi bat eraman 
genuen…
Umezurztegiko esperientzia 
nolakoa izan da? 
S.A.: Umezurztegian, hamar 
haur daude guraso gabe; hala 
ere, umezurztegiaz gain, 
eskola dago, eta bertan 60 bat 
ume inguru daude. Bertara 
joateko hilero euro bat inguru 
ordaintzen dute, oso garestia 
da beraiendako.
A.A.: Hiru multzotan 
sailkatzen zituzten haurrak: 
umezurtzak, guraso 
bakarrekoak eta bi gurasoak 
zituztenak. Hala, gu joan 
ginenean 40 inguru zeuden. 
Guk ere hala banatu genituen 
beraien artean eraman 
genituen arropa guztiak.
zertan lagundu duzue? 
A.A.: Besteak beste, egon ginen 
herritxoan eskola eraiki 
genuen joan ginenon artean, 

eta beraiek ere asko lagundu 
ziguten.
S.A.: Zuloak egin genituen 
zutabeak jartzeko bertikalki 
eta horizontalki, eta landare 
batetik ateratako sokak 
erabiliz, zutabeak eta makilak 
lotu, harriak –lur gogorra– 
jarri eta lokatzaz betetzen 
genituen honek zementu lana 
eginda.
Harritu zaituzten ezer? 
A.A.: Alfabetatze maila oso 
baxua da, eta etorkizunera ez 
dute begiratzen, 
egunerokotasunean bizi dira. 
Arropa banatzen geundela, 2 
urteko umea negarrez ikusi 
genuen. Bi egun jan barik 
zegoela esan ziguten eta 

gaileta bat emanda sekulako 
poztasuna agertu zigun. 
Litxarkeriak ere eraman 
genizkien, eta paperarekin 
batera barrura…
S.A.: Ume argal-argalak ikusi 
ditugu, tripa handiarekin, 
filmetan ikusi izan ohi 
ditugun moduan, pobrezia 
handia dago. Bi prezio daude 
han: zuriena eta beste 
guztiena. Hala, ustelkeria 
handia dago han. Taxi baten, 
jendez beteta joan ginen, 
poliziak geratu egin gintuen, 
eta larritu egin ginen une bat 
izan genuen; izan ere, 
pasaportea kendu ziguten… 
Dena den, ordaindu, eta 
sustoa besterik ez zen izan.

kenyan, eskola buztinarekin eraikitzen izan ziren. aNe arrieTa

"ez gara oporretara joan, 
laguntzen izan gara"
ane arrieta eta Sara agiriano
bi eskoriatzarrak kenyan izan dira ekainaren 27tik uztailaren 14ra bitartean 
umezurztegi batean laguntzen. Esperientzia izugarria izan dela adierazi dute

ane arrieta –ezkerrean– eta Sara agiriano –eskuman– kenyako haurrekin. aNe arrieTa

imanol beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Manuel Muñoz 
kiroldegian udako ordutegiarekin 
hasiko dira abuztuaren 1ean. 
Kiroldegiak bere ordutegia izan-
go du, eta barruko igerilekua 
erabiltzeko ordutegi jakin bat 
izango da.

Abuztuaren 1etik 4ra 07:45etik 
21:00ak arte izango da kiroldegia 
zabalik. Abuztuaren 5etik 26ra 
bitartean, berriz, 09:00etatik 
13:00etara eta 16:00etatik 20:00eta-
ra. Abuztuaren 28tik 31ra, 
07:45etik 21:00etara. Igande eta 
jaiegunetan, berriz, 09:00etatik 
13:00etara joan ahal izango dira 
erabiltzaileak. Barruko igerile-
kuak, bestalde, bere ordutegia 
izango du: abuztuaren 1etik 4ra 
07:45etik 20:45era, abuztuaren 
5etik 26ra 09:00etatik 12:45era eta 
16:00etatik 19:45ak arte, abuztua-
ren 28tik 31ra 11:00etatik 13:00eta-
ra eta 16:00etatik 19:00etara eta 
igande eta jaiegunetan 10:45etik 
12:45era.

abuzturako prezioak 
18 urte baino gazteagoek hiru 
euro ordaindu beharko dute sa-
rrera eta 18 urtetik gorakoek, 
aldiz, bost euro. Bestalde, hamar 
bonuko sarrera ere erosi ahal 
izango da; 18 urtetik beherakoek 
25,5 euro ordainduko dute eta 18 
urtetik gorakoek, 46 euro. 

ibarraundiko ordutegia 
Manuel Muñoz kiroldegiaz gain, 
Ibarraundi museoak ere bere 
ordutegia izango du abuzturako.  
Astelehenetik egubakoitzera 
bitartean, 09:00etatik 14:00ak 
arte, hain zuzen ere. Bestalde, 
abuztuaren 14tik 18ra itxita 
egongo da.

bisita gidatu antolatuak
Bisita gidatu antolatuak ez di-
tuzte antolatu aurtengo abuztuan, 
baina edozein zalantza argitzeko 
943 71 54 53 telefonora deitu dai-
teke. Norbaitek bere kontu bisi-

tatu nahi baditu Eskoriatzako 
txokoak, Ibarraundi museoa, 
Zubiate labea, Elorretako errota 
eta Atxorrotx bisitatzeko gomen-
dioa egin dute Ibarraundi mu-
seko teknikariek.

osasun zentroko ordutegia berdin
Osasun zentroko ordutegian ez 
da aldaketarik egongo. 08:00eta-
tik 15:00etara egongo da zabalik 
astelehenetik egubakoitzera. Aste 
bukaeretan, berriz, itxita egongo 
da. Norberaren medikua oporre-
tan badago, ordua hartuta due-
nari ordezkoa jarriko diote.

eskoriatzako kiroldegiko barruko igerilekua. eSKOriaTzaKO KirOldeGia

ordutegi aldaketak 
hainbat udal zerbitzutan
manuel muñoz kiroldegiak ordutegi propioa izango du abuztuan, eta igerilekuak ere 
berea izango du. bestalde, ibarraundi goizez irekita egongo da, nahiz eta abuztuaren 
14tik 18ra itxita egon. osasun zentroan, aldiz, ez dago aldaketarik

i.b Eskoriatza
Atxorrotx Kultura Elkarteak 
antolatutako Errekan Goraren 
hamargarren edizioko uztaileko 
azken hitzordua Dorleta Korta-
zar eskoriatzarraren helduen-
tzako ipuin kontaketa izango 

da. Gaur izango da, Villa Epifa-
nian, 22:30ean. Bestalde, iraila-
ren 1ean emanaldi sorpresa 
izango da Hotela tabernan. 
22:30ean hasiko da eta hainbat 
bertsiorekin gozatu ahal izango 
dute bertaratzen direnek.  

depedro, bikain
Bestalde, Errekan Gora jaial-
diaren emanaldi nagusia Huhe-
zi fakultatearen klaustroan izan 
zen joan den egubakoitzean. 
Depedro kantautorearen doinuek 
eskoriatzarrak dantzan jarri 
zituzten eta Jairo Zavala ma-
drildarrak gertutasuna atsegin 
duela garbi adierazi zuen, uni-
bertsitateko oholtzatik erraz 
ukitu, hunkitu eta astindu zituen 
bertaratutakoak. Bere bandaren 
laguntzarekin 20 urteko ibilbi-
deari errepaso polita eman zion.

uztaileko egitaraua ipuin 
kontaketarekin itxiko da
Errekan gora barruan, dorleta kortazarren helduentzako 
ipuin kontaketa gaur, 22:30ean, Villa Epifanian

leintz gatzagako udaletxea. i.b

espainiako bandera bistan 
jartzeko agindua jaso du udalak
udaletxean dauden beste banderatxo guztiak kentzeko 
eskatu die gobernu ordezkaritzak

imanol beloki lEintz gatzaga
Duela bi hilabete jaso zuen Leintz 
Gatzagako Udalak udaletxean 
dagoen Espainiako bandera bis-
tan jartzeko derrigorrezko exe-
kuzioa. 

Bere garaian, prozedura ju-
diziala galdu zuen Udalak, eta, 
epaitegiak aginduta, Espainia-
ko bandera jarri behar izan 
zuten. Jarri zuten, baina iku-
rrinarekin elkartuta egon da 
udaletxeko balkoian, eta Go-
bernu ordezkaritzak edo Guar-
dia Zibilak ikusita, exekuzio 
sententzia bidez, ikusgai egon 
behar zela adierazi zien Espai-

niako Gobernuak,  ohar baten 
bitartez; bestela, isuna jarriko 
zietela adierazita. 

ordezkaritzaren errekerimendua 
Agindua beteta, Gobernu ordez-
karitzatik errekerimendua jaso 
zuten duela bi aste inguru. Hau 
da, udaletxean dauden Euskal 
Presoak Euskal Herrira, Fracking 
Ez!, Nafarroako bandera eta 
Kataluniaren independentziaren 
aldeko banderak kentzekoa, hain 
zuzen ere. Aztertu egingo dute 
errekerimendu hori, legearen 
aurrean derrigorrez bete beha-
rrekoa den ziur ez daudelako.

GaTzaGaKO GaTz muSeOa

Gatzagako gatza, Guardian
Joan den zapatuan, hilaren 22an, Mahaiaren inguruan enogastronomia 
iraungarriaren lehenengo topaketan hartu zuen parte leintz Gatzagako 
Gatz museoak. Gatzagako gatza saltzeko postua jartzeaz batera, rivo de 
moretako olio, laranja, kanela eta txokolate dastaketa izan zuten bertaratu 
zirenek.
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Bergarako hainbat lorategiren 
ureztatze sistema telegestio bi-
tartez kudeatu ahal izateko ins-
talazioak eginda eta jarrita dau-
de. Lehen fase baten herrigune-
ko lorategi erdietan ezarri da 
sistema hori eta aurrerago bes-
te lorategietara zabalduko da. 
Riegos Euskadi enpresa izan da 
lanak egitearen arduraduna, 
18.781 euroko aurrekontuarekin.

lorategiak telegestio 
bidez kudeatzeko 
instalazioak jarrita

jokin bereziartua bErgara
Uztailaren 3an hasitako udaleku 
irekien abentura gaur, hilak 28, 
amaituko da. Herrigunekoak, 
Osintxukoak eta Angiozarkoak 
kontutan hartuta 524 ume eta 60 
hezitzaile elkartu dira aurten 
udaleku guztietan. "Haurren 
kopurua gora doa urtez urte eta 
hori oso seinale ona da, pozga-
rria. Baina kopuru horiekin lan 
egiteak zailtasun batzuk ere ekar 
ditzake eta hori kudeatu beharra 
dago", adierazi dute Jarduneko 
ordezkariek. Aurtengo udaleku 
irekiak, bere osotasunean, "oso 
ondo" joan dira: "Aurreikusita-
ko ekintza guztiak burutu dira 
eta une puntualetan sortu diren 
zailtasun guztiei irtenbidea eman 
zaie behar den moduan. Egural-
dia ere lagun izan dugu eta ho-
rrek dena errazten du beti". 

Herrian eragile izateko asmoa
Udaleku irekien lehen helburua 
umeek ondo pasatzea da, eus-
karaz betiere. Horren bueltan, 
euskal kulturak eta euskarak 

duten garrantzia ikusarazteko, 
Euskal Jaia izeneko eguna ere 
prestatu dute aurten. Baina 
umeendako egun ahaztezinak 
izateaz gain, herriarendako ere 
ekimen positiboa dela uste du 
Jardunek: "Udaleku irekietan 
beti bultzatu nahi izan da he-
rrian eragin eta herritarrekin 
hartu-emanak izatea. Umeek 
bizitasun handia ematen diete 
herriari, beti ematen dute alai-
tasuna. Uztailean zehar herriko 
edozein txokotan ikus daitezke 
udalekuetako umeak ekintza 
ezberdinez gozatzen, eta hori 
ere aberasgarria da eurendako, 
normalean jolasten ez diren 
txokoak ezagutzeko aukera ema-
ten diete eta". Udaleku irekiek 
ez dutelako zentzurik ez badira 

kalean gozatzen: "Kaleko pre-
sentzia nabarmena izan da. 
Horren adibide dira argazki 
rally erraldoia eta batukada.  
Hala ere, ezin ditugu ahaztu 
egindako beste ekintza batzuk:  
apar festa, San Fermin eguna,  
ur jolasak…". 

argazki rallya eta batukada
Nobedadeei dagokienez, argazki 
rallyan Lehen Hezkuntzako 3., 
4., 5. eta 6. mailetako umeak eta 
hezitzaileak froga ezberdinak 
burutzen ibili ziren eta horre-
tarako herritarren laguntza behar 
izan zuten. Bestalde, batukadan 
udaleku guztietako haur guztiek 
parte hartu zuten: "Talde bakoi-
tza herriko gune ezberdin bate-
tik atera zen aurrez udalekuetan 
egindako instrumentuekin kaleak 
alaituz. Herrian zehar umeen 
presentzia  eta alaitasuna eskai-
nita, denok gune berdin baten 
amaitu genuen aurrez prestatu-
tako erritmoa denok batera jo-
tzeko". Gutxiago falta da datorren 
urteko udaleku irekietarako. 

Urtero arrakasta handia izaten du apar festak; umeek zein begiraleek ederto pasatu zuten seminarioko karpan. JarduN

Aurreikuspenak beteta 
amaitu dira udalekuak
Jardun pozik dago uztailaren 3an hasi ziren eta gaur bukatuko diren udaleku irekiekin, 
orokorrean "oso ondo" joan dira-eta: "Ekintza guztiak burutu dira eta zailtasun guztiei 
irtenbidea eman diegu; eguraldia lagun izan dugu eta horrek dena errazten du beti"

524 uMe etA 60 
hezitzAile izAn dirA 
Aurten: "uMeen 
kopuruA gorA doA, 
oSo SeinAle onA dA"

j.b.  bErgara
Udalak 20.000 euro bideratuko 
ditu herriko enpresa berriei lo-
kalaren alokairuan laguntza es-
kaintzeko. Gainera, herrian hu-
tsik dauden lokalen erabilera 
berreskuratu nahi dute. Interes-
dun enpresak, Udalak horreta-
rako propio sortutako eskaera-in-
primakia erabilita, Udaleko 
Erregistro Orokorrean aurkeztu 
beharko du eskaera; izen-ematea 
irekita dago urte osoan, aurre-
kontua agortu arte.

Baldintzak honako hauek dira: 
laguntza eskatu baino sei hila-
bete lehenago egoitzak Bergaran 
egon beharko du; hasierako plan-
tillak gehienez hamar lagunekoa 
izan beharko du; Ekonomia Jar-
dueren gaineko Zergan alta eman-
da egotea; negozio ekimenaren 
bideragarritasun planaren azter-
keta Debagoieneko Garapen Eko-
nomiko Agentzian egitea eta 
betebehar fiskaletan, gizarte se-
gurantzakoetan zein Udalari da-
gozkionetan egunean egotea. 
Udalak alokairuaren %33,3 or-
dainduko du; gehienez 200 euro 
hileko. Eta bigarren urtean, berriz, 
Udala alokairuaren %20ren kar-
gu egingo da; gehienez 120 euro 
hilabeteko. Gehienez 24 hilabe-
tetako laguntza emango da, eta 
BEZa ez da diruz lagunduko.

20.000 euro 
ekintzaileei, 
alokairuan 
laguntzeko
Herriko enpresa berriei 
hasierako laguntza eman, 
eta hutsik dauden lokalak 
erabili gura ditu udalak

Ez da giro

Egin kontu, egunik ba ote 
dagoen eguraldiaz hitz egin 
ez duzunik. Bizi izan ote 
duzun euri-jasarik, 
uztailean hondartzatik 
aterarazi zaituenik. Busti 
gabeko udaberririk. Edo 
bizilagunik, eguraldiaz 
inoiz hitz egin ez dizunik. 
Egin kontu, ea benetan 
zenbat kezkatzen zaituen 
horrek.

Gure neurrira egindako 
negutegietan bizi baikara 
aspaldidanik, eroso eta epel. 
Eta epeltasunean doakigu 
denbora, ezagun eta 
erdi-ezagunekin eguraldiaz 
hizketan, beste kezkarik ez 
bageneuka bezala.

Baina iritsi da negutegitik 
irteteko garaia, iritsi da uda! 
Igaro gaitezen epeletik 
berora, hego-haizea ari du 
kanpoan! Bizi ibili, 
hego-haizeak feromonak eta 
beroaldiak ere dakartza 
berarekin eta. Egin kontu, 
zurrunbiloak eraman ez 
zaitzan, emakumeontzat, ez 
baita giro kaleetan. Baina, 
egingo gara giroaren jabe 
ere!

Har dezagun atseden, 
zerura begiratu beste zer 
eginik ez daukagun 
bitartean. Eta izan daitezela 
bene-benetan gure kezka 
bakarrak zeruko zipriztinak, 
harri kozkorrak, arrautza 
frijitu eta gorringo 
borobilak. 

Ondo pasa oporretan!

nirE ustEz

MAiAleN 
MAdAriAGA

Eguazteneko Azoka
Oxirondon eguaztenero egin 
ohi den oporren aurreko 
azken azoka egin zen hilaren 
26an, Etxagi tabernak 
eskainitako pintxo-potearekin.

1942an jaiotakoak
Urriaren 7an Baztan ingurura 
joango dira 75. urtebetetzea 
behar den moduan ospatzeko. 
Irailean izen-ematerako 
zehaztasunak emango dituzte.

oHarrak

Maite txintxurreta bErgara
Jose Antonio Aperribai berga-
rarraren zaletasuna landareak 
eta loreak dira, baina lanbide 
askok baino ordu eta esfortzu 
gehiago eskaini dio zaletasun 
horri. Izan ere, mundu horre-
tan sartu zenetik, ez du alde 
batera laga, eta 80ko hamarka-
dan hasi zuen herbario horre-
tan dagoeneko 3.000 plegu bai-
no gehiago ditu.

Zaletasun horri jarraiki, po-
liki-poliki joan da bere herba-
rioa osatzen, eta oraindik ere 
beroni landare desberdinen 
pleguak gehituz jarraitzen du. 
Bere altxor pertsonala izateaz 
gain, gainontzekoentzat ere 
badu balioa Aperribairen her-
barioak. Herbarioa kolekzio 
zientifiko bat da, GBIF arauen 
barruan egina eta Madrilgo 
Lorategi Botanikoaren progra-
marekin informatizatua. Lan 
horrek guztiorrek izan du bere 
aitortza; izan ere, maiatzean 
Euskalerriaren Adiskideen El-
karteko adiskide numerario 
izendatu zuten.

Mendira eta basora txango 
ugari egiten ditu Aperribaik 
landare desberdinen bila; ho-
rrez gain, kalean, eta alde guz-
tietan, adi joateko ohitura du. 
Izan ere, hark dioenez, "edozein 
tokitan" aurki daitezke landa-
re interesgarriak.

Hala, landareren bat aurki-
tzen duenean, lehendabizi, eti-
keta probisional bat jartzen 
dio, bertan lekua edota data 
bezalako zenbait datu idatziz, 

eta gero, herbarioko lanari 
ekiten dio: "Herbariora etortzen 
naizenean, ziurtatu egiten dut, 
edo identifikatzen saiatzen naiz 
ezezaguna bada. Eta, identifi-
katuta edo ez, prentsara sartzen 
dut, asko luzatuz gero alferrik 
galtzen baita". Prentsan hila-
bete inguruz izaten ditu, presio 
handiarekin, kontserbazioa 
bermatzeko. Handik ateratzean, 
plegutan sartzen ditu mostrak, 
bakoitza bere etiketarekin. Lo-
kaleko hezetasuna kontrolatu 
eta, noizean behin, izozkailuan 
sartzen ditu, ahalik eta ondoen 
mantendu daitezen.

zentzu berezia 
Horrenbeste urteren ostean, 
Aperribai gai da landare asko 
lehen begiratuan identifikatze-
ko eta bere bilduman badaukan 
edo falta zaion jakiteko. Gai-
tasun hori garatu izana "zentzu 

berri bat" izatea bezala dela 
dio Jose Antonio Aperribaik.

Orain, adibidez, baditu infor-
matizatzeko pleguekin beteta-
ko zortzi bat kaxa, eta, tartean, 
Gipuzkoan orain arte publika-
tu gabe dauden hamabost lan-
dareren mostra. "Aranzadik 
1985ean landarediaren katalo-
goa atera zuenean, egileetako 
batek esaten zidan ez zela erra-
za izango berririk aurkitzea... 
Ba, zortearekin, hogeita hama-
bostetik gora topatu ditut, eta 
honek jarraitu egingo du!", dio.

Herbarioa, zertarako?
"Herbarioko pleguak zabaltzea, 
beren historian sartzea da", 
dio Aperribaik, Parisko her-
barioko kontserbatzailearen 
berbak bere eginez. "Sarritan 
esaten dugu biodibertsitatea 
babestu beharra dagoela, baina 
horretarako, zer dugun jakin 

behar dugu eta hori  herbario 
batek esaten digu. Herbarioa, 
zentzu horretan, biodibertsita-
tearen lekukoa da". Horrez gain, 
nahi duenak kontsultatzeko 
balio du, eta "zenbait ikerketa" 
egin omen daitezke herbario 
batek eskaintzen duenetik abia-
tuta: "Informazio asko dago 
landareetan. Landareek gainean 
duten nanopartikulek informa-
zio asko daramate, adibidez, 
jakin daiteke zelako kutsadura 
zegoen atmosferararen konpo-
saketa eta abar".  

Jose antonio aperribai bergararra bere herbarioan. maiTe TxiNTxurreTa

landarediaren 
kutxa aberatsa

"inforMAzio ASko 
dAgo lAndAreetAn, 
etA MilAkA ikerketA 
egin dAitezke 
hortik AbiAtutA"

Jose antonio aperribai bergararrak 3.000 paper-orri inguruz osatutako herbario bat 
dauka, urteen eta lan konstantearen poderioz betetzen joan dena. meritu handiagoa 
du, gainera, kontuan izanez gero zaletasunagatik egin duela lan hori guztia

'rubus laciniatus'
Plegu hau oso berezia da. 
Orain artean iberiar 
penintsulan 
katalogatutako Rubus 
laciniatus –sasi bat– 
bakarra da. aramaioko 
cuatrovientos baserriaren 
inguruan topatu zuen, 
1994an. 

'otanthus maritimus'
landetako dunetako 
landarea da honako hau, 
eta Ondresko dunetan 
hartu zuen aperribaik 
2006an. dagoeneko 
hemen desagertuta 
dagoen arren, euskal 
kostaldean ohikoa zen 
lehen.

'Artemisia absinthium'
Honako hau Jose antonio 
aperribaik topatutakoa 
da bergarako aranerreka 
auzoko iraburu 
baserriaren paretaren 
kontra, 1989an. bermut 
edari ezagunaren 
lehengaietako bat da 
landare hau. 

aperribairen 
herbarioko 
hiru paper-orri
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lOKaTza ziKliSmO eSKOla

basalgoko igoeraren 35. edizioa
basalgo auzoko jaietako klasiko bat den txirrindularitza igoera –aurtengo 
probaren 35. edizioa izan da– egin zen martitzenean, jaietako egun 
handian. bederatzi gaztetxok hartu zuten parte, benjamin, alebin, infantil 
eta kadete mailetan. markel Oregi infantila izan zen guztietan azkarrena, 
igoeran 8 minutu eta 18 segundoko marka eginda. 

jokin bereziartua bErgara
Berumuga musika beltzaren 
zikloa itxiko du gaur Hendrik 
Rover & Los Miticos GT's tal-
deak –Espoloian, 22:00etan ha-
sita–. Proposamen oso gomen-
dagarria da, Hendrik Rover oso 
gitarra jotzaile ezaguna delako 
blues, rhythm-and-rockaren 
munduan. Roverren ibilbide 
musikala ulertzeko ezin da Los 
Deltonos taldea ahaztu; 1990eko 
hamarkadaren hasieran iraul-
tza handia eragin zuen Espai-
niako bluesaren ikuspegi geldian 
eta mimetikoan, eta egiazko 
erreferentzia dira ordutik. 

Roverren estiloa zabaltzen 
joan da bere eraginen antzera 
eta folk, flatpicking, country eta 
honky tonk doinuak ere atzeman 
daitezke bere bakarkako ibilbi-
dean. Hendrik Rover & Los Mi-
ticos GTs hirukote indartu eta 
bizia igoko da gaur Espoloiko 
agertokira, musikari zailduak 
eta bikain konbinatuak, eta sen-
dotasunez eta segurtasun handiz 
interpretatzen dituzte Roverren 

errepertorioa eta ondo aukera-
tutako bertsio eskaintza.

"egiazko urakana"
Taldeko liderra telecaster Es-
quire batekin eta Fender Pro 
Junior txiki baina marmartia-
rekin armatuta doala eta Goyo 
Chiquitoren kontrabaxu bizko-
rrak zein Toño López Bañosen 
erritmo lan bikainak lagunduta, 
eszenatokian "egiazko urakana" 
dira Hendrik Rover & Los Mí-
ticos Gts. "Benetakoa", Udaleko 
Kultura Zerbitzuaren arabera.  

Sendotasun hautsezina era-
kusten ari da Hendrik Rover-en 
bakarkako ibilbidea. Zortzi dis-
ko argitaratu ditu zortzi urtetan 
eta, aldi berean, eutsi egin dio 
Los Deltonos bere talde nagu-

siaren jarduera geldiezinari, 
denboraldi berean atera dituen 
beste lau diskoekin argi erakus-
ten du-eta seriotasun handiz 
hartzen duela bere lana.

kale ikuskizunak abuztuan 
Berumuga gaur bukatuko da 
baina horrek ez du esan nahi 
abuztuan ez denik kultura es-
kaintzarik egongo Bergaran. 
Abuztuaren 3an, Potxin eta Pa-
txin pailazoen ikuskizuna izan-
go da Fraiskozurin (20:00); abuz-
tuaren 9an, Joseba B. Lenoir-ek 
gitarra jotzaile ezagunak joko 
du Fraiskozurin (22:00); abuz-
tuaren 16an, musika eta dantza 
emanaldia izango da Iralan (20:00) 
Arantza eta Pantxo, Nika 
Bitchiashvili eta Jon Cañaberas 
musikariekin eta Roque eta Gi-
selle dantzariekin; abuztuaren 
23an, Zirkun Zirko taldearen 
Bidaiabizitzen ikuskizuna izan-
go da Arrizuriagan (20:00); eta, 
bukatzeko, abuztuaren 30ean 
BraZZet MV Brass Band taldeak 
joko du Labegaraietan (20:00).

Hendrik rover & los Miticos gTs hirukotea igoko da gaur espoloiko agertoki gainera. el rey laGarTON

hendrik roverrek itxiko 
du aurtengo berumuga
musika beltzaren zikloa itxiko dute gaur Hendrik rover & los miticos gt's hirukotearen 
blues, rhythm & rock doinuek, Espoloian (22:00); bakarkako proiektuaz gain, 1990eko 
hamarkadako erreferente izan ziren los deltonos taldearekin jotzen jarraitzen du

beruMugA zikloA 
AMAitu oSteAn, kAle 
ikuSkizunAk izAngo 
dirA protAgoniStA 
AbuztuAn zehAr

Mendizaletasuna eta gizartea erakusketa abuztuaren 27ra arte dago zabalik. GOieNa

erakusketak, bisita gidatuak eta 
kaleko zinema abuztuan ere
bi erakusketa aroztegin, 'mendizaletasuna eta gizartea' 
laboratoriumen eta lau film san martin plazan ikusgai

j.b. bErgara
Erakusketa interesgarriak izan-
go dira abuztuan. Aroztegin bi 
egongo dira: Jesus Belaustegiren 
zeramikak –gaur ireki eta abuz-
tuaren 13ra arte egongo da za-
balik– eta Pedro Gaztañagaren 
artelanak ikusi ahalko dira –abuz-
tuaren 18tik irailaren 3ra–. Gai-
nera, Mendizaletasuna eta gizar-
tea erakusketa abuztuaren 27ra 
arte bisitatu ahalko da Labora-
toriumen. Ordutegia honako hau 
da: asteartetik egubakoitzera 
18:00etatik 20:30era; zapatuetan 
12:00etatik 14:00etara eta 18:00eta-
tik 20:30era; eta domeka zein 

jaiegunetan 12:00etatik 14:00eta-
ra. Bestalde, Karakate eta Iru-
kurutzeta arteko trikuharrien 
bidea egiteko aukera ere egongo 
da abuztuaren 6an eta 20an. 

lau pelikula San Martin plazan 
Abuztuaren 1ean, 8an, 22an eta 
29an aire libreko zinema egon-
go da San Martin plazan –egu-
raldi txarra bada, seminarioan–. 
Umeendako Zikoinak, helduen-
dako La Leyenda de Tarzan, 
umeendako Pan eta helduenda-
ko Independence Day filmak bo-
tako dituzte, hurrenez hurren. 
Film guztiak 22:00etan, doan. 

jokin bereziartua bErgara
Duela 100 urte baino gehiago 
Labegaraietako biltegia zena 
1980ko hamarkadan egokitu zuen 
Udalak, Ramon Garitano arki-
tektoaren proiektuari jarraituz, 
kiroldegi moduan erabiltzeko. 
Ordutik gaur egunera, manten-
tze-lan txikiak; horren adibide 
da aste osoan kiroldegia itxita 
egon dela garbiketa orokorra 
egiteko. Hala ere, kiroldegia 
zahartuta geratu da eta "behar 
handia" dauka, Iñaki Ugartebu-
ru Kirol teknikariburuaren us-
tez, zerbitzuak modernizatzeko.

diputazioak, ia %100 
Aspaldiko behar horri erantzu-
teko, iaz Udalak Labegaraietako 
kiroldegiari eta, oro har, auzoa-
ren eraberritzearen inguruko 
parte hartze prozesu bati ekin 
zion, bizilagunekin eta kirol 
elkarteekin zein erabiltzaileekin 
batera, eta aurtengo otsailean 
kiroldegiko eraikinari zegokion 
aurreproiektua aurkeztu zuen 
Aldundiak egindako diru lagun-
tza deialdira. Diputazioak es-
kaera onartu du, eta 589.720 
euroko diru laguntza emango 
dio –laguntza 600.000 eurokoa 
izan zitekeen gehienez–. "Gaur 
egun eskaintzen diren antzeko 
zerbitzuak eskainiko dira kirol 
ikuspegitik; hori bai, instala-
kuntza modernoekin", adierazi 
du Ugarteburuk. 

laguntza, 2019rako eta 2020rako 
Udaleko ordezkariak oso pozik 
daude Diputazioak eman zeza-
keena laguntzaren ia %100 ja-
soko dutelako; 189.720 euro 
emango dizkiete 2019rako, eta 
400.000 euro 2020rako: "Horrek 
esan nahi du urte horietan Uda-
lak diru horren bikoitza gasta-
tu beharko duela. Dena ondo 
bidean, 2018an proiektua zehaz-
tuko genuke –orain arte aurre-
proiektua da aurreratu dugu-
na– eta 2019an obretan hasteko 
moduan egongo ginateke".  

kiroldegi kanporako aldaketak
Kiroldegiaren eraberritzeaz 
harago, Udalak aspalditik dau-
ka aurreikusita auzo guztiko 
zerbitzuak hobetzea. Ezin da 
ahaztu Labegaraieta aisialdira-
ko arnasgune oso erabilia dela 
hainbat bergararrendako. 

Horregatik, otsailean eginda-
ko parte hartze prozesuan, Ugar-
teburuk gogora ekarri duenez, 

hainbat eskaera egin zituzten 
bizilagunek: kanpoko kantxa 
estaltzea, kirol gunearen ingu-
ruan pista bat egitea skate-an 
edota bizikletan ibiltzeko, pik-
nikerako mahaiak eta aulkiak 
jartzea... Eskaera horiek guztiak 
jasota ditu Udalak eta etorkizu-
nerako plan gidarian sartuko 
lirateke: "Bizilagunek zer egin 
gura duten badaki Udalak".   

labegaraieta berritzeko 
lanak 2019an hasiko dira
diputazioak emango duen 589.720 euroko diru laguntza aprobetxatuko du udalak 
"behar handia" duen labegaraietako kiroldegia berritzeko; 2018an proiektua zehaztu 
–oraingoz, aurreproiektua dago– eta, dena ondo bidean, obrak 2019an hasiko lirateke

Koldo Eleizalde kaleko 4., 8., 16. 
eta 18. atarteen portxeetan ho-
bekuntza "nabarmenak" egin 
ditu Udalak, inguruari "beste 
aurpegi bat" emateko asmoz. 
Lurra bakarrik zegoen lekuan 
orain itxitura berriak egin di-
tuzte, eta koloreko harriak gehi-
tu. Ekopaisaia SL enpresa lau 
astez aritu da lan horiek egiten, 
eta 18.100 euro gastatu dira. 

Koldo Eleizalde 
kaleko atarte batzuk 
txukundu dituzte

mONiKa belaSTeGi

kurba ireki eta argiteria aldatu
urbanizazio lanetan dihardute alkabieta kalean, Manso izenez ezaguna den 
erakinaren ondoan. errepideko kurba irekiko dute, eta 3. eta 5. zenbakietako 
lorategian dauden lau farolen makuluak eta argiteria –led sistema jarrita– 
aldatu. asfaltos y construcciones morga Sl enpresa ari da lanean, 67.338 
euroko aurrekontuarekin –beza barne–. Obrek hiru hilabete iraungo dute. 

j.b. bErgara
Errege Mintegiko eliza zaharreko 
aretorako ekipamendua erostea 
onartu du Udalak. Agertokiaren 
estaldura xurgatzailea –kamera 
beltza, blackout moduan ezagunak 
diren kortinen banaketa– eta au-
rreko argikuntzari dagokion hor-
niketa, instalazioa eta martxan 
jartzeko Cinetronica SL enpresak 
egindako eskaintza abantailatsue-
na dela aitortu dute. Lanak 106.718 
eurotan –BEZa barne– esleitzea 
eta pleguetan ezarritako bi urte-
ko berme-epea beste bost urtez 
hobetzeko konpromisoa jasotzen 

da akordioan. Argiteriaz gain, 
Dardarak enpresari esleituko 
zaizkio aretoko akustika hobe-
tzeko lanak; 31.697 eurotan –BEZa 
barne-– esleituko dira, eta ple-
guetan ezarritako bi urteko ber-
me-epea beste bost urtez hobetze-
ko konpromisoarekin. 

Bestalde, udaletxean bi ate 
automatiko jarri dira irisgarri-
tasuna bermatzeko: bata, sarre-
rako bigarrena, eta bestea, udal 
zerbitzuetara joateko korrido-
rekoa. Lan horiengatik 17.164 
euro ordaindu zaizkio Goitu 
Eraikuntzak SL enpresari.

errege Mintegiko aretorako 
ekipamendua erostea, onartuta
aretoko kamera beltza, argiteria eta akustika hobetzeko 
ekipamendua erosteko prozesua abiatu du udalak

Kantxa aldatu; biltegiak birkokatu eta eskuragarriago jarri; aldagelak 
berritu; rokodromoa espazio itxi baten egokitu; gimnasio berri bat; 
auzotarrentzat eta kirol elkarteentzat gune berri bat; irisgarritasuna 
bermatu; berogailu sistema; sarrera kontrola... Hainbat lan jasotzen ditu.

kiroldegi berriaren aurreproiektua

25 urte inguru dituen egurrezko kantxa aldatzea aurreikusten da. JOKiN bereziarTua

Odola emateko eguna
Abuztuaren 30erako zegoen 
aurreikusita urteko egutegian, 
baina abuztuaren 23ra 
aurreratu dute odola emateko 
zita. Osasun zentroan izango 
da, 18:00etatik 20:30era. 

San Joxepekoen irteera
Abuztuaren 16an Donostiara 
joango dira su artifizialak 
ikustera. Izena eman behar da 
abuztuaren 8a baino lehen. 

oHarrak
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debagoieneko 
oSaSUn
zerbitzUak

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

dentiStak

ane laSagabaSter
arrasate / otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

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

aranbUrU Hortz klinika
bergara / telesforo aranzadi 1 / 943 76 02 46

arraSate Hortz klinika
arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

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

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

caViglia SilVana
bergara / simon arrieta 3-2b / 943 76 38 54

goroSabel J. alberto
bergara / Fraiskozuri 5a, 1d / 943 76 56 88

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

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

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

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

Sainz Malkorra ana
antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

derMatologia

taMayo concePcion
arrasate / nafarroa etorbidea 4, behea / 943 79 20 18 / 620 12 48 43

dietetika

alberdi Mireia
bergara / masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

beatriz zUlUeta dietiSta - nUtrizioniSta  
zUatzU klinika
arrasate / nafarroa etorbidea 4 / 943 79 20 18

entzUMen zentroak

inStitUto oPtico aUditiVo – fonalia
arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreUMatologia

goroSarri zUbizarreta, xabier doktorea troJaola 
zUlUeta, lUrdeS doktorea
arrasate / zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

fiSioteraPia

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

HoMeoPatia

aMaia iriarte (MedikU HoMeoPata)
arrasate / nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiroPraktika zentroa

larrañaga andrea
arrasate / aprendices 2 / 943 79 92 83

logoPedia

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

MaSaJiStak

azPeitia irUne
bergara / ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

neUrologia
agUStin SagaSta (aita Menni oSPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

oPtikak

begiondo oPtika
aretxabaleta / loramendi 10 / 943 79 98 21

ortoPedia

Maria Victoria anitUa
aretxabaleta / belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

oSaSUn-diagnoStikoak

Udalaitz MedikU-zentroa  
(erreSonantzia Magnetikoa)
arrasate / nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

Podologoak

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

ikerlekU Podologia zentroa
bergara / ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

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

PSikologoak

nUñez txoMin 
arrasate / olarte 10 / 943 79 88 16

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

Vicente HUeSo PSikologo klinikoa  
(aita Menni oSPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

PSikiatria

iñaki Madariaga (aita Menni oSPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yoga

SaMadHi yoga
bergara / masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

SadHana yoga
arrasate / nafarroa etorbidea 19, 8 zm

690 79 21 55

Xabi gorostidi ElgEta
Ezohiko osoko bilkura egin zu-
ten eguaztenean, eta, gai gutxi 
izan arren, hainbat kontu ma-
mitsu landu zituzten. 

Alkate ebazpenen barruan, 
Iraitz Lazkanok aparejadorearen 
auzia jarri zuen mahai gainean. 
Lehen auziko kalte-ordainak 
ordaintzen ari diren hirugarren 
urtea dela adierazi zuen, eta 
berriki heldu den bigarren kal-
te-ordaina bost urtetan ordain-
tzeko ahaleginetan ari direla 
azaldu zuen. Bigarren kalte-or-
daina 290.000 euro buletakoa da, 
eta bost urteka ordaintzea onar-
tuz gero 55.000 euroko kuotak 
jarriko lirateke urteko. Era be-
rean, bi kalte-ordainak batuz 
gero, Elgetako Udalak 700.000 
euro inguru ordainduko lituz-
keela jakinarazi zuen Lazkanok. 

isuna kentzeko eskaera
Xabi Ulaziari 600 euroko isun 
sinbolikoa ezarri zion Udalak, 
kontratua aldez aurretik etetea-
rren, baina hark hainbat faktu-
ra aurkeztu zituen, eraikina 
hobetzeko egindako inbertsio 
batzuk justifikatzeko; garbike-
tako produktuak, eraikin kan-
poaldeko kartela argiztatzeko 
sistema elektrikoa...
 Inbertsio horiek 4.000 euro in-
gurukoak zirenez, eta Udalaren 

esku geratuko direnez, horren 
truke isuna kentzeko eskaera 
egin zuen Ulaziak. Oposizioak 
txosten juridiko bat eskatu zuen, 
baina heldu bitartean isuna ber-
tan behera uztea onartu zuten. 

zaintza eta ludotekako kuotak
Bi zerbitzu horietan urte osoko 
kuotak jartzea ere onartu zuten, 
honako helburu hauekin: urte 
osoan zerbitzua erabiltzeko kon-
promisoa hartzen dutenei prezioa 
hobetzea, eta hauen erabilpena 
urte osoan zehar erregularki 
egitea ziurtatzea. 

Udalbatzako kideak erabaki baten alde bozkatzen. xabi GOrOSTidi

espaloia uzteagatik 600 
euroko isuna barkatuta
Espaloia 2018ra arte kudeatzeko kontratua aldez aurretik eteteagatik kalte-ordaina 
jaso zuen xabi ulaziak, baina, eraikina hobetzeko egindako inbertsioak 4.000 eurora 
heltzen direla justifikatu ostean, isuna bertan behera uztearen alde egin du udalbatzak

• udala itxita 14tik 18ra. beste 
egunetan 08:30etik 13:00etara. 
• gizarte zerbitzuak 

asteazken eta ostiral zabalik, 
08:00etatik 13:00ak arte. 
aldez aurretik deitu beharko 
da, 943 76 80 22, 943 78 71 
95 edo 943 71 47 46. 

• epaitegia astearteetan 
zabalik, 09:00etatik 14:00etara. 
• liburutegia abuztuaren 4tik 
irailaren 4ra bitartean itxita.

• kirol zerbitzuak itxita, 
frontoia izan ezik (08:00-20:00).
• kutxabank abuztuaren 5etik 
27ra itxita, biak barne.
• ugari zabalik, 08:00etatik 
13:00etara.
• erdiko denda itxita.
• liburu-denda uztailaren 
28tik irailaren 4ra itxita.
• irama denda itxita, eta 
elektrizitatea zabalik.
• kioskoa 3tik 27ra itxita.

• harategia zabalik 08:00etatik 
13:00etara.
• farmazia zabalik 09:00etatik 
13:30era. zapatuetan 
10:00etatik 13:30era.
• ile-apaindegia Ostegunetan, 
ostiraletan eta zapatuetan 
zabalik (09:00-13:00).
• tabernak rincon de lola 4tik 
20ra itxita, bolatokia 12tik 20ra 
itxita, Haizea zabalik, maialde 
zabalik eta Patxi zabalik. 

zerbitzuen ordutegiak abuztuan

Harri-jasotzaileen mundua den-
boraldi batez baztertu ostean, 
Imanol Albisu bueltan da eta 
San Roke jaietan, Elgetan, era-
kustalditxoa eskainiko du.

"Lehenago aritu izanak asko 
tiratzen du. Gustuko dudan zer-
bait da, eta, probak antolatzen 
dituztenekin harremana man-
tendu dudanez, ez da batere zai-
la izan bueltatzea erabakitzea". 

Urte hasiera ezkero entrenatzen
Sanrokeen aurretik Mallabian 
egingo du lehen saioa Albisuk,  
abuztuaren 15ean, eta aspalditik 
darama bertarako prestaketa 
lanetan. "Urte hasieratik ari 
naiz itzulera prestatzeko lan 
saioak egiten. Hala ere, egia da 
abuztuaren 15a gerturatu ahala 
entrenamenduak gogortzen has-
ten direla".

Mallabiko txapelketaren eta 
Elgetako erakustaldiaren ondo-
ren, Ergobin ere izango da Al-
bisu, abuztuaren 20an.  

Imanol Albisuren 
harri-jasotze saioa 
San roke jaietan

elgetako landetxe bateko kartela. xabi GOrOSTidi

elgetako turismoa osasun 
betean dago abuztura begira
maialde hotelean eta Eguskitza eta barrenengua 
landetxeetan abuztu osoa ia beteta daukate

X.g. ElgEta
Elgetan ez da bisitaririk faltako 
abuztuan zehar. Kontinente ez-
berdinetatik heldutako turistek 
hartuko dute herrian ostatu, eta 
hiru landetxeak Ez dago lekurik 
kartela jartzeko zorian daude. 

Uztaila eta abuztua indartsu 
Maialde hotelaren kasuan, bi 
hilabete horietan ia %100eko 
okupazioa izango dute. "Uztaila, 
abuztua eta iraila dira urtean 
lan handien daukagun hilabe-
teak", adierazi du Jesus Kalboe-
txeagak, bertako arduradunak. 

Barrenengua landetxearen 
kasuan, abuztuko azken astean 
izan ezik, beste guztia beteta 
daukate; turismo mota berezi 
batekin, gainera. "General Elec-
trica enpresako langileek bete 
dituzte gela guztiak. Abadiño 
eta Antzuola bitarteko sare elek-
trikoa hobetzeko lanetan ari 
dira, eta gurean hartu dute os-

tatu, besteak beste, bide erdian 
geratzen zaielako", adierazi du 
Maite Sada arduradunak. Erre-
serbak aspalditik zituztela iku-
sita, hainbat turistari ezetz esan 
behar izan diete, baina Bergara, 
Elorrio, Antzuola eta Elgetako 
beste leku batzuetara bideratu 
dituztela jakinarazi du Sadak. 

Eguskitzan ere abuztu osoa 
beteta daukate, eta Mari Karmen 
Osa arduradunak azaldu du erre-
serbak "inoiz baino goiztiarra-
goak" izan direla aurten.

Mundu osoko turistak
Maialderen kasuan, Espainiatik 
etorritako turismoa gailendu 
da, baina Eguskitzako kasua 
ezberdina da: "Gurera etortzen 
diren gehienak Europatik datoz; 
Frantzia, Norvegia, Portugal, 
Herbehereak... baina ez Euro-
patik bakarrik; aurten, Txinako 
lagun batzuk ere etorri dira, eta 
iaz, adibidez, Koreatik ere bai". 

Hauek dira bi zerbitzu 
hauetarako zehaztu 
dituzten hiru kuotak:

 
• ludoteka
urte osokoa: 280 euro.
Hilabetekoa: 40 euro
5 egunekoa: 20 euro
• zaintza
urte osokoa: 600 euro.
Hilabetekoa: 90 euro
5 egunekoa: 50 euro

kuotak
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j.b. antzuola
San Bartolome egunerako, abuz-
tuaren 24rako, sardina-jana an-
tolatu du aurten ere Anelkarrek. 
"Antzuolarrok San Bartolome 
eguna ospatzea eta lehengo ohi-
turak mantentzea da helburua, 

alde batetik, eta Senegalen eta 
Kongon ditugun proiektuetara-
ko laguntza batzea, bestetik. 
Urte batzuk daramatzagu jaia 
antolatzen, eta herritar ugarik 
parte hartzen du, egia esateko. 
Aurten ere parte hartzera eta 

laguntzera animatu nahi ditugu", 
azpimarratu du Anelkarko kide 
Jabi Etxanizek.

Irailaren 1ean, gainera, Elkar-
tasun Eguna ospatuko dute An-
tzuolan, Anelkarren eskutik. 
Aurten, Senegalgo proiektu ba-
ten alde laguntza batzea da as-
moa, eta, horregatik, urteroko 
patata-tortillez gain, janari se-
negaldarra prestatuko dute. "Ur-
tero berritasun bat sartzen saia-
tzen gara. Iaz janari kubatarra 
izan zen eta aurten senegaldarra", 
azaldu du Etxanizek.

sardina erreak san bartolome 
egunean, Anelkarren eskutik
bosgarren urtez jarraian ohiturari eusteko festa 
ospatuko dute antzuolako plazan, abuztuaren 24an

2016ko San Bartolome eguna antzuolan. JOSu bilbaO

josu bilbao antzuola
Hurrengo urteko Antzuolako 
Mairuaren Alardeak buruzagi 
berria izango du, Joseba Iparra-
girrek 18 urteren ondoren agur 
esan ostean. Lander Domingue-
zek gidatuko ditu tropak. Jose 
Luis Kortabarriaren –buruzagi 
1975-1999 urteen artean– eta Ipa-
rragirreren –buruzagi 2000-2017 
urteen artean– ostean, Domin-
guezek hartuko du ardura.
nola jaso zenuen buruzagi izango 
zaren albistea?
Egia esateko, sorpresarekin har-
tu nuen, ez nuelako espero. Urte 
askoan egon naiz Antzuolako 
Alardean, baina Joseba Iparra-
girrek lagako zuenik ez nekien. 
Hala ere, ilusio handiarekin 
hartu dut, nigan pentsatu dute-
lako. Azkenean, norberarengan 
pentsatzen dutenean, beti egiten 
du ilusioa.
esan zizuten unean bertan, ardura 
ere zure gainera eroriko zen apur 
bat, ezta?
Bai, noski. Komentatu zidate-
nean, denbora dezente egon nin-
tzen buruari buelta batzuk ema-
ten. Jaiak erdi-erdian tokatzen 
dira, larunbata izaten da, aurre-
tik osteguna eta ostirala pasata... 
Eta buruzagi izateko zaindu egin 
beharra dago; bai ahotsa eta 
gorputza. Diskurtsoa eta egin 
beharreko gauza guztiak ez dira 

ahaztu behar; beraz, apur bat 
bai nabaritu dut ardura hori.
irudi polita eman zen hiru buruza-
giak plazan zinetelarik, Joseba 
iparragirreri egindako omenaldi 
inprobisatuan. zuretako ere une 
berezia izango zen...
Bai, nahiz eta berez ez zegoen 
ezer aurretik gertatuta. Azke-
nean, egun hartako protagonis-
ta Joseba izatea nahi genuen, 
eta horrela izan zen. Hiru bu-
ruzagiak hor ikustea, azkenean, 
hiruroi ilusioa egin zigula uste 
dut. Hor ikusten da, gainera, 
iragana, oraina eta etorkizuna. 
Baita Mairuraren Alardearen 
iragana, oraina eta etorkizuna 
bermatzen duelako. Izan ere, 
hemendik, Antzuolako gazteria-
ri hurrengo urteetako Alardean 
parte hartzeko dei egin nahi 
diot. Alardeak ateak zabalik 
ditu, eta elkarteko edozeinen-
gana joan daitezke hurrengo 
urteetan ere parte hartzeko.
zer da, zuretako, antzuolako Mai-
ruaren alardea?
Antzuolartasuna edo antzuolar 
izatearen harrotasun hori era-
kusteko erreminta bat da, nire 
ustez. Urtero-urtero ateratzen 
gara harrotasun hori adierazte-
ra herriko plazara. Baita euskal 
kulturaren ikuspegitik, aurretik 
izan zen foruen galera horrekin, 
eta autonomia hori errebindi-
katzea. Hori ere garrantzitsua 
da niretako.
antzuolar batendako ohorea da, 
beraz, alardeko buruzagi izatea?
Bai; niretako, bai. Alardea bi-
zitzen dugunontzat bai, gutxie-
nez. Nik urteak daramatzat 
parte hartzen. 2009a ezkero, 
Alardea berritu zenetik, esko-
petari lanetan irten izan naiz, 
baina aurretik danborrari mo-
duan eta koruan ere ibili nintzen. 
Beraz, ia maila guztiak ukitu 
ditut dagoeneko [Barre]. Fami-

liak ere betidanik parte hartu 
du. Beraz, ohorea da, bai.
aurreko buruzagien aholkurik jaso 
duzu?
Josebarekin egon naiz, baita 
Jose Luisekin ere, eta biak prest 
agertu dira laguntzeko. Orain, 
oporrak datoz eta, oraingoz, ez 
naiz askorik zentratu honetan, 
baina irailetik aurrera jarri 
beharko naiz eta biak edozer 
gauzarekin laguntzeko prest 
izango ditut.
eredu moduan hartzen dituzu Jo-
seba iparragirre eta Jose luis kor-
tabarria?
Bai, beti hartu izan ditut eredu 
moduan, gainera. Nahiz eta biak 
sasoi ezberdinetan bizi izan Alar-
dea, eredu moduan hartzekoak 
dira. Nork bere kutsu pertsona-
la ematen dio Alardeari, norbe-
rak eman ahal duenarekin, nos-
ki, baina aurrekoen lana edu-
kitzea oinarri moduan errefe-
rentzia garrantzitsua da.
zaldi gainean ondo moldatzen zara 
ala errespetua ematen dizu?
Txikitan ibili izan nintzen, bai-
na duela urte asko, egia esateko. 
Hala ere, irailetik aurrera ha-
siko naiz zerbaitetan pentsatzen. 
Agian, ikastaro bat-edo egingo 
dut. Beldurrik ez dit ematen, 
behintzat. Hain justu ere, hori 
izan zen Joseba Iparragirrek 
galdetu zidan lehenengo gauza, 
ea beldurrik ematen didan zal-
di gainean ibiltzeak. Beldurrik 
ez dut; beraz, aurrera egingo 
dugu horrekin, behintzat, kar, 
kar kar...

"izendapena ilusio 
handiarekin jaso dut"
lander doMingUez mairuarEn alardEko buruzagi bErria
Hamazortzi urtez buruzagi izan den Joseba iparragirreren eskutik, "sorpresarekin, 
baina ilusioz beteta" jaso du erreleboa lander dominguez antzuolarrak

"AntzuolAko 
AlArdeA bizitzen 
dugunontzAt 
ohoreA dA 
buruzAgiA izAteA"Jose luis kortabarria, Joseba iparragirre eta lander dominguez. GOieNa

lander dominguez. JOSu bilbaOimanol beloki antzuola
Kamioi batek Antzuolako erre-
pidea zeharkatzen duen zubiari  
kolpea eman zion, eta, kolpearen 
ondorioz, mugitu egin zen zubia. 
Hala, mugimendu horren ondo-
rioz, eskudelak apurtu ziren, 
baita bertatik pasatzen diren 
kanalizazio batzuk ere, eta ber-
tara igotzeko eskailerak ere 
hautsi ziren. Hala, zubia kon-
pontzeko lanak uztailaren 18an 
hasi zituzten, gauean. 

21:00 aldera bidea moztu zuten, 
00:00ak arte. Kamioi handiei 
galarazi egin zitzaien Bergara 

eta Zumarraga arteko tartea 
egitea denbora horretan; ibil-
gailu txikiak, berriz, herri ba-
rrutik pasa ziren eta konponke-
tak iraun zuen bitartean ura 
moztu egin zuten.

Gertatu dena ez dela gertaka-
ri normala adierazi du Beñardo 
Kortabarria Antzuolako alkateak: 
"Kamioi gidariak alde batetik 
jo zuen zubia Beasaindik zeto-
rrela. Atzera bota, eta beste al-
detik pasatzen ahalegindu zen, 
zubia berriz joz. Badirudi karga 
handia zeramala, eta honantz 
zetorrela eta haranzkoan galibo 

guztiak jo zituela ohartu gara, 
tuneletako kameren grabazioe-
kin. Hala, jakin izan dugu zein 
kamioi izan zen zubia jo zuena".

gauez hasitako lanak 
Lanak gauez hastearen arrazoia 
izan zen herritarrengan eta zir-
kulazioan eragin txikiagoa iza-
tea. Honela azaldu du Kortaba-
rriak: "Bi garabi handi ekarri 
zituzten, 60 tonako zubia osorik 
eta suabe-suabe mugitu beharra 
zutelako. Euskarrien gainean 
neoprenozko oinarriak jarri, eta 
gero, ondo posizionatu zuten, 

indarra gainean bakarrik egi-
teko, mendian ez eusteko, baizik 
eta euskarrietan.

aste honetan, amaituta 
Zubia bere lekuan jarrita, ba-
randa eta eskailerak konpontzen 
aritu dira egunotan. "Desenko-
fratzen ari dira eskailerak, eta, 
hesiak jarrita, lanak aste hone-
tarako bukatuta egongo dira. 
Hala, herritarrek oinez pasatze-
ko aukera izango dute bertatik".

Konponketa gastuez, bestalde, 
kamioi gidaria edo haren ase-
gurua egingo dela kargu azaldu 

du Kortabarriak. "Lanak 50.000 
euro ingurukoak izan dira, eta, 
aurrez dirua Antzuolako Udalak 
jarri badu ere, konponketa lanak 
ez ditugu guk ordainduko. Bes-
talde, ez dakigu kamioilaria edo 
asegurua egingo den konponke-
ta gastuen kargu".

antzuolako errepidea zeharkatzen duen zubia. imaNOl belOKi

hilerriko zubiko lanak 
aste honetan amaituta
uztailaren 18an, gauez hasi zituzten lanak bi garabiren laguntzarekin. aste honetan, 
berriz, beste hainbat lan egiten izan dira: eskailerak eta baranda, besteak beste. 
Hala, lanak amaitzear, laster, oinez pasatzeko aukera izango dute herritarrek

kAMioi gidAriAk edo 
hAren ASeguruAk 
hArtu behArko ditu 
bere gAin 
konponketA gAStuAk

zubiko lanak gauean hasi zituzten. beñardO KOrTabarria

i.b antzuola
Kalegoien auzoko ekialdean  da-
goen Antiguako baselizaren 
bueltan ospatuko dituzte berta-
ko auzotarrek Andramari jaiak, 
abuztuaren 15ean. Urtero lez, 
meza izango da, salda, pintxoak, 

eta soinu-joleekin egingo dute 
festa xumea.

Juanita Zabalo auzotarrak 
adierazi du abuztuan bertan 
geratzen direnentzako festa dela: 
"Ez dugu ezer berezirik antola-
tzen, baina abuztuan gaudenon 

auzotarrentzat giroa izaten da.  
Hala nola meza izango da goi-
zean, mokadutxo bat jan salda-
rekin, eta soinu-jolea ere izango 
dugu. Honekin batera, kanpotik 
ere etorriko dira, agian, batzuk 
baseliza ikustera".

Arku zorrotzeko portada eta 
barruan XVI. mendeko Ama 
Birjinaren imajina gotikoa bil-
tzen duen Antiguako baselizara 
hainbat bisitari joaten dira ur-
tean zehar, eta Zabalok adiera-
zi du abuztuaren 15ean ere hain-
bat joaten direla.

Andramari jaiak ospatuko 
dituzte Antiguako auzoan
abuztuaren 15ean egingo dute auzotarrek jai xumea, 
antigua auzoan dagoen baselizaren bueltan

Duela egun batzuk jaso zuen 
Antzuolako Udalak Espainiako 
bandera jartzeko agindua. Hala, 
irailaren 4ra arteko epea dute 
bandera jartzeko; bestela, isuna 
jasoko dute.

Isuna, gainera, zuzenean ja-
soko luke alkateak, baina Beñar-
do Kortabarria alkatearen esa-
netan: "Ez dugu oraindik era-
bakirik hartu. Agindua ez zai-

gu ezer gustatu; izan ere, ez 
dugu Espainiako bandera sen-
titzen, eta inposizio bat dela 
uste dugu… Orain, abokatuekin 
hitz egingo dugu, eta ikusiko 
dugu zer egin".

Horren harira, abuztuaren 
29rako, Torresoroan batzar ire-
ki deitu du EH Bilduk eta he-
rritar guztiak bertaratu daitezen 
eskatu du, informazioa herrita-
rren artean konpartitzeko asmoz. 
Zehaztu barik dagoen arren, 
batzarra 18:30-19:00 aldera izan-
go da.

Espainiako bandera 
jartzeko agindua jaso 
du Antzuolako Udalak

zubiko lanak, hilerri aldetik aterata. i.b
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josu bilbao oñati
Agintaldi erdiko balantzea egin 
zuen atzo, eguena, Oñatiko Udal 
Gobernuak, eta, aldi berean, 
datozen hilabeteetarako esku 
artean dituen proiektu esangu-
ratsuen berri eman zuen. Gai-
nera, Udalak egindako inkes-
taren emaitzetako ondorioetatik 
abiatuta aurrera begira hartu 
beharreko neurri batzuk aipa-
tu zituen.

"Bi urteko balantzea bera ez 
dugu egin, batez ere, inkesta 
bera egin genuelako Gobernua-
ren jardunaren nolabaiteko ba-
lorazioa egiteko. Era berean, 
kurtso politiko berria hasi au-
rretik, mahai gainean dauden 
hainbat proiekturen gaineko 
azalpenak eman nahi genituen. 
2019ko maiatzera arte dauden 
egitasmo nagusien berri ematea, 
hain zuzen ere", aipatu du Mikel 
Biain alkateak.

'Ur uhinak' parkea, abuzturako
Epe motzera bukatuta egongo 
diren proiektuak aipatu zituen 
Udal Gobernuak; tartean, Eltzia 
aurrean dagoen Ur uhinak par-
kea abuztuko lehenengo hama-
bostaldirako bukatuta egongo 
dela aurreikusten dute. Hurren-
go aste hasieran asfaltoa jartzen 
hasiko dira, eta abuztuko biga-
rren hamabostaldirako urarekin 
gozatzeko moduan egotea espe-
ro da.

"Hasierako begi bistan, obretan 
dagoela ematen du, baina jarrai-
pen estua egiten ari gara, eta, 
energia indarrarekin tramite 

batzuk bukatuta, azkeneko uki-
tuak bakarrik gelditzen dira. 
Uhinak egingo dira asfaltoarekin, 
eta abuztuko bigarren hamabos-
taldirako parkea martxan egotea 
da aurreikuspena", azaldu du 
alkateak.

Udal Gobernuaren beste proiek-
tu esanguratsu bat Eltzia da, eta 
"ate batekin arazoak" egon diren 
arren, irailerako lanak amaitu-
ta eta prest egongo direla adie-
razi du Udalak. Skatepark-tiro-
lina parkea abuztuan amaitzea 
aurreikusten dute.

San Lorentzo eta Ugarkalde 
arteko bidegorri zatiko lanak 
ere irailean bukatuko dituzte. 
"Lanak ia bukatuta daude, eta 
orain, lan batzuk Udalak egin 
beharko ditu. Ur uhinak parkea 
abuzturako egongo da bukatuta 
eta ondoko bidegorri zatia irai-
lerako, beraz. Urbykolan dabil 
ur parkea egiten eta Egaralur, 

berriz, bidegorria", azaldu du 
Mikel Biainek.

inkesten ondorioetan arreta
Udal Gobernuak azken bi urtee-
tan egindako hainbat proiektu 
aipatu zituen: herri-busa, auzo
-taxia, aparkaleku sistema eta 
Atzeko kalea oinezkoentzat jar-
tzea, baina arreta inkesten emai-
tzetatik ateratako ondorioetan 
jarri nahi izan du Udalak.

Hainbat herritarri egindako 
galdeketa horretan, kiroldegian 
"inbertsioa egitearen aldeko 
postura orokortua" dela azpi-
marratu du Udalak. "Eztabaida-
tzen ari gara, talde eragilea ere 
eztabaidatzen ari da, eta talde 
horrek jasotako ondorioen emai-
tza irailean jakinaraziko zaie 
herritarrei. Horren ostean, Uda-
lak hartu beharko du erabakia, 
kontuan izanda inkestaren emai-
tzak eta talde eragilean propo-
satutakoak, besteak beste", azal-
du du Borja Moiuak, Kirol zi-
negotziak. Foru Aldundiak 453.000 
euroko laguntza eman dio Uda-
lari kiroldegirako, baina, ez bada 
eraberritzen, diru laguntza gal-
duko luke.

Mugikortasun neurriei dago-
kienez, orokorrean, Txaketua 
oinezkoentzat jartzea izan ezik, 
"onarpen maila ona" izan dute-
la azaldu du Udalak. Horrela, 
Txaketuako abiadura moteltze-
ko neurriak hartzea da Udalaren 
aurreikuspenetako bat. Radar 
mugikorra jartzea da aukereta-
ko bat, eta, gainera, harresirik 
ez jartzeko kalera ibilgailuen 
sarrera kontrolatzeko matriku-
lak irakurtzen dituen kamera 
bat jarriko dute, irailetik aurre-
ra. Horrela, baimendutako ma-
trikula duten autoak bakarrik 
sartu ahal izango dira.

Hondakinen kudeaketari da-
gokionez, bestalde, egungo sis-
temaren "onarpen maila altua" 
dela azaldu du Udalak, baina 
"hobekuntzak egitearen beharra" 
azpimarratu du. "Ondorioetatik, 
sisteman hobekuntzak egitearen 
beharra ikusi dugu, eta hobe-
kuntza posible batzuk identifi-
katuta ditugu dagoeneko. Irailean 
tratatuko ditugu batzordean", 
aipatu du Mikel Biainek.

Udal komunikabideen jardu-
nari dagokionez, gainera, "ba-
lorazio positiboa" egin du Go-
bernuak, baina "on line tresnen 
komunikazio estrategia indar-
tzeko apustua" egingo dute. Ho-
rrez gain, Kontzejupetik aldiz-
kariko irudia berritu egingo 
dute irailetik aurrera.

aurrera begirako proiektuak
Datozen hilabeteetarako aurrei-
kusita dituzten proiektuen berri 
ere eman du Oñatiko Udalak. 
Horien artean, irailean ospatu-
ko duten Mugikortasun Astean 
–irailaren 16tik 22ra– Birzikleta 
egitasmoa berriz ere egingo dute, 
eta autorik gabeko egunean, 
Txaketuako bidegurutzea itxita 
egongo da egun osoan.

Etxebizitzen azterketen gai-
nean, irailerako bukatuta egon-
go da txosten definitiboa, eta 
aurkeztu ostean beharrezko 
neurriak hartzea izango da as-
moa. Horrez gain, HAPOren 
girotze fasea hasiko da urrian. 
Herritarrei Plan Orokorra hur-
biltzea da helburua. Horren bai-
tan, gainera, hainbat ekimen 
egingo dira. Oñati azken 50 ur-
teetan zenbat aldatu den ikus-
teko argazki erakusketa bat, eta 
lorategi pribatuak bisitatzea, 
besteak beste.

Aurrerago burutuko dituzten 
proiektuei dagokienez, Olaran 
dorrean jarriko duten CoWor-
king gunea irailean hasiko dira 
hornitzen. Sei mahai egongo 
dira, eta ekintzaileendako, alde  
batetik, eta autonomoendako 
eta mikroenpresendako tokia 
egongo da, kuota bat ordainduz 
gero. CoWorking gunerako au-
rrekontua 45.000 euro ingurukoa 
da, guztira.

Bestalde, Olaitturriko aurre-
proiektua jaso berri du Udalak, 
eta, nahiz eta 2017ko aurrekon-
tuetan partida bat zegoen jasota, 
urte bukaerarako esleituko dira 
lanak, eta 2018an obrak hastea 
aurreikusten dute.

Adinekoendako zerbitzu kar-
ta ere eskaini nahi du Udalak. 
"Gabezia bat ikusten dugu hor, 
eta katalogo bat egin nahi dugu, 
adinekoei zuzendutako diru-la-
guntzak eta beste hainbat balia-
bide biltzeko", azaldu du Mikel 
Biain alkateak.

Bukatzeko, Etxaluzeko lane-
tako pleguak onartuta daude 
dagoeneko eta udazkenean ekin-
go diete lanei. Olakuan, irisga-
rritasun baldintzetara egokitzen 
hasiko dira zona.

irati etxeberria –Hirigintza zinegotzia–, Mikel Bian –alkatea– eta Borja Moiua –kirol zinegotzia– Ur uhinak parkearen aurrean. JOSu bilbaO

Aurrera begirako 
proiektuak

tXAketuAn kAMerA 
bAt etA rAdAr 
MugikorrA jArtzeA 
AurreikuSten du 
udAl gobernuAk

'ur uhinAk' pArkeA 
bukAtutA egongo dA 
Abuztuko 
lehenengo 
hAMAboStAldirAko

bi urteko agintaldiko balorazioa egiteko udalak hainbat herritarri egindako inkestaren 
emaitzetan oinarritu da udal gobernua. gainera, datozen hilabeteetarako esku artean 
dituzten proiektu nagusien egoera ere azaldu dute

berogailu sistema berritzaile 
baten proba pilotua zubillagan
Proba gauzatzeko, Europatik 70.000 euroko laguntza 
jaso du udalak, lksrekin eta mgEPrekin batera

j.b. oñati
Berogailu sistema berritzailea 
jartzeko 70.000 euroko diru la-
guntza jaso du Oñatiko Udalak, 
Mondragon Goi Eskola Politek-
nikoarekin eta LKSrekin bate-
ra aurrera eramango duen 
proiektu pilotu bat garatzeko. 
Exekuzio proiektua lantzen ari 
dira oraindik, eta lanak irailean 
hastea aurreikusten dute. Pro-
ba pilotua Zubillaga auzoko 
etxebizitza baten, 38. zenbakian, 
hain zuzen ere, egingo dute.

Berogailu sistema berritzaileak 
eramango duen modulua disei-

natzen eta egokitzen ari dira 
orain Herbehereetan. Eraikina-
ren teilatuan plaka fotovoltaikoak 
ezarriko dituzte, eta ur sistema 
eta berogailu sistema modulura 
konektatuta egongo dira kobrez-
ko tutuen bidez. Bateria batzuk 
ezarriko dituzte energia pilatze-
ko, eta energia hori gorde egin-
go dute bateria horiek behar 
denean erabiltzeko. Gainera, 
sistemak ze errendimendu duen 
jakiteko, dena monitorizatuta 
egongo da. Bestalde, Zubillaga-
ko eraikinaren fatxada ere al-
datuko da hobeto isolatzeko.

josu bilbao oñati
Oñatiko Arkupe tabernako sabai 
faltsua behera erori zen bat-ba-
tean astelehenean, 15:00 aldera, 
eta momentu horretan tabernan 
zeuden bost herritar zauritu 
zituen. Horietako bat, 84 urteko 
oñatiar bat, ospitalera eraman 
behar izan zuten buruan kolpe 
latza jaso zuelako, eta ondorioz 
ebaki garrantzitsu bat izan zue-
lako. Zauritua egonkor dagoen 
arren, ospitalean eman ditu 
hainbat egun, ondo berreskura-
tzeko. Besteek zauri arinak izan 
zituzten, eta tabernako langileek 
aipatu zuten moduan "zorionez 
ez da ezer gehiagorik gertatu".

Anbulantziak eta suhiltzaileak 
azkar bertaratu ziren, eta zau-
rituak tabernatik atera eta ar-
tatu ostean, gunea egonkortzen 
eta bertako segurtasuna ziurta-
tzen hasi ziren. Eraikinak ez du 
egiturazko kalterik izan, pladur 
zatiak, haize girotuaren hodi 
batzuk eta argiteriaren kableak 
behera erori zirelako bakarrik, 
hain zuzen ere. Hala ere, sabaia 

erori ostean Foruen plaza 9ko 
bizilagunak etxetik kanpora 
atera zituzten, badaezpada, se-
gurtasunagatik. Suhiltzaileek 
etxearen egitura-eta ikuskatu 
ostean, berriro euren etxeetara 
bueltatu ziren arazo barik.

Marino Aldea da tabernako 
jabea gaur egun, eta bertatik 
bertara jarraitu zuen istripua. 
"Bat-batean gertatu da. Kasua-
litatez atean nengoen eta zarata 
arraro bat entzun dut. Buelta 
eman eta barrura begiratu du-
danean hautsa besterik ez zegoen 
toki guztietatik eta elektrizitate 
hodiek sortutako hainbat txin-
parta. Une horretan tabernan 
ez da hainbeste jenderik egon, 
eta eskerrak ez dela ezer larria-

gorik gertatu", adierazi du Ma-
rino Aldeak.

duela 17 urte azken berritzea
Oñatiko EAJ da tabernaren ja-
bea, eta orain Marino Aldearen 
esku dago, alokairuan. EAJko 
kideek azaldu dutenez, "azken 
berritzea duela 17 urte inguru 
egin zen tabernan".

Orain, sabai faltsuak utzitako 
zaborra eta hondakinak atera-
tzea izango da Arkupe taberna-
ko jabeen lehentasunetako bat, 
ahalik eta lasterren garbitzeko, 
eta obra ere lehenbailehen has-
teko. "Arkitektoa lanean hasi 
da eta Batzokiko batzordekoak 
ere lan eta lan dabiltza. Udale-
txean obren proiektua aurkeztea 
da lehentasuna, eta dena bide-
ratuta dagoenean, lanak hastea. 
Datorren aste hasieran obra-hon-
dakinak ateratzen hastea au-
rreikusten dugu, eta ea abuztu 
bukaerarako taberna berritzeko 
lanak hasi ahal ditugun. Hori 
da helburua", dio Lourdes Idoia-
ga Oñatiko EAJko bozeramaleak.

arkupe tabernako sabai faltsua lurrera erorita. WaHTSaPP

bost zauritu, Arkupe 
tabernako sabaia erorita
bat-batean erori zen sabai faltsua, astelehenean, arratsaldeko hirurak aldera, eta 
ezusteko ezbeharrak arkupe tabernan zeuden bost bezero zauritu zituen. Horietako 
bat, 84 urteko gizona, ospitalean egon da ingresatuta buruko kolpe bat dela eta

plAdurrA beherA 
erori dA; bAitA 
hAize girotuAren 
etA ArgiteriAren 
hodi bAtzuk ere

Kilometroak 2017k antolatuta, 
abuztuaren 24an, eguena, 
19:00etan, Oñatiko Zubikoa ki-
roldegian, Bera Bera eta Aula 
Valladolid Ohorezko Mailako 
eskubaloi taldeen arteko nor-
gehiagoka jokatuko da. Emaku-
meen eskubaloi ligako maila 
goreneko bi taldeek lagunartekoa 
jokatuko dute, Oñatin, euren 
prestaketa lanak hasiko dituz-

te-eta abuztuan. Izan ere, Bera 
Bera talde gipuzkoarrak udan 
jokatuko duen hirugarren lagu-
nartekoa izango da Oñatikoa. 
Gipuzkoako taldea bigarren pos-
tuan sailkatu zen iaz Ohorezko 
Mailan eta Valladolidekoa sei-
garren postuan; beraz, lehia po-
lita ikusteko aukera egongo da.

Partidurako sarrerak ordube-
te lehenagotik eskuratu ahalko 
dira, kiroldegian bertan. 12 ur-
tetik beherakoendako 3 euro 
balioko dute eta 5 euro, 12 ur-
tetik gorakoendako.

Bera Bera-Aula 
Valladolid partidua 
abuztuaren 24an

Degurixako boluntarioak

Boluntarioa edo borondatezkoa bere denbora eta lana eskaintzen 
duen pertsona da, ordainetan ezer eskatu gabe. Pertsona horiek 
merezi duen kausa bati dedikatzen dizkiote euren ekinaldi eta 
izerdiak, musu-truk. 

Nire omenaldia gaur borondatezko talde bati egin nahi diot: gi-
zarteak askotan albo batera uzten dituen urritasun intelektual sa-
kona duten pertsonekin, bere denbora librea pasatzen dutenei. Lana 
isilean egiten dute, ez dira askotan medioetan azaltzen eta erreko-
nozimendu gutxi jasotzen dute egiten duten lan baliotsuagatik. 
Gizarteak musu ematea ahazten duen pertsona taldearen alde, 
lana musu-truk.

Honen adibidea, urtero, santiagotan, Degurixako kanpaldia an-
tolatzen duten borondatezkoak dira. Esan didatenez, orain dela 
35-40 urte inguru hasi ziren Urbian kanpamendua egiten, urte 
batzuen ondoren Degurixara salto egin zuten, eta orain, urtero-ur-
tero beraien beharra dutenen ilusioak betetzen dituzte. Musu-truk.

Zorionak egiten duzuen lanagatik, eta musu handi bat zuentzat.

nirE ustEz

lukeNe iGArtuA
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eneko Azurmendi oñati
Atletismoak sustrai sendoak 
ditu Oñatin. Ondo errotutako 
lau lasterketa daude herrian, 
baina horietako bat, sortzen 
lehena izan zena, hain zuzen, 
desagertzeko zorian dago. Izan 
ere, Antxintxiketan taldeak pasa 
den asteko bilera batean eraba-
ki zuen ez zuela gehiago Arra-
sate-Oñati lasterketa antolatze-
ko ardura bere gain hartuko 
eta, beraz, aurtengoa izango dela 
antolatzen duen azken urtea.

1982an ekin zion bideari herri 
lasterketa horrek, Oñatiko lagun 
talde baten eskutik. Juan Manuel 
Azpiazu Klementx lagun talde 
horren parte izan zen. "Beho-
bia-Donostia lasterketan parte 
hartzera joan ginen lagun talde 
bat eta bueltan, Guria tabernan 
geundela, pentsatu genuen po-
lita izango zela tankera horre-
tako lasterketa bat egitea hemen, 
Arrasatetik Oñatira, eta hala 
egin genuen", dio. 

Hasierako urteetako zailtasu-
nak ditu gogoan Klementx-ek, 
baita anekdota bereziak ere. 
"Gogoratzen dut lehenengo ur-
tean txirrindularitza lasterketa 
batekin kointziditu zuela. Pentsa 
nolako kaosa sortu zen Elorre-
giko biribilgunean!", azaldu du.

Hasierako lagun taldeari Lai-
xan Euskara Elkarteak eman 
zion jarraipena antolakuntzan 
–1992an– eta azkenengo urteetan, 
2009az geroztik, Antxintxiketan 
taldea ari da zeregin horretan. 
Hala ere, aipatu moduan, aurten 
izango da azkena. "Lekukoa har-
tuko duen norbaiten bila ari 
gara, baina zaila izango da”, 
adierazi du Antxintxiketan tal-
deko kide Jesus Zabaletak. 

San Silvestre lasterketa 
Arrasate-Oñati jaio eta hamar 
urtera, 1992an, San Silvestre 

lasterketa sortu zuen herriko 
beste lagun kuadrilla batek, eta 
ideiaren jatorria, bitxia bada 
ere, leku berean dago. "Beho-
bia-Donostia herri lasterketan 
parte hartzera joan ginen, eta, 
han geundela, Oñatin ere herri 
lasterketa bat egin behar genue-
la bururatu zitzaigun, eta urte-
ko azken egunean, gainera, urtea 
ondo bukatzeko", dio Zabaletak.

Lehenengo edizioan arrakasta 
handirik izan ez bazuen ere, 
urteek aurrera egin ahala par-
te-hartzea haziz joan zen, eta 6-7 
laguneko kuadrilla hura ez zen 
nahikoa horri guztiorri aurre 
egiteko. "Lasterketa antolatzeko 
azpiegitura handirik ere ez ge-
nuen, eta, ikusi genuenean gehie-
gi zela, geroz eta parte-hartzai-
le gehiago zirela, Antxintxiketan 
taldearen esku utzi genuen an-
tolakuntza, 2009an. Ni ere talde 
horren barruan nago, eta gaur 
egun ere oraindik laguntzen dut, 
baina bigarren plano batean, 
ardura gutxiagorekin", azpima-
rratu du Zabaletak.

torreauzoko krosa 
Aurten 20. urteurrena bete duen  
Torreauzoko krosa izan zen 
hirugarrena. 1998. urtean, se-
me-alabak Aloña Mendiko at-
letismo sailean zituen guraso 
talde batek antolatu zuen lehe-
nengoz lasterketa hori, Juan 
Mari Andueza buru zela –due-
la lau urte hil zen–. Santi Men-
diola guraso talde horretako 
kide zen, eta honela azaldu du 
lasterketaren sorrera: "Garai 

hartan guztiok Olatera joaten 
ginen korrika egitera eta An-
duezak behin esan zuen polita 
izango zela Torreauzotik Ola-
tera joan-etorria eginaz herri 
lasterketa bat egitea".

Hasierako urte haietan, Secu-
ritas aseguru etxearen bultzada 
"ezinbestekoa" izan zen laster-
keta hori aurrera eramateko, 
Mendiolaren esanetan.

10. edizioaren ostean, Antxin-
txiketan taldeak hartu zuen las-
terketa hori antolatzeko ardura 
eta azken bi edizioetan, berriz, 
Abixaran taldeak antolatu du.

corpusetako lasterketa 
Lau lasterketetatik herrikoia ez 
den bakarra, Corpusetako las-
terketa, 2003an sortu zuen Jesus 
Arregik, Antxintxiketan taldea 
sortzearekin batera. "Beti gus-
tatu izan zait atletismoa, eta 
lasterketa bat antolatzea buru-
ratu zitzaidan. Gainera, Corpus 
bezperan, jende asko egoten da 
Oñatin, eta animatu egin nin-
tzen", adierazi du Arregik. 

Hiru urteren buruan, 2006an, 
maila gorenera iritsi zen laster-
keta. Izan ere, Zersenay Tadese 
eritrearra 10.000 metroko mun-
duko errekorra hausteko asmo-
tan etorri zen Oñatira –ez zuen 
lortu–. Horretarako, zirkuitu 
homologatu bat egin behar izan 
zuten eta ordutik aurrera mun-
du mailako hainbat korrikalari  
etorri izan dira lasterketa ho-
rretara –Chema Martinez, Peter 
Cheruiyot Kirui...–.

2013tik aurrera, berriz, Euskal 
Herriko korrikalari onenetakoak 
bakarrik etortzen dira, aurre-
kontua dela eta. "Pentsa, 2006an, 
24.000 euroko aurrekontua izan 
zen", azaldu du Arregik.

Antxintxiketanek antolatu du 
lasterketa 2003tik gaur egunera 
arte –iaz, 2016an, ez zen egin–.

herritik sortuak, 
herriarendako 

AurtengoA izAngo 
dA AntXintXiketAn 
tAldeAk AntolAtuko 
duen Azkenengo 
ArrASAte-oñAti

arrasate-oñati lehenik –1982–, san silvestre ostean –1992–, torreauzokoa gero 
–1998– eta Corpusetakoa azkenik –2003–; bata bestearen atzetik sortutako lau 
lasterketa, guztiak ere oñatin atletismoarekiko dagoen zaletasunaren adierazle 

oñatiko San Silvestre lasterketa sortu zutenetako batzuk. JeSuS zabaleTa

Torreauzoko krosa antolatu zuen lagun kuadrilla. SaNTi meNdiOla

arrasate-oñati lasterketarekin batera, zubilaga-oñati ere egin izan da. PlacidO ruiz

zerzenay Tadese helmuga zeharkatzen, 2006an. JeSuS arreGi
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iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

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

Hondeaketak
excaVacioneS y contrataS arraSate Sl 
arrasatE 
meatzerreka 30
tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

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

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

Urko ManteniMiento Sl
arEtxabalEta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
basabe industrialdea b-3
tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

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

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

debagoieneko 
greMioak

Xabier urzelai arrasatE
Duela hamazazpi urte, uztailaren 
28 batez, zorigaiztoko albistea 
iritsi zen Gasherbrum II men-
ditik. Ia bi hamarkada geroago, 
Himalaiako Karakorum mendi-
lerroko tontor berean lortu dute 
Alberto Iñurrategik eta WOKpeak 
proiektuko soka-lagun Juan Va-
llejok eta Mikel Zabalzak "gai-
lurrik baliotsuena". Hilzorian 
zegoen mendizale bati bizitza 
salbatu diote: "Hauxe da gailu-
rrik onena, mendizaletasun ho-
netan sinisten dugu. Mendian 
genituen helburuak bertan behe-
ra utzi eta gero goibel geunden, 
eta honek sekulako poztasuna 
eman digu, bizitza da-eta tonto-
rrik garrantzitsuena", adierazi 
dute WOPeko soka-lagunek. Fe-
lixek ere bat egingo zukeen esan 
horiekin, seguru.  

kirol helburua lortu ezinda 
Ezohiko bideetatik G-I eta G-II 
mendiak lotzeko asmoz joan 
ziren Iñurrategi, Vallejo eta Za-
balza Gasherbrum-etara. Baina 

eguraldi txarra izan zuten: elur 
asko, haize zakarra... Kondizio 
txarrak ikusita, tontorrerako 
asmoak bertan behera utzi eta 
etxera bueltatzeko lanetan ziren 
mendizaleak,  "gailurrik garran-
tzitsuena" egin duten arte.  

7.100 metrora, italiarraren bila 
G-II igotzeko azken ahalegina 
egin ostean, Kukuczka-Kurticka 

bidetik jaitsiera luze eta gogorra 
egin berritan zeuden hiru eus-
kaldunak. Eta kanpaleku nagu-
sian ohartu ziren espedizio ko-
mertzial bateko kide bat falta 
zela –59 urteko Valerio Anno-
vazzi mendizale italiarra–. 

Annovazziren gainean galde-
tuta, haren espedizioko lagunek 
esan zieten 7.100 metrora ikusi 
zutela azkenekoz, C3-n –hiruga-

rren kanpalekuan– eta loturarik 
gabeko gauzak esaten hasita 
zegoela. Arkaitz Saiz argazkila-
riaren teleobjektiboa erabilita 
Annovazziren kanpin denda 3. 
kanpalekuan zegoela berretsi 
ahal izan zuten, eta, arazoak 
izango zituela aurreikusita, atse-
denik hartu barik, gorako bidea 
hartu zuten. 

kanpin dendan, mirariaren zain 
Hirukoak hamabi ordu behar 
izan zituen 3. kanpalekura iris-
teko –bi mila metroto horma 
gaindituta–.  Annovazzi kanpin 
dendan aurkitu zuten, gailurra 
egin eta gero, erabat deshidra-
tatuta eta lau egun 7.000 metro-
ra egin ostean izozketa-sintome-
kin. Hainbat ahalegin eginak 
zituen handik jaisteko, baina 
egin beharreko hurrengo tra-
muak zailtasun handia zuen, 
eta ez zuen bere burua kapaz 
ikusten. Bada, han zegoen, ez 
aurrera eta ez atzera, mirari 
baten –edo heriotzaren– zain.

Jatekoak eta edatekoak eman, 
medikazioa eman, eta Iñurrate-
giren, Zabalzaren eta Vallejoren 
laguntzarekin jaitsi ahal izan 
zen, bere kabuz, baina gertutik 
jarraituta eta sokatik lotuta. 
Konpromiso handiko jaitsiera 
izan zen, pitzaduraz betetako 
bidean behera.  

oihartzun handia 
Alberto Iñurrategirekin harre-
manetan jartzen ahalegindu da 
Goiena egunotan, baina, Valerio 
Annovazzi oinarrizko kanpale-
kuan onik utzi eta gero, WOP 
espedizioko kideek trekking lu-
zea zuten aurretik, eta erredak-
zioa itxi orduko ezinezkoa izan 
da aretxabaletarrarekin harre-
manetan jartzea. Abuztuaren 2an 
iritsiko dira Loiura, eta orduan 
emango dituzte xehetasunak.

alberto iñurrategi, Valerio annovazzi italiarrari laguntzen, gii-n mendian behera. miKel zabalza / WOP

''gailurrik baliotsuenak'' 
berezi egin du urtemuga
 Mendia  gaurko egunez hil zen, duela 17 urte, Felix iñurrategi, g-ii mendian; hain 
zuzen, aste barruan, mendi horretan, oihartzun handia izan duen erreskatean hartu du 
parte haren anaia albertok: Valerio annovazzi mendizale italiarra atera dute bizirik 

X.u arrasatE
Joan den asteburuan egin zu-
ten, Piedrahitan (Avila), Gi-
puzkoako parapente txapelke-
ta: "Gipuzkoako klub batek 
antolatzen duen topaketa da, 
eta, federazioa tartean sartu 
zenez, Gipuzkoako Txapelketa 
moduan izendatu zuten lehia-
keta. Baina lagun giroan egin-
dako txapelketa izan zen, apar-
tekorik barik; bestela, ez nukeen 
nik irabaziko", dio, barrez, 
arrasatearrak. Bi txanda egin 
zituzten, egun bakoitzean bana, 
eta hegan kilometro gehien 
egin zituenak eraman zuen 
saria: "Piedrahita oso leku 
aproposa da hegan egiteko, eta, 
lau egun genituenez, bertarai-
no joan ginen. Guztira, 30 lagun 
inguruk hartu zuten esku txa-
pelketan –Debagoieneko Ami-
llena taldeko hiru lagun izan 
ziren– eta Iriartek etxera eka-
rri zuen txapela, bi egunean 
220 kilometro hegan egin ostean.

Jon iriarte, 
Gipuzkoako 
txapeldun, 
Avilan
 ParaPenTea  amillena 
taldeko kideak 220 
kilometro egin zituen 
hegan, bi txandatan

2000. urteko uztailaren 28an 
zendu zen Felix iñurrategi 
(aretxabaleta, 1967), alberto 
anaiarekin batera G-ii mendia 
jaisten ari zela. Ondo iritsi ziren 
tontorrera –zortzimilakoen 
artean 12.a zuten–, baina 
beheranzko bidean labaindu eta 
amildu egin zen. Kolpe gogorra 
izan zen aretxabaletako 
herriarendako, eta euskal 
mendizaletasunarendako. Felix iñurrategi, artxibo erretratuan. GOieNa

gaur, hamazazpi urte felix joan zela

Antxintxika triatloi taldeko 
Iker Arkauz oñatiarra eta Zigor 
Jimenez arrasatearra Nizan 
izan ziren joan den astean, Ni-
zako Ironmanean esku hartzen. 
Oñatikoak, 23 urterekin, triat-
loiko distantzia luzeena amaitzea 
lortu zuen; oso emaitza onare-
kin, gainera. Arkauzek 10.54.58ko 
denbora egin zuen lasterketan, 
eta sailkapen orokorrean 110. 
postuan helmugaratu zen –2.300 
parte-hartzaile izan ziren–. Bere 
kategoriako atleten artean, be-
rriz (18 eta 23 urte bitartean), 
seigarren postua lortu zuen 
oñatiarrak. Bestalde, Zigor Ji-
menez arrasatearrak bertan 
behera utzi behar izan zuen 
proba gogorra.

 TriaTloia  Iker Arkauz 
oso ondo Nizako 
Ironmanean

Joan den domekan jokatu zi-
tuzten Zornotzako Pilota Txa-
pelketako finalak, eta Ander 
Biain pilotari oñatiarrak, biko-
tea Urnietako Odriozolarekin 
osatuta, txapela jantzi zuen, 
finalean Iriarteri eta Olideni 
22-6 irabazita.

Hala, oñatiarrak uztaila boro-
biltzea lortu du, hil hasieran 
Añorgan ere txapela jantzi zuen 
eta; orduan, baina, Markel Gar-
tzia herrikideak lagunduta. Zor-
notzako txapelketa jokatzen 
zebiltzala, Gartziak txapelketa 
alde batera utzi behar izan du, 
arazo fisikoengatik, eta Odrio-
zola urnietarrak ondo bete du 
oñatiarrak atzean utzitako hu-
tsunea.

 PiloTa  Oñatiko Bianek 
Zornotzako txapela 
eraman du etxera

Datozen egunotan jokatuko di-
tuzte Espainiako Udako Igeri-
keta Txapelketak. Kategoria 
txikietako ordezkariek Malagan 
izango dute hitzordua –uztaila-
ren 27tik 30era–, eta, txapelketan 
parte hartzeko gutxieneko mar-
kak gaindituta, Ainhoa Redin  
eta Sara Isasisasmendi igerilariek 
ordezkatuko dute Aloña Mendi 
kluba.

Juniorrek eta maila absoluto-
koek, ostera, Terrassan izango 
dute hitzordua, abuztuaren 1etik 
5era. Han, batetik, Bidasoako 
kluba ordezkatuko du Jon Mu-
gika bergararrak (50, 100 eta 200 
metro bizkar estiloan). Eta Aloña 
Mendiren izenean egingo du 
igeri Nerea Diazek.

 igerikeTa  Ibarreko 
hainbat igerilari 
Espainiakora

EBAn jokatuko dutela baieztatu 
eta gero, Ointxe! klubeko zuzen-
daritza berria badabil datorren 
denboraldira begira taldea in-
dartzeko lanetan. Aste barruan 
lotu dute Baskoniako joko an-
tolatzaile Mario Lopez. Hain 
zuzen ere, irailaren 9an jokatu-
ko dute denboraldiko lehenengo 
lagunartekoa, talde frantses 
baten kontra. 

 SaSkiBaloia  EBAn 
jokatzeko taldea 
indartzen dabil Ointxe!

Eibarko harrobiko Aitor Arregik 
Almeriako El Ejido taldean jo-
katuko du datorren denboraldian, 
Bigarren B mailan. Bergarakoak 
esperientzia handia du kategoria 
horretan; izan ere, azken den-
boraldietan Igor Gordobilekin 
Leioan jokatu du. Eibar taldea-
rekin Lehenengo Mailara igo 
ostean, Cadizen, La Rodan eta 
Leioan egon da jokatzen.

 FUTBola  Aitor Arregi 
bergararrak El Ejido 
taldean jokatuko du

Xabier urzelai arrasatE
Gipuzkoa Ogi Berri taldeko txi-
rrindulari debagoiendarrak pro-
tagonista izan ziren joan den 
asteburuan Iturmendin (Nafa-
rroa) egindako Euskal Herriko 
Erlojupekoko Txapelketan; izan 
ere, aretxabaletarra eta oñatia-
rra podiumera igo ziren. Este-
bezen kasuan, gainera, txapela 
janztera. Elite mailan, ostera, 
Lourdes Oiarbide izan zen one-
na (Bizkaia Durango).

bigarren urtez podiumean 
Garazi Erostarbe oñatiarra, iaz 
bezala, aurten ere bigarren sail-
katu da erlojuaren kontrako 
borrokan –gazte mailakoen sail-
kapen orokorrean hirugarren 
postua lortu zuen– eta erakutsi 
zuen dagoeneko espezialista dela 
erlojuaren kontrako lanean. 
Hamalau kilometroko ibilbidean, 
Maialen Aramendia (CAF Turn-
key Engineering) izan zen Eus-
kadiko Txapelketara begira 
borrokan ari zirenen artean 

onena (21.27), eta txantxikuarra 
minutu eta hamaika segundora 
helmugaratu zen (22.38). Gazte 
mailako onena, berriz, Sopela 
Ugeraga taldeko Sara Martin 
izan zen, segundo bakarreko 
tartearekin (21.26).

estebezek urte borobila 
Garazi Estebez aretxabaletarra, 
berriz, podiumaren lehen kos-
kara igo zen kadete mailan. Naia 
Amondarain (Oriako TX. Esko-
la) ziklistari 18 segundo atera 
zizkion eta hirugarren sailkatu 
Irati Puigdefabregasi (Nafa-
rroa-Ermitagña), 24 segundo. 

Aretxabaletakoa, poliki-poliki, 
denboraldi ederra egiten dabil. 
Espainiako Kopan bigarren, 
Euskadiko Errepide Txapelketan 
lehenengo, baita erlojupekoan 
ere, Espainiako taldekako erlo-
jupekoan brontzea eta, laster-
keta baten faltan, Euskaldun 
Torneoan lider. Horiek dira, 
besteak beste, aurtengo denbo-
raldian lortutakoak.

estebez, euskadiko txapeldun. GOieNa

estebez eta erostarbe, 
erlojupekoan podiumean
 TxirrindUlariTza  Joan den asteburuan jokatu duten, iturmendin (nafarroa), Euskal 
Herriko Erlojupekoko txapelketa. garazi Estebez aretxabaletarra nagusi izan zen 
kadete mailan eta gazte mailan garazi Erostarbe oñatiarrak zilarra jantzi zuen

gipuzkoA ogi berri 
tAldeAn dAude 
debAgoieneko bi 
zikliStAk, kAdete 
etA gAzte MAiletAn
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imanol beloki dEbagoiEna
Tolosan egoitza duen KUP abes-
batza Euskal Herriko toki asko-
tako kideek osatutakoa da; horien 
artean daude Aitor Biain oña-
tiarra, Rakel Murgiondo arra-
satearra eta Karlos Etxaniz ber-
gararra. Hainbat ekitalditan 
izan dira parte hartzen egunotan,  
Bartzelonan eta Frantzian, eta 
abuztuaren lehen egunetarako 
ere badituzte hainbat kontzertu; 
azken horiek Euskal Herrian 
eskainiko dituzte.

Hiru urtean behin antolatzen 
den Abesbatzen Munduko Sin-

posioa Bartzelonan izan da aur-
ten, eta uztailaren 22tik 26ra 
bitartean han izan da KUP tadea 
lau kontzertu eskaintzen. Euskal 
Herriko eta Estatuko ordezkari 
bakar moduan joan dira, eta 
izan dituzten emanaldietarako 
bi programa prestatu dituzte.

Abesbatzen ikuskizunez gain, 
sinposio horretan, mundu mai-
lako zuzendari onenak batzen 
dira, master class-ak, hitzaldiak… 
eskaintzen dituzte. Bestalde, 
produktoreak ere diskoak aur-
kezteko eta saltzeko izaten dira. 
Hala, aurtengo leloa edo gaia 

Bakearen kolorea izan da, eta 
abestu diren kantuak horren 
ingurukoak izan dira.

"esperientzia aberasgarria" 
Munduko 24 abesbatza batzen 
dituen sinposiora bi programa-
rekin joan dira: XVI. mendetik 
aurrerakoa da bat, gaur egungo 
kantez osatuta dagoena; beste 
programan, berriz, gaur egun-
go konpositoreek bakea gai mo-
duan izanda espresuki sinpo-
siorako prestatu dituztenak 
aurkeztu ditu KUP taldeak Bar-
tzelonan.

"Ez dago saririk, ohorea da 
bertan egotea soilik. Bi progra-
mekin lau errepertorio ezberdin 
aurkeztu ditugu Bartzelonan. 
Esperientzia oso aberasgarria 
izaten ari da, eta intentsua, gai-
nera. Hala, dena aurrez pentsa-
tu bezala irteten ari da. Bigarren 
emanaldia aire librean zen, bai-
na, euria hasi zuenez, lokaliza-
zioa aldatu egin behar izan ge-
nuen. Hala ere, oso leku erakar-
garrira eraman gintuzten, eta 
oso ondo egon zen. Hirugarren 
emanaldia, aldiz, areto nagusian 
izan zen, eta izugarria izan zen…", 
adierazi du Karlos Etxaniz KUPe-
ko kideak.

bartzelonatik frantziara 
Eguaztenean, Bartzelonatik Fran-
tziara bidaiatu zuen taldeak, eta 
han hiru kontzertu eskainiko 
dituzte: "Italiako eta AEBetako 
koru bana, eta Euskal Herritik 
gu izango gara bertan uztailaren 
30era arte. Bartzelonakoarekin 
alderatuta, ekitaldi ezberdina 
izango da, sariren bat edo beste 
jasotako abesbatzak batzen di-

tuena. Ekitaldi indartsua izango 
da, gainera, Frantzian zaletasun 
handia dago; bikain ibiliko gara, 
seguru", adierazi du Etxanizek. 
Bartzelonako eta Frantziako 
kontzertuen ostean, deskantsu-
rako egun bat hartuko dute KUP 
abesbatzako kideek, baina gero, 
Euskal Herrira bueltatu eta bes-
te hiru emanaldi eskainiko di-
tuzte.

abuzturako hainbat kontzertu 
Frantziatik bueltan, Donostiako 
Hamabostaldian, abuztuaren 
1ean izango dute lehenengo kon-
tzertua. Ondoren, abuztuaren 
3an Bermeon izango dira, eta, 
azkenik, Getxon, abuztuaren 
4an, udako zikloaren barruan 
izango dute opor aurreko azken 
emanaldia.

kUP abesbatza, Bartzelonan jarritako photocall-ean. KarlOS eTxaNiz kUP abesbatza, Bartzelonako oholtzan. KarlOS eTxaNiz

kup abesbatza 
proventzan da kantuan
kuP taldea uztailaren 22tik uztailaren 26ra bitartean bartzelonan izan da abesbatzen 
munduko sinposioan, eta, lau kontzertu eskaini ostean, Proventzara (Frantzia) joan 
dira, 'Festival de choeurs lauréat' jaialdira. uztailaren 30era arte egongo dira han

"bArtzelonAko 
SinpoSioAn ez dAgo 
SAririk; ohoreA dA, 
guretzAt, bertAn 
egoteA"

i.b oñati
Oreretako Landarbaso abesbatza 
Oñatiko Arantzazuko Santute-
gian izango da abuztuaren 18an, 
Donostiako Musika Hamabos-
taldiaren barruan kontzertua 
eskaintzen.

Carl Orff konpositore alema-
niarraren Carmina Burana abes-
tuko dute abesbatzako kideek; 
bi piano, bakarlari, perkusio eta 
ahots nahasientzako bertsioan. 
Iñaki Tolaretxipi zuzendariaren 
gidaritzapean, 75 minutuko ema-

naldia eskainiko dute; Helena 
Orcoyen sopranoa eta Mikel 
Uskola kontratenorra izango 
dira interpretatzaileak. Sarrerak 
10 eta 15 eurotan egongo dira 
salgai quincenamusical.eus-en.

autobus zerbitzua egongo da 
Lurraldebusek garraio publiko 
berezia eskainiko du Urola Kos-
tatik, Urola Garaitik, Debaba-
rrenetik eta Debagoienetik, eta 
kontzertuko sarrera erakusten 
dutenentzako doan izango da 
bidaia.

landarbaso abesbatza 
Arantzazun: 'Carmina burana'
donostiako musika Hamabostaldiaren barruan izango 
da kontzertua, abuztuaren 18an, 19:00etan

landarbaso abesbatza. laNdarbaSO

jokin bereziartua arrasatE
Hatortxu Rock jaialdiaren itzal 
handia Debagoienera ere iritsi 
da. Atzo abiatu zen euskal pre-
soen aldeko eta dispertsioaren 
aurkako jaialdia Lakuntzan 
(Nafarroa), eta antolatzaileek 
gogora ekarri dute hiltzeko edo 
desagertzeko jaio zela Hatortxu 
Rock: "Helburua lortu arte la-
nean jarraituko dugu".  

Hainbat eta hainbat izango 
dira Debagoienetik Lakuntzara 
joango diren herritarrak, eta 
bailarako musika taldeen or-
dezkaritzarik ere ez da faltako.  
Hala ere, bailarako bi talde 
izango dira Hatortxu-rako pro-
pio bueltatuko direnak: Ekon 
eta Des-kontrol. Itzulera berezia 
izango da; prestaketak nola da-
ramatzaten eta aldez aurreko 
sentsazioak nolakoak diren ja-
kiteko elkartu da Goiena bi 
taldeetako ordezkariekin.  

ekon: "oso berezia izango da"
2009an Durangoko Plateruenan 
jo zutenetik, Ekon ez da ager-

tokira igo, baina Hatortxu Rock 
jaialdiko antolakuntzaren es-
kaerari baiezkoa eman zioten: 
"Badakigu zer den Hatortxu 
Rock eta zertarako den. Gaine-
ra, gure buruari ere omenaldi 
bat egin nahi diogu, taldeak 20 
urte beteko lituzke eta", dio 
Iñigo Bakero baxu jotzaileak. 
Zapatuan, iragarri gabeko kon-
tzertu bat eman zuten Derioko 
Baserri antzokian, euren buruak 
berriro ere agertoki gainean 
nola moldatzen diren ikusteko. 
"Hatortxu-ko kontzertuan %100 

emateko moduan egongo gara, 
gure aldetik dena emango dugu". 
Sentsazio aldetik, berriro ere 
elkartzea "oso berezia" izan da, 
1994an J. Sangrerekin batera 
Ekon izango zena sortzen hasi 
zen Xabi del Reyk dioenez: "Ur-
duri gaude, baina sentsazio 
guztiak positiboak dira. Lagunak 
gara, eta berriro ere aspaldiko 
abesti zahar haiek jotzea ederra 
izan da. Oso ondo pasatu dugu 
entseguetan; bai, horixe!". 

des-kontrol: "Positiboa, ziur" 
2012ko Hatortxu Rock-en eman 
zuen Des-kontrolek, hain justu, 
orain arteko azken kontzertua. 
"Antolakuntzako bi lagun Arra-
satera etorri, eta elkarrizketa 
txiki bat izan genuen eurekin; 
presoen egoeraren berri ematen 
zuen bideo bat erakutsi ziguten 
eta barruraino sartu zitzaigun. 
Bertan egon behar genuela sen-
titu genuen, eta esango nuke 
taldeko guztiok oso gogotsu 
gaudela berriro jotzeko; behin-
tzat, kontzertu bat emateko", 

dio Oier Beitia Magu-k. Berezia 
izan da, taldeko kide guztien-
dako, bost urtez jo barik egon 
diren abestiak berriro ere jotzea. 
"Hasieran, apur bat kostatu 
zitzaigun, baina entseguz en-
tsegu hobetzen joan, eta dena 
gertu dugu kontzerturako", adie-
razi du berriro ere baxua har-
tuko duen Hodei Beitiak. En-
tseguak bereziak izan dira, 
baina are bereziagoa izango da 
biharko kontzertua. "Badakit 
sentsazio asko egongo direla. 

Barreak, negarrak, besarkada 
asko, seguru... Baina kontzer-
tuaren momentua heldu arte 
ezingo dugu jakin. Hala ere, 
positiboa izango da, ziur nago", 
uste du Magu-k. Taldekideek 
espero dute jendeak ondo eran-
tzungo duela: "Jende mordoa 
joan behar dela badakigu; ondo 
pasatuko dugu, agertoki gainean 
edo behean egon. Urduri jartzen 
gara pentsatzearekin bakarrik...". 
Biak ala biak, lozorrotik bizi
-bizi esnatzeko prest daude.  

ekon taldeko kideak gaur egun; bihar joko dute, Elkartasuna agertokian (21:15). GONTzal GaraTe des-kontrol taldeko kideak martitzenean; kontzertua bihar izango da, Elkartasuna-n (23:25). JaGOba dOmiNGO

hiltzeko jaio zen 
jaialdira itzulera
Euskal presoen aldeko Hatortxu rock jaialdiaren 20. ediziorako itzuliko dira arrasateko 
Ekon eta des-kontrol taldeak, eta bi taldeekin elkartu da goiena bihar eskainiko duten 
kontzertu bereziaren gainean berba egiteko; lozorrotik bizi-bizi esnatzeko prest daude

atzo hasi eta domekan amaituko den Hatortxu rock jaialdian 84 
musika taldek joko dute. 20. edizioa euskal Herriak bizi izan duen 
"elkartasun jaialdirik handiena" izango da, eta, hori posible izan 
dadin, hainbat eta hainbat boluntario dabiltza eta ibiliko dira lanean. 
bost gunetan banatu dute: beriain –bertan izango dira kontzertu 
gehienak–, herria, Naiz gunea, jantoki gunea eta akanpalekua. 
beriain izeneko kontzertuen gunerako lau agertoki egokitu dira: aire 
zabalean geratzen diren bi agertoki erraldoi –Ilusioa eta Elkartasuna– 
eta beste bi –Hator Neska eta Hator Mutil– karpa erraldoi baten. 
Kontzertuek mugituko dute jende gehien, baina lakuntzan mendi 
martxak, hitzaldiak, erakustaldiak, herri bazkariak, azokak eta 
umeendako txokoak izango dira, besteak beste, egunotan. ekitaldi 
nagusia domekan izango da (13:00); Nahikoa da... Etxera! lelopean, 
dispertsioaren amaiera aldarrikatuko dute. 

Ilusioa eta Elkartasuna izeneko agertoki nagusiak muntatuta. HaTOrTxu rOcK

orain arteko "jaialdirik handiena"

"bertAn egon behAr 
genuelA Sentitu dugu, 
oSo gogotSu gAude"
oiEr bEitia, dEs-kontrol

"SentSAzioAk onAk 
dirA, ondo pASAtu 
dugu entSeguetAn"
xabi dEl rEy, Ekon
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zaPaTua, 29

09:00 Platonic

09:30 Txantxariak

10:00 Kantari 

10:30 ibilean

11:30 Hemen debagoiena

12:30 Gipuzkoako plazatik: 
ainhoa aizpuru

13:00 Onein

13:30 Osoko bilkura: Oñati

14:15 eKT mursego

14:45 ikustenda: 

15:15 Hemen debagoiena

16:00 Kantari 

16:30 Txantxariak

17:00 Platonic

17:30 ibilean

18:00 Gipuzkoako plazatik: 
ainhoa aizpuru

18:30 bota erronka

19:00 Hemen debagoiena

20:00 Kantari 

20:30 ehunmilak

22:30 Hemen debagoiena

23:30 bota erronka

dOmeKa, 30

09:00 Kantari

09:30 bota erronka

10:00 Txantxariak

10:30 Platonic

11:00 ibilean

11:30 ikustenda: artza

12:00 eKT mursego

12:30 Onein

13:00 Hemen debagoiena

14:00 Gipuzkoako plazatik: 
ainhoa aizpuru

14:30 ehunmilak

16:30 Kantari 

17:00 Txantxariak

17:30 Hemen debagoiena

18:30 Plazako aulkitik: 
Tolosa

19:00 ibilean

19:30 bota erronka

20:00 Platonic

20:30 Hemen debagoiena

21:30 Gipuzkoako plazatik: 
ainhoa aizpuru

22:00 Osoko bilkura: Oñati

22:45 eKT mursego

23:15 Hemen debagoiena

eGubaKOiTza, 28

10:00 Hemen debagoiena

11:00 Onein

11:30 Hemen debagoiena

12:30 eKT mursego

13:00 Kantari 

13:30 Hemen debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 bota erronka

15:15 Hemen debagoiena

16:15 Gaurkoak

16:30 Onein

17:00 Gaurkoak

17:15 ikustenda: artza

17:45 Gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 Platonic

19:30 eKT mursego

20:00 Hemen debagoiena

21:00 ehunmilak

23:00 Hemen debagoiena

00:00 ibilean 

2017ko ehunMilAk lASterketAren lAburpenA
‘Erreportajea’ Egubakoitza, 21:00

GOieNa

AlbiSteAk AStelehenetik egubAkoitzerA
‘Gaurkoak’ Egunero, 14:30

GOieNa

astEa goiEna tElEbistan

eGuazTeNa, 2

unAi iturriAgA etA 
igor elortzA
‘Kulturrizketak’ 

Eguaztena, 21:30

eGueNa, 3

AnA gAndArArekin, 
kulturAz
‘EKT’ 

Eguena, 21:30

aSTeleHeNa, 31

lASterketA egun bAt, 
beñAt ArnAizekin
‘#HRMT’ 

Astelehena, 21:30

marTiTzeNa, 1

julen iriondo, 
pAtXi goikoleArekin
‘Ikustenda’ 

Martitzena, 21:30

GOieNa

GOieNa TelebiSTaKO 
PrOGramaziO OSOa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

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.

EskEr ona

bergaran, 2017ko uztailaren 28an.

Eskerrik asko egun hauetan hiletara etorri 
eta gurekin egon zareten guztioi.

Era berean, bai Javierri, bai guri, egunerokotasunean babesa, 
laguntza eta gertutasuna adierazi diguzuenoi, mila esker.

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko uztailaren 20an hil zen, 81 urte zituela.

Francisco Javier 
azcarate San Jose

oroigarria

antzuolan, 2017ko uztailaren 28an.

Mendiz mendi zenbiltzan
Tontorrik tontor goratira

Mendia zen zure bizi
Nola ez, zure desira

"gustuko lekuan aldaparik ez"
Guztiok zuri begira

Zeruko izar argitsu horrek
Egin ezazu distira.

2016ko abuztuaren 6an hil zen, 62 urte zituela.

 Felix 
lizarralde leceta

EskEr ona

arrasaten, 2017ko uztailaren 28an.

rafa leturiagatik adierazi duzuen estimu eta maitasunagatik, 
bere heriotzak eragindako dolumina azaltzera 

gugana hurbildu zaretenoi eskerrak eman nahi dizkizuegu.

bere familiak, bihotzez.

2017ko uztailaren 18an hil zen, 72 urte zituela.

rafa 
leturia arregi

oroigarria

arrasaten, 2017ko uztailaren 28an.

Dauzkazun dohai oro dituzu gu danon mende ezarri:
zure gogoa eta bihotza, adimendu ta eztarri,

amodioa eragile ta giza legea uztarri.
Begira egun zure eraintzak ekarri duan uztari.

Betirako zu, aita.

2017ko uztailaren 18an hil zen, 72 urte zituela.

rafa 
leturia arregi

EskEr ona

oñatin, 2017ko uztailaren 28an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, uztailaren 29an,19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi, aurrez eskerrik asko.

Prudencio Etxezarretaren alarguna

2017ko uztailaren 23an hil zen, 98 urte zituela.

Francisca 
altube Moyua

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 28 FerNaNdez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
zapatua, 29 eSPañOl mOraleS: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
domeka, 30 eTxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
astelehena, 31 alberTO azKOaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Martitzena, 1 FerNaNdez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
eguaztena, 2 eSPañOl mOraleS: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
eguena, 3 eTxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 28 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
zapatua, 29 mOzOS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
domeka, 30 mOzOS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
astelehena, 31 urriTiKOeTxea: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 1 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
eguaztena, 2 mOzOS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
eguena, 3 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 28 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
zapatua, 29 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
domeka, 30 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
astelehena, 31 iGarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 1 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
eguaztena, 2 iGarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
eguena, 3 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017-08-15 arte:
FerNaNdez: maisu aranbarri  
943 79 22 26
2017-08-16tik aurrera:
irizar: erguin 11 / 943 79 12 39

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

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko uztailaren 28an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, 
uztailaren 29an, 19:00etan,

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

2016ko uztailaren 17an hil zen, 84 urte zituela.

Juan Mari 
Urzelai aiastui

HilEta

aramaion, 2017ko uztailaren 28an.
Helbidea: azkoaga auzoa 3

oharrak: hilbeila arrasate tanatorioan izango da gaur, egubakoitza, 
10:00-13:00 eta 16:00-17:30 artean.

irteera meza domekan, uztailaren 30ean, izango da, 12:00etan, 
arrasateko san Juan batailatzailearen parrokian.

semea: Etor. bilobak: beñat eta amaia. anai-arrebak: Jon (†), xabier eta 
Juanita (†), amaia eta Jabier (†), Edur (†) eta ana mari, arantza eta luis (†).

Ezkon anai-arrebak, ilobak eta gainerako senideak.

Haren aldeko hileta-elizkizuna gaur, egubakoitza, uztailak 28, 
izango da, 18:00etan, azkoaga auzoko Juan batailatzailearen elizan.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

2017ko uztailaren 27an hil zen, 89 urte zituela.

Joseba 
arregi liziaga

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.

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. Te-
lefonoa: 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. 2017-2018 
ikasturterako hiru logela-
ko etxebizitza behar dugu 
errentan, unibertsitatetik 
gertu. 943 01 17 01 edo 
943 32 22 42 

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

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 

2. garaJeak

204. erreNTaN HarTu
bergara. Garajea hartuko 
nuke errentan bergara 
erdialdean. Telefono zen-
bakia: 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 

402. eSKaeraK
arrasate edo bergara. 
Goizetan, 13:00ak arte, 
nagusi eta umeak zaindu 
edota garbiketa lanak 
egingo nituzke. Telefonoa: 
600 29 05 24 

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

bergara. arratsaldetan 
ume eta nagusiak zain-
tzeko edo garbiketak egi-
teko prest nago. Telefo-
noa: 649 52 86 54 

debagoiena. 35 urteko 
mutila, esperientziaduna, 
nagusiak zaindu, garbi-
ketak egin eta bestelako 
lanetarako gertu. etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
eta baita asteburuetan 
ere. 651 03 41 29 

debagoiena. 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. 
Ordutegi arazo barik. Te-
lefonoa: 652 74 67 15 

debagoiena. mutil ardu-
ratsu eta jatorra lan bila: 
nagusiak etxean bertan 
bizi izaten edo egunez 
zaintzen, atari eta abarrak 
garbitzen edo baserri la-
nak egiten. 657 03 10 17 
(luis) 

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 nagusi eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Telefonoa: 
652 65 65 47 (lizeth) 

debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientzia 
duena, nagusi eta umeak 
zaintzeko gertu. etxean 
bertan bizi izaten edo bes-
tela. 663 46 93 60 

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. 625 79 72 88 

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

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

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

debagoiena. zaintza la-
netan, garbiketan eta 
sukalde laguntzaile mo-
duan aritzeko gertu nago. 
etxean bertan bizi izaten, 
egunez edo orduka. Tele-
fonoa: 688 29 97 05 

7. aniMaliak

703. emaN
katakumeak. Kataku-
meak ematen dira opari. 
beltzak eta gorriak. Tele-
fonoa: 643 68 15 09 

txakurkumeak. Txakur-
kumeak ematen dira opa-
ri. arditxakurrak dira eta 
urbiako fondan daude. 
943 78 13 16 

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. 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,	igogailua,	teilatua	eta	fatxada	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.
•	 Irizar,	93	m2,	3	gela,	igogailua,	balkoi	handia.	Berritzeko.	180.000€.
•	 Simón	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€.	NEGOZIAGARRIAA.

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
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txutxu-mutxuak

4. zerrajerako jaiak Arrasaten
umeek eta gaztetxoek ez zuten aspertzeko 
tarte handirik izan zerrajerako jaietan: karta 
bilketa, gozoki arrantza, aulkien jokoa eta 
beste hainbat jolas egin zituzten.

2. irati tabernako festa
Tabernak ateak itxiko ditu denboraldi batez, 
zaharberritze lan sakonak egin eta itxura 
aldatuta berragertzeko. Hori dela eta, festa 
egin zuten, herritarrentzat eta bezeroentzat.

6. Santixa eguna Aramaion
Gureia auzoan jai giroan pasatu zuten 
Santiago eguna. asteburuan, berriz, San 
esteban jaiak izango dituzte uribarri auzoan. 
beraz, ez dute aspertzeko aukerarik izango.

8. Maringo jaiak eskoriatzan
madalena jaiak ospatu zituzten marin 
auzoan. berrogei bat lagun bildu ziren 
auzotarrek prestaturiko afaria dastatzeko, 
eta ondoren, trikitilariek alaitu zuten giroa. 

10. ezkontza eguna bihar
Josune urkia eta iñigo bikuña bihar, zapatua, 
ezkonduko dira, Oñatiko udaletxean. 
Familiaren eta lagunen partetik, "zorionak, 
eta ondo pasatu eguna!".

11. Mende erdiko istorioa
maximo eta isabel abuztuaren 26an, orain 50 
urte bezala, berriro ezkonduko dira 
bolibarren (eskoriatza). zorionik beroenak, 
etxekoen eta eliren partetik.

3. 80 lagun degurixan
behar-zana elbarrien elkarteak antolatuta, 
kanpaldia egin dute aurten ere degurixan. 
inguruko zenbait herritatik bertaratu zen 
jendea asteburuaz gozatzera.

1. portasolgo jaiak Aretxabaletan
Jende mordoa batu da aurten ere Portasolgo 
jaietan. Neska-mutikoak gustura ibili ziren 
lasterketak eginez, eta guztiek eraman zuten 
saria etxera.

5. boluko jaiak bergaran
Santa ana jaiak ospatu zituzten bolua auzoan 
eta herritar ugari batu zen. Sardina-jana, 
patata-tortilla lehiaketa, puzgarriak, tailerrak 
eta beste hainbat ekintza egin zituzten.

7. Maalako jaiak Arrasaten
Jai gehienetan bezala, maalako jaietan ere 
gazteak izan ziren protagonista. Hainbat jolas 
egin ostean, txokolate gozoa jan zuten 
maalara hurbildu ziren gaztetxoek.

9. Santxolopetegiko jaiak oñatin
Hemen ere, urtero moduan, madalena jaiak 
ospatu dituzte. irudian, domekako herri kirol 
emanaldiaz gozatzen zeuden hainbat auzotar 
eta herritar, eserita.
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zorion agurrak

antzuola
iñaki eta Unai 
narbaiza 
uztailaren 25ean, 
iñakik 41 urte eta 
unaik 5. zorionak gure 
etxeko mutilei, 
familiaren eta, batez 
be, amatxoren eta 
ingeren partetik!

arrasatE
iker avila legorburu
uztailaren 25ean, 7 
urte. zorionak, artista! 
ez galdu inoiz irribarre 
hori. Oso ondo pasatu 
eguna. muxu handi 
bat, familia osoaren 
partetik!

arrasatE
izar azpiazu barrena
uztailaren 23an, 9 
urte. zorionak, izar! 
Patxo potolo-potolo bat 
lagunen eta 
familixakuen partetik! 
batez be danelena.

oñati
iker Serrano lopez
uztailaren 19an, 7 
urte. zorionak, 
txapeldun! muxu 
handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

arrasatE
lander diaz fuentes
uztailaren 26an, 12 
urte. zorionak, lander! 
Ondo-ondo ospatu 
zure eguna eta opari 
asko jaso! Patxo bat 
familiaren eta, 
bereziki, yuneren eta 
unairen partetik.

oñati
Unax arana Urtzelai
uztailaren 26an, 5 urte. zorionak, unax! Ondo 
ospatu zure eguna urzelain! Patxo handi bat 
etxekoen eta, bereziki, beñaten partetik.

arEtxabalEta
anita aretxaga
uztailaren 25ean, 
urtebetetzea. aupa, 
amama! Jarraitu beti 
bezain guapa eta 
animosa. Patxo 
handi-handi bat, 
etxeko guztien 
partetik.

oñati
noa Mugarza Urizar
uztailaren 28an, 6 
urte. Gure etxeko 
txikiñak 6 urte bete 
dittu. Sei muxu goxo 
zuretako, Noa. asko 
maitte zaittugu. 
infinituraino!

bErgara
Peio arana garitano
uztailaren 28an, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo 
pasatu kopuru borobila 
betetzen dozun 
honetan. etxekoen eta, 
batez be, manexen 
partetik.

bErgara
naroa gullon iñarra
uztailaren 28an, 8 
urte. zorionak eta urte 
askotarako! Ondo 
ospatu zure eguna eta 
muxu bat, etxekoen 
partetik.

bErgara
laia eta Uxue arrieta
uztailaren 27an, urtebetetzea. zorionak familixa 
guztixaren partetik! Jarraitxu horren alaixak izaten. 
asko maitxe zaitxuztegu!

oñati
iraia leibar zumalde
uztailaren 27an, 
urtebete. zorionak, 
maitte! Jada urte bat! 
Ondo pasatu eguna eta 
muxu handi-handi bat, 
etxeko danon partetik.

oñati
ander castell tejada
uztailaren 26an, 3 urte. 
zorionak, ander! Gaur 
etxeko erregeak hiru 
urtetxo egiten ditu. Segi 
horrela, maitia! muxu 
handi bat! Gurasoak, 
aiton-amonak eta 
osaba-izebak. 

bErgara
ander ortiz lizarralde 
uztailaren 26an, 7 urte. zorionak, txapeldun! 
mutiko handia egin zara dagoeneko! Primeran 
ospatu zure urtebetetze eguna eta patxo 
handi-handi bat, etxeko danon partetik.

oñati
eider erostarbe, 
Joane arriaran eta 
Martin arregi
zorionak, hirukote! 
Gure txikiñak badoiaz 
handitzen-handitzen... 
uztailaren 31n, 
eiderrek 8 urte ingo 
dittu, abuztuaren 3an, 
martinek 4 eta 
abuztuaren 12an, 
Joanek 5.Ondo pasatu 
eta muxu bana, 
familixakuan partetik!

oñati
oihan aramendi 
fuente
uztailaren 31n, 2 urte. 
zorionak, Oihantxo! 
Ondo-ondo pasatu 
zure bigarren 
urtebetetze egunian. 
etxeko danon partetik. 
muxu asko, txikitin.

arrasatE
aner eta Marene 
galan Uriarte
anerrek urtetxo bat 
bete dau uztailaren 
25ean eta marenek 4 
urte beteko dittu, 
uztailaren 29an. 
zorionak, maitiak! 
Familia guztiaren eta, 
bereziki, aitatxoren eta 
amatxoren partetik. 
asko maite 
zaittuztegu! muxu 
potolo bana!

oñati
Maddalen 
intxaurtieta arregi
uztailaren 30ean, 2 
urte. zorionak, poxpolin! 
Ondo pasatu zure 
egunian! muxu asko, 
etxekoon eta, bereziki, 
Sararen, Paulen eta 
martinen partetik.

arEtxabalEta
Uxue ibabe
uztailaren 30ean, 10 
urte. aupa, printzesa! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean eta tori 
muxu potolo bat, 
etxeko guztien 
partetik. zorionak!

bErgara Eta ElgEta
Haritz gillegi irizar
uztailaren 29an, 2 
urte. zorionak, Haritz. 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna. Oso maite 
zaittugu. muxu handi 
bat, familiako danon 
partetik.

oñati
Maialen Urzelai 
txintxurreta
abuztuaren 3an, 10 
urte. zorionak, maitia! 
muxu pilo bat 
zuretzako!

bErgara
Unai beistegi frias
abuztuaren 5ean, 6 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, unai! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna eta segi 
horrelako mutil jatorra 
izaten! muxu handi 
bat, denon partetik.

bErgara
Maialen garcia 
Urbieta
abuztuaren 2an, 6 urte. 
zorionak, maialen! ze 
ondo ospatukoun zure 
eguna! Patxo handi 
bat, etxeko guztien eta, 
bereziki, Naroaren 
partetik!

bErgara
birramama inaxi, aitita iñaki eta naia
uztailaren 31n, hiru belaunaldik urtebetetzea ospatzen duzue. zorionak 
birramama inaxiri, aitita iñakiri eta gure Naiari. zorionak, bihotz-bihotzez, 
etxeko guztion partetik eta muxu bana hirurondako.

arEtxabalEta
Maddi alarcia
abuztuaren 22an, 10 
urte. zorionak eta 
patxo potolo bat, tia 
Kontxiren eta izadiren 
partetik!

oñati
irati eta kepa eraña 
ganuza
abuztuaren 5ean, 4 
urte. zorionak, 
maitetxuak! 
xubaneren, aitatxoren 
eta amatxoren 
partetik! Ondo pasatu 
eguna eta muxutxu 
bana.

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

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

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

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

Martitzeneko 
17:00ak arte 
jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.
Hortik aurrera 
jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko 
ditugu.

oñati
oinatz Urzelai 
aizpeolea
uztailaren 25ean, 6 
urte. zorionak, Oinatz! 
ze handi egiten ari den 
zaren! muxu handi bat, 
Oñatiko eta legazpiko 
familiaren eta, batez 
ere, auritzen partetik.
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eGubAkOitzA 28
oñAti udalekuen azken eguna
udaleku irekiak eta arte udalekuak 
jaiarekin bukatuko dituzte.
Bidebarrietan, 10:00etan.

ArAMAio San esteban jaiak 
uribarri auzoan
16:00etan auzolana, 19:30ean 
txupina eta kanpai jotzea eta 
21:00etan kantu eta bertso afaria.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti ur jolasak
Kuboko erabiltzaileendako.
Gazteleku aurrealdean, 16:30ean.

oñAti pilota partiduak
35. San migel txapelketako 
partiduak.
Zubikoan, 18:45ean. 

ArrASAte rangsagar 
performing Arts taldea
indiako kultura eta tradizio 
koloretsua oinarri dituen dantza 
taldea. Folk dantza indiarrak eta 
indiako hainbat estatutako tribu 
dantzak egingo dituzte. udazabal 
egitarauko azken ikuskizuna.
Monterron parkean, 22:30ean. 

eSkoriAtzA helduendako ipuin 
kontaketa
dorleta Kortazarren saioa, errekan 
Gora egitaraua bukatzeko. 
Villa Epifanian, 22:30ean. 

zApAtuA 29
oñAti bisita gidatuak 
Arantzazun
bi aukera, egunero: arantzazu 
santutegia edo Oteiza eta arantzazu. 
aurrez izena ematea komeni da: 
943-79 64 63 edo turismo@
debagoiena.eus helbidean.
Arantzazun, 13:00etan eta 
17:00etan.

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 pintura 
erakusketako azken eguna
Gaur da ainhoa caberoren ikasleek 
egindako lanak ikusteko azken 
eguna. 
Arkupen, 11:00-13:00 eta 18:00-
20:00.

ArAMAio San esteban jaiak 
uribarri auzoan
12:00etan meza bizente Goikoetxea 
abesbatzarekin, 13:00etan bolo 
txapelketa eta auzo-jira 
trikitilariekin, 17:30ean briska eta 
mus txapelketak, 18:00etan 
umeendako jolasak eta puzgarriak 
eta 20:00etan berbapasia.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

eSkoriAtzA ibarraundi museoa 
eta zubiate labea
etnografia, historia eta amoniteen 
erakusketa eta zeramika labea 
ezagutzeko bisitak, 12:00etan eta 
14:00etan. aurrez eman behar da 
izena, 943-71 54 53 telefonoan.
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 espeleotxiki
Pasarelaz kanpoko abentura familia 
osoarendako. 6 urtetik gorako 
haurrendako ekintza, heldu batek 
lagunduta. aurrez izena ematea 
komeni da: 943-08 20 00.
Arrikrutzen, 15:30ean.

oñAti lizargarate egunerako 
txartelak salgai
abuztuaren 20ra arte eros daitezke 
arrano tabernan edo 
lizargarateelkartea@gmail.com 
helbidean, 22 eurotan. lizargarate 
eguna abuztuaren 27an ospatuko 
dute.
Salmenta, aipatutako lekuetan.

dOMekA 30
elgetA bisita gidatua 
lubakietara
memoria Historikoaren euskal 
interpretazio zentrotik. aurrez izena 
ematea komeni da, 943-79 64 63 
telefonoan edo turismo@
debagoiena.eus helbidean.
Aipatutako lekutik, 10:00etan.

bergArA 'trikuharrien bidea'
Karakate-irukurutzeta ibilaldia 
egingo dute uztaileko eta abuztuko 
domeketan, 10:30ean eta 
13.00etan. aurrez izena eman behar 
da, 943-08 20 10 telefonoan edo 
turismo@debegesa.eus helbidean.
Aipatutako lekutik eta orduetan.

ArAMAio San esteban jaiak 
uribarri auzoan
12:00etan auzoko hildakoen aldeko 
meza eta ostean biolin eta piano 
emanaldia; 13:00etan briska eta 
mus txapelketetako finalak eta 
14:30ean txupina jaiak bukatzeko.
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.

AretXAbAletA San inazio 
bezpera Murualde elkartean
afaltzeko elkartuko dira bazkideak. 
afalostea girotzeko, Odei barroso 
eta aimar Karrika bertsolariak eta 
herriko trikitilariak.
Aipatutako lekuan, 21:30ean.

eSkoriAtzA Argi-soinu 
ikuskizuna
uztaileko ekintzei bukaera emateko 
emanaldia. musika zati ezberdin 
edo pieza bat efektu piroteknikoekin 
sinkronizatutako sorta. 
Olaeta plazan, 22:45ean.

AsteleHeNA 31
oñAti oñati-Arantzazu lineako 
autobus gehiago
urbiako ospakizunak direla-eta 
autobusen joan-etorria indartu 
egingo dute: 09:00etatik 
15:00etara, ordu erdian behin. 
Betiko geltokietan.

AretXAbAletA San inazio 
eguna Murualde elkartean
12:00etan meza egingo dute 
hildako bazkideen omenez.
Aipatutako orduan, parrokian.

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

bergArA jesus belaustegiren 
erakusketa
Xumetasunaren xarma delako 
eskultura erakusketa ipini du. 
buztin gorria erabiltzen du lanak 
egiteko munitibarren jaiotako 
artistak. ikusgai egongo da 
abuztuaren 13ra arte.
Aroztegin, 12:00-14:00.

MArtitzeNA 1
oñAti udako kirol kanpainaren 
hirugarren txanda hasi
Norberak aukeratutako ordua eta 
ekintza. 
Kiroldegian, 09:00etan.

oñAti haur liburutegia itxita
abuztu osoan itxita. arratsaldeetan, 
helduen liburutegian, haurrentzako 
dokumentuak dituen txokoa dago
liburuak eta dVdak maileguan hartu 
ahal izateko.
Kultura etxean.

bergArA 'zikoinak' pelikula
umeendako zinema-emanaldia, 
euskaraz. Nicholas Stollerren eta  
doug Sweetlanden lana emango 
dute. euria egiten badu, 
seminarioko karpan.
San Martin plazan, 22:00etan.

eGuAzteNA 2
oñAti Arantzazuko parketxea
aizkorri-aratz Parke Naturala 
ezagutzeko gunean, bisita gidatuak, 
martitzenetik domekara. izena 
emateko: 943-78 28 94.
Parketxean, 10:00etan.

eSkoriAtzA eduardo 
gorosarriri buruzko erakusketa
ikusgai abuztuaren 31ra arte. Hark 
idatzitako partiturak eta erabilitako 
materiala ikusteko aukera, besteak 
beste.
Ibarraundin, egunero.

agenda

AretXAbAletA Artzainen 
jolasak kulki taldearekin
marmita eroatea, harri-jasotzea, 
ahari txirrista, artzain jokoa eta 
etxola, asto kulunka, trontza, gizon 
proba eta beste hainbat. eguraldi 
txarra egiten badu, Herriko Plazan 
egingo dute. 
Ilargi plazan, 18:30ean.

ArrASAte Andrew ellisen 
kontzertua
blues eta folk doinuak eskainiko 
ditu aebetako musikariak.
Taupa tabernan, 19:30ean. 

eGueNA 3
AretXAbAletA 'la guerra del 
planeta de los simios' filma
udako zinemaren barruan emango 
dute pelikula. Sarrerak, bi euro.
Arkupen, 18:30ean. 

bergArA patxin eta potxin 
pailazoak
Piramideen bila delako ikuskizuna 
egingo dute, umeendako. Pailazo 
bikoteak herrialde ezberdinak 
bisitatuko ditu, astotxo baten 
laguntzarekin. umeak gonbidatuko 
dituzte eurekin bidaiatzera. doan.
Fraiskozuri plazan, 20:00etan.

eGubAkOitzA 4
oñAti zizelkatze ikastaroa
irailaren 6tik abenduaren 27ra 
egingo duten ikastarorako izena 
eman daiteke dagoeneko, 

zizelkatu@gmail.com helbidean. 
eskolak eguaztenetan emango 
dituzte, 15:30ean edo 18:00etan.
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

oñAti herribusa usakora
16:00etan eta 19:30ean egingo ditu 
joan-etorriak. Gaur da azken eguna 
udal zerbitzua usakora helduko 
dena.
Ohiko geltokietan geratuko da. 

dOMekA 6
elgetA bisita gidatua 
lubakietara
memoria Historikoaren euskal 
interpretazio zentrotik. aurrez izena 
ematea komeni da, 943-79 64 63 
telefonoan edo turismo@
debagoiena.eus helbidean.
Aipatutako lekutik, 10:00etan.

bergArA 'trikuharrien bidea'
Karakate-irukurutzeta ibilaldia 
egingo dute uztaileko eta abuztuko 
domekatan, 10:30ean eta 
13.00etan. aurrez izena eman behar 
da, 943-08 20 10 telefonoan edo 
turismo@debegesa.eus helbidean.
Aipatutako lekutik eta orduetan.

oñAti bisita gidatua 
txokolateixara
Txokolatearen interpretazio Gunea. 
abuztuan bisita gidatuak goizez 
egunero, eta, arratsaldez 
martitzenetan eta eguenetan. aurrez 
izena ematea komeni da 605-76 35 
95 telefonoan.
Aipatutako lekuan, 10:30ean. 

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

MArtitzeNA 8
bergArA 'la leyenda de tarzán' 
pelikula
2016an david yatesek zuzendutako 
pelikula, helduendako. eguraldi 
txarra egiten badu, Seminarioko 
karpan.
San Martin plazan, 22:00etan.

eGuAzteNA 9
bergArA joseba b. lenoirren 
kontzertua
berako bakarlariak emanaldia 
egingo du. Gitarraren laguntzarekin 
bere ibilbidearen errepasoa egingo 
du. bereziki, Eguzkiari begietara so 
azken diskoko kantuak.
Fraiskozuri plazan, 22:00etan.

bergArA 'bergara 
monumentala' bisita gidatua
laboratorium museotik hasita, 
herriguneko altxorrak eta jauregiak 
ezagutzeko bisita gidatua. 
"ustekabean harrapatzen duen 
bisita atsegina da". irailaren 15era 
arte, egunero. astelehenetik 
zapatura 11:30 eta 13:30. domeka 
eta jaiegunetan 11:00 eta 13:00.
Laboratoriumen.

eMAiguzue zuen ekitAldien berri eguAzteneko eguerdiA bAino lehen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

goiEna

oñAti San inazio eguna urbian
arabako eta Gipuzkoako partzuegoen eskutik: 11:30ean meza urbiako 
ermitan, eta ostean, bertsolariak; 13:00etan artzain-txakur txapelketa; eta 
bazkaldu aurretik eta ostean, miren, agur eta Oier hirukoaren erromeria. 
Uztailaren 31n, Urbian, aipatutako orduetan.

 

Dunkerque-ren hasiera 
benetan ederra da. ingeles 
gudari talde bat herriko 
kaleetatik ihes egiten ari da 
hondartzara iritsi nahian. ez 
da ikusten etsaia, hau da, 
armada alemaniarra non 
dagoen, baina haren 
presentzia eta indar 
suntsitzailea antzematen da 
egiten duen tiroketaren 
bidez. 

Oso ondo islatzen da 
setiatua egotearen 
sentsazioa. Gudariek ez 
dakite zer egin edo nola 
irten sartu diren kale itsutik. 

Filmean zehar ikusleak 
sentitu dezake arrisku 
amaigabean egotearen 
kezka, beldurra eta 
amorrua. metro bat 
ezkerrera edo eskumara 
egotea izan daiteke 
bizitzaren eta heriotzaren 
arteko muga. Nolanek 
sortzen dituen irudiak 
momentu askotan 

izugarriak dira. 
dunkerquetik ihes egin nahi 
duten gudariak ehiztariaren 
etorrera sentitzen duten 
animaliak dira. 

eta gudak dakarren 
norgehiagoka itogarria ondo 
azalduta dago. 

baina badakigu Nolani 
denborarekin jokatzea 
gustatzen zaiola eta ii. 
mundu Gerra esanguratsu 
horretan barneratzeko 
azkenean elkartuko diren 
hiru istorio desberdinak 
erabiltzen ditu. 

Gertu egon arren egun 
eta leku desberdinetan 
hasten dira eta euren 
arteko elkartzea gertatuko 
da filma gudaren 
deskribapenetik oda 
abertzalera pasatzen 
denean.

eta azkenean, harrigarria 
zirudien filma 
konbentzionala izatera 
hurbiltzen da.

gASteiz

GOrbeia

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
19:30, 22:15.

Wonder woman
egubakoitzetik 
eguenera: 17:10, 
22:00.

Spiderman
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
17:00, 18:45, 
19:45, 21:30, 
22:30.

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:00, 20:00.

el diario de greg
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
20:15, 22:15.

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

Siete deseos
egubakoitzetik 

eguenera: 20:30, 
22:30.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
18:45, 21:30.

una noche fuera 
de control
egubakoitzetik 
eguenera: 17:50, 
20:15, 22:30.

baby driver
egubakoitzetik 
eguenera: 17:45, 
20:15, 22:30.

Mara y el señor 
de fuego
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00.

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 19:45.

FlOrida

Spiderman
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
17:00, 19:45, 
22:30.

bebe jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

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

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

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

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

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

tanna
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.

una noche fuera 
de control
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.

el invierno
egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.

50 primaveras
egubakoitzetik 
eguenera: 
16:30, 20:30, 
22:30.

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00.

el ultimo 
virrey de la 
india
egubakoitzetik 
eguenera: 
19:40, 22:30.

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

Su mejor 
historia
egubakoitzetik 
eguenera: 
20:15.

nur y el 
templo del 
dragon 
(euskaraz)
egubakoitzetik 
eguenera: 
12:00.

zinEma

KriTiKa

kale itsutik irten nahian (dunkerque)  
zuz.: christopher Nolan. Herr.: britainia-aeb (2017). aktoreak: 
Fionn Whitehead, Tom Hardy, mark rylance. iraupena: 107 min.

dinamo operazioan oinarritutakoa
iñigo zabala

bEat ValEnCia

bergArA hendrik rover & los Miticos gt's
blues, rhythm-and-blues eta rock gitarra jotzaile ospetsua da Hendrik rover 
eta bere estiloa zabaltzen joan da bere eraginen antzera. Hirukote indartsu 
eta bizia da. bikain konbinatuak. doan.
Gaur, egubakoitza, Espoloian, 22:00etan.



zu HEmEn zaudE
2017-07-28 
Egubakoitza

iker oñate arEtxabalEta
Asko dira Santiago bidea egitea 
erabakitzen duten erromesak. 
Batzuek sinesmenak bultzaturik 
zapaltzen dute ibilbidea; beste 
batzuk, berriz, aisialdirako pla-
nak eramaten ditu bertara. Bada, 
azken urteetako joera ikusirik, 
argi dago askotariko jendea aur-
ki daitekeela bidean; Santiagok 
ez du mugarik ezarria, nork 
bereak jartzen ditu.

Besteak beste, Marcial Perezek 
–80 urteko aretxabaletarra– egi-
nikoak erabat zokoraturik utzi 
du Santiago bideak adin muga 
duen ustea: ibilbidearen zati bat 
egin zuen ekainaren 12tik uz-
tailaren 10era bitartean, Errio-
xako Briones herritik –bere 
jaiotetxea– hasita.  “Adin jakin 
batera helduta, jendea zahar 
sentitzen da, baina neu ez naiz 
uste horretakoa. Badakit, saia-
tuz gero, helburuak erdietsi di-
tzakegula. Borondate kontua 
izaten da sarri”, azaldu du Pe-
rezek.

Dena den, aitortu duenez, aur-
ten, beste urteetan baino zailta-
sun handiagoarekin egin du 
bidea. 28 etapa behar izan zituen 
Santiagora iristeko; egunean, 
hogei kilometro pasa egiten zi-
tuen. "Aurten eginiko bidea 23 

etapatan amaitu nuen urte ba-
tean", esan du.

Hala ere, Perez "gustura" da 
egindakoarekin: "Egin dudana 
egitea ez da erraza; beraz, beste 
aldi batzuetan baino gogobetea-
go nago. Finean, dudan adina-
rekin Santiago bidea bukatzea 
ez da horren ohikoa". 

Bestalde, aipatu beharra dago 
goizean bakarrik egiten zuela 
ibilaldia, azaldu duenez, "oinez 
ibiltzeko giro ona zegoenean; 
bero uneak bizi beharrik izan 
gabe". Zehatz esanda, 06:00 in-
guru irteten zen lo tokitik, fron-
talarekin; eta, hain zuzen, eguer-
dia iritsi aurretik amaitzen zituen 
ibilaldiak.

Santiagora zazpigarrenez 
Santiago bidea egiten duen zaz-
pigarren aldia du Perezek aur-
tengoa. “Niretzat, esangura be-
rezia du esperientziak. Askota-
riko jendearekin elkartzen zara 
bidean eta laguntzeko prest 
daude guztiak. Behin esperien-
tzia dastatuta, errepikatzeko 
gogoa datorkizu”, aitortu du 
Perezek. 

Aipatu beharra dago erretira-
tu ostean egin zuela lehenengoz 
Santiago bidea, 60 urterekin. 
Orduan, baina, beste kide ba-
tzuekin batera bizi izan zuen 
esperientzia, osteko aldian mo-
duan. Dena den, azken bost al-
ditan nahiago izan du bidea 
bakarrik egin. "Erosoago senti-
tzen naiz bidea bakarrik egitean", 
argitu du. 

Bada, urte horietan guztietan, 
modu ezberdinetara dastatu du 
esperientzia; oinez ez ezik, bi-
zikleta gainean ere egina du 
bidea, esaterako. Etapa kopurua 
eta irteera herria ere aldatu izan 
ditu denborarekin.Marcial Perez, Santiagorako bidean. marcial Perez

Muga barik Santiago 
bidean barrena
denborarekin, urratsez bete da santiago bidea. askotariko jendea aurki daiteke 
bertan. zenbaitek lehen aldiz dihardute. beste batzuek, ostera, bidaia sorta bat 
daroate soinean, esperientzia errepikatzeko beharrak bultzaturik

bukatzEko

Informa zaItez abuztuan! 
abuztuan ere DebagoIeneko albIsteak 
goIena telebIstan 
eta Goiena.eus atarIan. 
OndO ibili OpOrretan!

zu hemen zaude

Interneti 
galdetzen

Astebururako plan gabe 
nengoen. Eta Interneti galdetu 
nion, ea zer egin nezakeen. 
Data jarri nuen bilatzailean. 
Mendi ibilaldia ilargipean, 
hori izan zen bere lehen 
erantzuna. Zoragarria iruditu 
zitzaidan: ilargi betearekin, 
mendira! Zelako 
erromantikoa… Eta halaxe 
joan nintzen Txindokira, 
gauez, egunsentia ikustera. 
Aurrez ezagutzen ez nituen 
beste hogeita hamar 
lagunekin. Mendi talde 
batekin, alegia. Esperientzia 
ederra izan zen. 

Hondarribiko bikote bati 
antzekoa gertatu zitzaion. Ez 
zekiten asteburuan zer egin. 
Eta Interneti galdetu zioten. 
Erreka eta bainatu hitzak jarri 
zituzten. Hondartzako 
turismotik ihesi zebiltzan. Eta 
hara non, Usakoren berri 
eman zien. Zoragarria iruditu 
zitzaien: igerileku naturala, 
menditik datorren urarekin! 
Zelako berezia… Eta halaxe 
joan ziren Oñatira, Usakon 
bainatzera. Giltzatik egin zuten 
salto, Tarzan eta Jane bailiran. 
Esperientzia ederra izan zen. 

Hori bai, normalean hobea 
da lekuak gure kabuz eta 
jendeari galdetuz 
deskubritzea. Internetek 
jendez lepo dauden tokietara 
bidaltzea delako ohikoena, 
"plan berezia" dela esanez. 
Horregatik, zenbait jatetxetan 
kartel hau jartzen hasi dira: 
Ez gaude Tripadvisor-en.

azkEn bErba

idOiA etxeberriA

PEFC ziurtagiria

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

www.pefc.es


