
Mikel Gonzalez de  
Martin futbolari 
arrasatearra fitxatu du 
Zaragozak, hiru 
denboralditarako / 37

Bihar, zapatua, 
Arrasate Hiria eta 
Bergara Hiria 
torneoak jokatuko 
dituzte / 36

550 danbor-jole 
inguruk eman dute 
izena dagoeneko San 
Martin jaietako 
danborradarako / 27

Euskal magoekin 
Magia Astea egingo 
dute Aretxabaletan, 
irailaren 6tik 10era 
bitartean / 15

Uarkapeko 
eraikin osoa, 
kirolerako
Astelehenean zabalduko dute, eta ate irekiak egingo 
dituzte datorren astean Arrasaten egokitu duten 
gimnasio publiko berria probatzeko / 10

zu hemen zaude

jose mari goenaga

'Handia' film luzearen joste-lanak egiten dabiltza 
Donostiako Zinemaldian erakusteko  / 38

Azken ukituak

Artilearekin zer 
egin aztertzen 
dihardute

Lagun Aroko 
zuzendariarekin 
berbetan

ArEtxABAlEtAko EtA lEintZ 
GAtZAGAko AndrAMAixAk / 21

zu hemen zaude

SinAdUrAk

jose Luis 
mADinAgoitiA / 32 

Agurne 
BArruso / 48 

LAnDer 
BeLoki / 6 

sABin
ArAnBuru / 18 

Aitor Arregi 
zuzendaria, Bilbon, 

soinu nahazketa 
lanak egiten .
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Ubane Madera DeBAgoienA
"Zain gaude, ea zer gertatzen 
den asteartean. Sorpresaz ha-
rrapatu gintuen enpresaren 
norabide aldaketak. Ez genuen 
espero, eta orain, zain gaude", 
esan zuen atzo, eguena, Rikar-
do Perezek, Edesa Industriale-
ko langile batzordeko presi-
denteak, enpresako zuzendari-
tzak datorren asterako eginda-
ko hitzorduaren harira.

Martitzenean 16:00etan dute, 
hain justu, batzarrerako ordua 
bi aldeek. Eta apurtxo bat lehe-

nago bertaratuko dira Edesa 
Industrialeko eta Geyser-Gas-
techeko langileak, Garagartza-
ko plantaren kanpoko aldean 
elkarretaratzea egingo dute-e-
ta, batzarrak iraun bitartean. 

itxaropenerako zirrikitua
Batzar horrek zer emango duen,  
baina, gaur-gaurkoz erabat eze-
zaguna da. Are gehiago, oraingo 
astean Edesako zuzendaritzak 
erakutsitako ezusteko jarrera 
aldaketaren ondoren. "Manten-
tzen du negoziazio mahaia zaba-

lik, ez dugu planteamendurik ez 
suntsitze ERErako eta ezta ere 
hartzekodunen konkurtsorako, 
gure beldurra hori zen, eta hori 
ez dago gaur egunean mahaian.  
Errebisatu egin behar dituzte 
planteamendu guztiak, ea nora 
hel gaitezkeen, eta laga dute 
mahaia zabalik datorren astear-
terako", jakinarazi zuen Jesus 
Lasak, Geyser-Gastech-eko lan-
gile batzordeko presidenteak. 

Gogoan izan beharra dago en-
presak uztailaren amaieran aur-
keztutako plan industrialak 220 

langileren kaleratzea eta, besteak 
beste, Arrasateko plantaren itxie-
ra planteatu zituela, enpresaren 
esanetan, "bertako (Garagartza-
ko) negozio lerroen kontribuzio 
marjina negatiboak" ez duelako 
lagatzen "jarduerarekin segitzen". 
Horrez aparte, lantalde osoaren-
dako suntsitze ERErako eta har-
tzekodunen konkurtsoa aurkez-
teko aukerak zabalik utzi zituen 
enpresak abuztuan, langileekiko 
ultimatum modura. 

Edozein modutan, oraingo as-
tean enpresak plan industrial 

eta sozial berriak aginduta, era-
bateko jarrera aldaketa horri 
esker, itxaropenerako zirrikitu-
txo bat zabaldu zitzaien langileei, 
eta horri eutsita egingo diote 
aurre martitzeneko batzarrari.

irailaren 30erako zehaztu behar
Batzarrak batzar, irailaren 30a 
data erabakigarria izango da. 
Ze uztailaren hasieran aurkez-
tutako aurre-konkurtsoaren 
epeak tarteko, "irailaren 30era-
ko derrigor izan behar dute 
zerbait finkatuta", esplikatu 

Martitzenak zer 
emango zain
edesa industrial sL enpresako zuzendaritzak asteartean aurkeztuko ditu plan 
industrialarekiko alternatibak; langileek, berriz, elkarretaratzea egingo dute 
garagartzako plantaren kanpoko aldean, batzar horrek irauten duen bitartean komunikabideak eta langileen ordezkariak garagartzan, asteartean. goiena

AnimA zAitez

2017 (irailetik aurrera), 20 euroko kuotaren truke egin zaitez bazkide. Anima zaitez! 

Deitu 943 25 05 05 telefono zenbakira!.
Euskara irabazle, denok irabazle!

Eibar futbol taldearen 
partiduak Goiena Klubean!
Goiena Klubeko bazkideak zaretenok Eibar futbol taldeak 2017-2018 
denboraldian jokatuko dituen ligako partidu guztietarako lau sarreraren 
zozketan parte hartzeko aukera izango duzue –bina sarrera bikoitz–. 
Adi egon, beraz!

eta oraindik ere ez bazara bazkide, ez itxaron eta harpidetu zaitez!

2017-09-15 / eibar - Leganes
2017-09-24 / eibar - Celta

2017-10-15 / eibar - Deportivo
2017-10-29 / eibar - Levante

2017-11-19 / eibar - Betis
2017-12-03 / eibar - espanyol
2017-12-17 / eibar - Valentzia

2017-12-20 / eibar - Girona
2018-01-14 / eibar - Atletico
2018-01-21 / eibar - malaga
2018-02-02 / eibar - Sevilla

2018-02-18 / eibar - Bartzelona
2018-02-28 / eibar - Vila-real

2018-03-11 / eibar - Real madril
2018-04-01 / eibar - Real Sociedad

2018-04-15 / eibar - Alaves
2018-04-22 / eibar - Getafe

2018-05-13 / eibar - Las Palmas
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du Rikardo Perezek. "Irailaren 
30ean, edo aurre-konkurtsoa 
altxatu egiten dute edo ja har-
tzekodunen konkurtsoa pres-
tatzen hasi beharko dira, aza-
roan berau aurkezteko". Horrek, 
besteak beste, ordainketa-eten-
dura ekarriko luke.  

Enpresari dagokionez, berriz, 
Edesa Industrialek azpimarra-
tu du "jarduera industriala 
Euskal Herrian mantendu gura" 
duela, eta "markaren iraunkor-
tasuna bermatu"; halaber, uste 
dute "jarduera mantentzea po-
sible egiten duten aukerak" 
badaudela, baina "logikoki alde 
guztien ahalegina" beharrezko 
ikusten dute.  

alkatea ez da baikor
Testuinguru horretan, eta behin 
baino gehiagotan batzarra es-
katu eta gero, azkenean, hitzor-
dua lortu eta oraingo asteko 

eguaztenean izan ziren berbetan 
Edesa Industrialeko zuzendari-
tzako ordezkariak Arrasateko 
Udal Gobernuko ordezkariekin.  
Arrasateko alkatea ez zen baikor 
atera batzarretik; eta halaber, 
zuzendaritzak izandako jardun-
bidea desegokia iruditu zaiola 
jakinarazi zien haiei, "garden-
tasun falta" aurpegiratuz eta 
esanez "langileekin jolasean" 
aritu izan direla. "Guk inondik 
inora nahi ez duguna da Arra-
sate desindustrializatzea, eta ez 
digute garbi esan hori gertatuko 
ez denik", azpimarratu zuen  
Maria Ubarretxenak.

"eredu berria"
Bestalde, Arrasateko EH Bilduk 
"eredu berri baterako trantsi-
zio" beharra ikusten du Edesa 
Industrialen eta Geyser-Gas-
techen kasuan. "Langileon al-
boan egongo da EH Bildu, behin 
eta berriro diogun moduan, 
inoiz baino beharrezkoago bai-
ta. Langileon arteko elkarlan 
eta aliantzak izan eta izango 
baitira kalitatezko lanpostuk 
herrian geratzeko", diote, bes-
teak beste (hausnarketa osoa 
8. orrian). 

irAilAren 30erAko 
zerbAit finkAtU 
behAr dUte, edo 
konkUrtSoA 
AbiArAzi 

debagoiena      3

i.b. /e.A. DeBAgoienA
Debagoienean turista asko izan 
ohi dira abuztuko oporraldian, 
eta aurten ere hainbat izan 
dira. Lamaino Etxeberri Ber-
garako landetxean, esaterako, 
leku askotariko jendea izan 
dute, eta oraindik ere badau-
de hainbat turista, bertako 
parajeak eta Euskal Herria 
bisitatzera etorri direnak.

Jende jatorra dela adierazi 
du Maite Aristegik, Lamaino 
Etxeberri landetxeko jabeak, 
munduko toki ezberdinetatik 
etorriak direnak: "Gehienak 
Herrialde Katalanetatik eta 
Madril ingurutik datoz, baina 
Espainiako Estatuko beste in-
guru batzuetatik ere etortzen 
dira; Andaluziatik eta Galizia-
tik, esaterako. Bestalde, Eu-
ropatik ere hurbiltzen dira 
batzuk: italiarrak, frantsesak… 
Azkenik, bertako jatorria du-

tenak eta gaur egun Amerikan 
bizi direnak ere hurbildu zaiz-
kigu. Familiakoak bisitatzera 
etortzen dira hona eta horren 
ondorioz, egonaldi luzeak egi-
ten dituzte".

lasaitasun bila 
Batez ere, lasaitasun bila etor-
tzen direla azaldu du Ariste-
gik. "Asko estimatzen dute 
lasai egotea eta paisaiaz go-
zatzea, eraikin ezberdinak 
ikusiz", dio. Gainera, azaldu 
du Debagoiena puntu estrate-
giko oso onean dagoela, Eus-
kal Herriko edozein lekutara 
mugitzea ahalbidetzen duena. 
Azkenik, bailaran herri poli-
tak daudela nabarmendu du, 
alde zahar interesgarriak di-
tuztenak.

Turismo ereduaren polemika
Euskal Herrian turismoaren 
ereduaren gaineko polemika 
izan da, eta, Debagoienean 
egoera ezberdina izan arren, 
aztertu egin beharko litzate-
keela adierazi du Aristegik: 
"Turismoa errekurtso garran-
tzitsu bat izan daiteke gure 
herrian, baina denok bizitze-
ko moduko bat. Donostiatik 
etorri diren batzuek  esan 
digute oso polita dela, baina 
masifikatuta dagoela. Beraz, 
debate sakon bat egin eta egoe-
ra ondo aztertu beharko litza-
teke", bukatu du.

Turistak Bergaran. i.B.

Aurten ere turistek ez dute 
hutsik egin Debagoienean
kataluniatik eta madril ingurutik etorritakoak izan dira 
gehienbat, baina beste toki batzuetatik ere hurbildu dira
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bediTa larrakoeTXea
Udal eUSkalTegia

Bidebarrieta, 
18-behea oñati. 

Tel.: 943 78 24 96
euskaltegia@onati.eus

arraSaTeko
Udal eUSkalTegia
arimazubi plaza, 2. 
Tel.: 943 79 70 77

euskaltegi@arrasate.eus

bergarako
Udal eUSkalTegia

Barrenkalea, 33
(irizar jauregia).

Tel.: 943 76 44 53
euskaltegia@bergara.eus

leinTz 
Udal eUSkalTegia

nafarroa 2 - aretxabaleta
intxaurtxueta 9 - eskoriatza

943 79 21 68
idazkaritza@udaleuskaltegia.eus

eneko Azurmendi DeBAgoienA
Odola emateko unitate mugiko-
rra Arrasaten izango da iraile-
ko bi egunetan. Lehenik, iraila-
ren 5ean –hileko lehen marti-
tzena– anbulatorioan egongo da. 
Irailaren 28an –hileko azken 
eguena–, berriz, Laubide plazan 
egongo da. Bietan, 16:30etik 
20:00etara izango dute herrita-
rrek odola emateko aukera.

Horren harira, Transfusio eta 
Giza Ehunen Euskal Zentroak 
ohartarazi nahi izan du uda 
sasoian %50era ere jaisten di-
rela odol emateak, eta gogora-
razi nahi izan du "benetako 
beharra" dagoela. "Garai haue-
tan gizartearekiko komunikazioa 
aktibatzen dugu eta unitate mu-
gikorrak jarri. Izan ere, garai 
zailena da guretzat, eta komu-
nitateko biltegiratzeak handitu 
behar izaten ditugu. Odol horren 
beharra duten paziente kopuruak 
handia jarraitzen du izaten", 
adierazi du Isabel Vitoria Ara-
bako Odol-emaileen Elkarteko 
Koordinatzaileak. Horregatik, 
"herritar guztiei eskatu nahi 
diegu esfortzu bat egin dezaten, 
odola emateko", azaldu du. Bu-
katzeko, ohartarazi du mota 
guztietako odolak direla ongie-
torriak. "Odola ematea inoiz ez 
dago soberan. Izan A+, izan 0–, 
guztien beharra dugu", azpima-
rratu du Vitoriak.

analisiak, badaezpada 
Uda sasoia, odola gutxien ema-
ten den garaia izateaz aparte, 
arriskutsuena ere bada. Izan 
ere, bidaiatzen dugunean, arris-
kua dugu egon garen lekuan 
egon daitezkeen birus eta ger-
menak hartzeko. Hori dela eta, 
Transfusio eta Giza Ehunen 
Euskal Zentroak horien nola-
baiteko zainketa bat egiten du, 
odol-emaileek pazienteei gaixo-
tasuna kutsatu ez diezaieten. 
Horretarako, "odola eman baino 
lehen, orri bat betearazten die-
gu emaileei eta bertan galdetzen 
diegu non egon diren azken hi-
labeteetan. Horren arabera guk 
odol hori analizatzen dugu edo 
ez", azaldu du Mari Paz Salazar 
Transfusio eta Giza Ehunen 
Euskal Zentroko medikuak.

Alde batetik, endemia konkre-
tu batzuk dituzten zonaldeak 
daude  –Latinoamerika, Afrika, 
Indonesia, India...– eta odol-e-
maileak egin duen bidaiaren 
arabera, protokolo desberdinak 
jartzen dira martxan, kasu ba-
terako zein besterako.

Endemia ezagunena malaria 
da. " Malariaren kasuan, odol-e-
maileak gutxienez lau hilabete 
itxaron beharko ditu herrialde 
horretatik hona itzuli denetik. 
Denbora hori igarotakoan, uzten 
diogu odola ematen, baina poltsa 
horri analisi bat egiten diogu, 
jakiteko emailea malaria inku-
batzen ez zegoela. Izan ere, sin-
tomarik ez izan arren, kutsatu 
egin diezaioke pazienteari odo-
la ematearekin batera", azaldu 
du Salazarrek.

Beste ohiko endemia bat Txa-
ga da, Latinoamerikan oso ohi-
koa dena. Eltxoen ziztada baten 
bitartez kutsatzen da eta kasu 
hauetan sei hilabeteko tartea 
ere uzten dute analisia egiteko.

nilo birusa 
Endemia orokorrez gain, ende-
mia puntu batzuk ere badaude 
eta horietako bat, uda honetan 
protagonista izaten ari dena, 
Nilo birusarena da. Hegazti mi-
gratzaileek alde batetik bestera 
eramaten dute eta eltxoen baten 
bitartez kutsatzen da. "Birus 
honen zerrenda bat daukagu, 
eta zerrenda hori ia une oro 
eguneratzen da. Eltxo hori da-
goen herrialdearen edo zonaren 
arabera, OMEk jakinarazten du 
informazioa eta Osasun Minis-
terioak eguneratzen du zerren-
da hori", dio Salazarrek.

Hori horrela, herrialdeak bai-
no gehiago, zonak zehazten dira. 
Birus honekin, hilabeteko tartea 
uzten da analisiak egiteko. "Ibe-
riar penintsulan, Cadiz, Huelva, 
Sevilla eta Algarve dira eltxo 
hau gehien dagoen zona, eta, 
beraz, oporrak bertan igaro di-
tuzten guztiek emandako odol 
poltsak analizatzen ari gara. 
Emaile batzuek harrituta begi-
ratzen digute. Izan ere, pentsa-
tzen dute leku exotikoetan ba-
karrik daudela endemia hauek. 
Baina ez", adierazi du Salazarrek.

 Kontuak kontu, Transfusio 
eta Giza Ehunen Euskal Zentro-
ko medikuak ohartarazi du ar-
duraz jokatuta eta odola eman 
aurretik egiten den galdeketa 
behar bezala erantzunda ez da-
goela arazorik, eta herritarrak 
odola ematera animatu ditu.

ohiko endeMiez 
gAin, nilo birUSA 
izAn dA AUrtengo 
UdAn zereSAnA 
eMAn dUenA

"odola emateko beharra 
handia da oraindik" 
urteko garairik zailena da uda odol emateei dagokienez; izan ere, transfusio eta giza 
ehunen euskal Zentroak jakinarazi du erdira ere jaisten direla hilabete hauetan; hori 
horrela, gogora ekarri nahi izan du odola emateko "benetako beharra" dagoela
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Lau debagoiendar lehian 
Gipuzkoako Artzain Egunean
Bengoa, Arregi eta madinabeitia oñatiarrak eta Plazaola 
arrasatearra izango dira etzi, domeka, Legazpin

U.M. DeBAgoienA
Domekan, irailaren 3an, egingo 
dute, Legazpin, Gipuzkoako Ar-
tzain Eguna. 

Egunean zehar hainbat lehia-
keta jokatuko dira; tartean, eta 
arratsalde partean, 49. Artzain 
Txakur Txapelketa. 17:30ean 
dute horretarako hitzordua, Ur-
tatzako belardian. Eta bertan 
parte hartuko duten sei lehia-
kidetatik lau debagoiendarrak 
izango dira –bik, gainera, bina 
txakurrekin parte hartuko dute 
lehiaketan–: Jose Mari Bengoa 
oñatiarra Eder –iazko irabaz-
lea– eta Txiki txakurrekin joan-
go da; Migel Arregi oñatiarra, 
berriz, Mendi eta Argi txaku-
rrekin lehiatuko da –iaz hiru-
garren geratu zen Arregiren 
Mendi txakurra– eta Jose Luis 
Madinabeitiak Bat txakurrare-
kin jardungo du. Oñatiarrekin 
batera lehian izango da, baita 

ere, Jesus Mari Plazaola arra-
satearra; Lagun txakurrarekin 
joango da, iaz bigarren postua 
eskuratu zuen txakurrarekin.  

gazta lehiaketa, omenaldia… 
Artzain Txakur Txapelketaz 
gainera, Artzain Gaztaren Lehia-
keta ere egingo dute domekan; 
32. edizioa izango du aurten. Eta 
lehiaketa horretan ere deba-
goiendarren presentzia izan ohi 
da. Iaz, esaterako, Antzuolako 
Pikunieta-ko gaztak eskuratu 
zituen boto gehien dastatze po-
pularrean.

Bestalde, artzaintzaren alde 
egindako lanagatik, berriz, Eus-
kal Artzainak Ameriketan el-
karteari omenaldia egingo zaio 
aurten, 13:00etan, euskal artzai-
nek Ameriketan izandako pre-
sentziaren balioak eta memoria 
gizarteratu eta dokumentatzen 
egindako lanagatik.

Pertsonen kudeaketan eta an-
tolaketan aritzen diren erdi 
mailako, saileko edo proiektu-
ko arduradunei zuzendutako 
ikastaroa jarriko du martxan 
Debagoieneko Mankomunita-
teak irailaren 14an. Bertan, 
oinarri tekniko sendoa duten 
baina taldeen gidaritzan tre-
betasunak garatu eta sakondu 
behar dituzten arduradunei 

ezagutzak eskainiko zaizkie. 
Izan ere, taldeak kudeatzeko 
gaitzen duten alderdi ezberdi-
nak definitu, arduradun izate-
ko oinarrizko konpetentziak 
ezagutu, kudeaketarako eta 
harremanetarako konpeten-
tzietan sentsibilizatu eta sailak 
kudeatzeko tresnak ezagutuko 
dituzte parte-hartzaileek. 

Izen-ematea zabalik dago irai-
laren 8ra arte; doakoa da, bai-
na, plaza mugatuak daudenez, 
aldez aurretik eman behar da 
izena.  

taldeak kudeatzeko 
ikastaroa, 
Mankomunitatean

Ubane Madera DeBAgoienA
Kezka eta ezjakintasun handia-
rekin hasiko dute ikasturtea 
astelehenean, irailaren 4an, es-
kualdeko autoeskolek, Gipuz-
koako eta Euskal Herriko au-
toeskola guztien moduan. Esta-
tuko administrazioaren menpe 
dauden aztertzaileak –DGT Es-
painiako Trafiko Zuzendaritza-
rekin, kasu honetan– greban 
dira ekainaz geroztik, eta, abuz-
tuaren 23an iragarri zutenaren 
arabera, azken ordukorik ezean, 
greban segituko dute astelehe-
netik aurrera ere. 

astean birritan bakarrik 
Hain justu, Asextrak, Trafikoko 
Aztertzaileen Elkarteak, jakina-
razitakoaren arabera, irailaren 
4tik aurrera, eguenetan eta ba-
rikuetan bakarrik egingo dituz-
te gidabaimena eskuratzeko 
beharrezko diren azterketa prak-
tikoak, ekainean egin zuten mo-
duan; eta ez egunero, berez da-
gokien moduan. 

astero 200 azterketa gutxiago 
Debagoieneko autoeskolen ka-
suan, Gipuzkoa da azterketak 
egiteko zehaztuta duten esparrua,  
Probintziako Trafikoko Probin-
tzia Buruzagitza, alegia. Beasai-
nen, Azpeitian eta Donostialdean 
egiten dituzte, hain justu, pro-
bintziako azterketa guztiak. Eta 
Gipuzkoa osorako, gaur egun, 
bost aztertzaile besterik ez dago: 
hiru Gipuzkoako lantaldekoak 
eta bi Bizkaitik bertaratzen di-
renak, Asextrak emandako xehe-
tasunen arabera.  

Horrek, berez, gaur egun ba-
dakar ja azterketak egiteko gai-
tasun txikia. "Lantalde egokia 
8-9 aztertzailek osatutakoa litza-
teke", dio Asextrak. "Aztertzaile 
bakoitzak egin dezakeen gehie-
nezko azterketa kopurua 13 dela 
kontuan hartuta, eta orain arte 
egindako 21 eguneko grebari bos-
tek jarraipena eman diotela kon-
tuan hartuta, batez beste, astero 
200 azterketako atzerapena da-
goela esan genezake, eta horrek, 

gutxi gorabehera, bi hilabeteko 
atzerapena dakar", esplikatu dute 
aztertzaileen ordezkariek. 

autoeskolak lana antolatu ezinda 
Egoera horren aurrean, lana behar 
den moduan egin ezinda dabiltza 
autoeskoletan. "Arazoa da behin 
jendea prestatuta ez dugula au-
kerarik azterketara eramateko, 
ez dagoelako azterketa noiz to-
katuko zaigun jakiterik. Hor dago 
koska. Eta oso zaila egiten da 
lana antolatzea. Nire kasuan, 
uztail amaieran egin nuen azken 
azterketa; beraz, Gipuzkoako 
gainontzeko autoeskola guztiak 
azterketa egiteko zerrendatik 
pasatu arte, ez da berriro nire 
txanda izango, eta, irakasle ba-
koitzak nahi beste ikasle aurkez-
tu ditzakeela kontuan hartuta, 
eta ekainetik dagoeneko hilabe-
te eta erdi edo bi hilabeteko atze-
rapenarekin gabiltzala kontuan 
hartuta, batek daki", esplikatu 
du Iban Peñakobak, Peñakoba 
autoeskolako ugazabak. 

bi hilabeteko atzerapena 
gidabaimen probetan
ekainaz geroztik greban daude gidabaimena ateratzeko azterketak egiten dituzten 
estatuko langileak; iragarri dute astelehenetik aurrera egunero beharrean astean 
birritan bakarrik egingo dituztela azterketak: eguenetan eta egubakoitzetan

gipuzkoan bi hilabeteko 
atzerapena dago, batez beste, 
azterketa praktikoa egiteko. 
zein da azterketetara 
aurkezteko sistema? 
adibidez, astelehen batean 
azterketa egiten badut, hurrengo 
48 orduren barruan sartu behar 
dut hurrengo asteko azterketara 
aurkeztu behar dudan ikasleen 
zerrenda. gertatzen dena da orain 
aste hori "luzatu" egiten dela, 
baina karpeta hori Trafikon dago, 
eta ezin da aldatu. adibidez, nik 
ekainaren 13an azterketa egin 
eta ekainaren 16rako sartuta 
nituen hurrengoen zerrenda.  eta 

adibidez, ekainaren 20an hasten 
banaiz beste bati erakusten, ezin 
dut azterketa egin behar dutenen 
zerrendan sartu, zerrenda eginda 
dagoelako. ondorioz, prestatzen 
hasi naizen pertsona horren 

eskola praktikoak geratu egin 
behar ditut, ez dakigulako noiz 
egin ahalko duen azterketa. 
Hortaz, zera egiten dut: eskolen 
erdia-edo eman ondoren, gehiago 
ez dizkiet ematen, jakin arte noiz 
izango duten azterketa. oso zaila 
da lana antolatzea. 
bezero gutxiago dituzuela 
igarri duzue, ondorioz? 
estatu mailako gatazka da; 
beraz, bezero gutxiago ez dugu 
igarri. jendeak gura du 
gidabaimena atera, baina diote: 
"eskolak eman behar ditut jakin 
barik noiz dudan azterketa? Ba, 
dakizunean deituko didazu". 
Baina deitu bitartean ni geldi 
nago. Hutsetik hasten direnekin 
lan egin dezaket, eta poliki-poliki 
hasten naiz haiekin; baina egoera 
konpontzen ez bada, horiek ere 
gelditu egin behar ditut… 

uBane madera

"eskola praktikoak geratu egin ditut, 
azterketa data ez dakigulako"  
iban peñakoba PeñAkoBA AutoeskoLAko ugAZABA

iazko gipuzkoako Artzain egunean ardien erakusketa. ricardo VierBücHer
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Gipuzkoako Ogasun Sailak lurraldeko ekonomiaren bilakaerari 
buruzko txostena aurkeztu du. Azken hamabi urteetan 
Gipuzkoako ekonomiak izan duen bilakaera neurtzen da faktore 
desberdinak kontuan hartuz. Garrantzitsuenak hemen jaso ditut.

2005-2016 epean industria sektoreko langile kopurua %25 jaitsi 
da eta zerbitzu sektorekoa, %52 handitu. Beraz, lehen ondorioa 
hauxe da: zerbitzuen sektoreak gero eta garrantzi handiagoa 
duela lanpostuak sortzeko duen gaitasunari dagokionez.

Jarduera desberdinek ez dute bilakaera bera izan. 
Azpimarragarriak dira eraikuntzako langile kopuruak eta 
bankako langile kopuruak izandako jaitsiera: %27 eta %23, 
hurrenez hurren. Zerbitzu sektoreak gora egin duen arren, 
sektore barnean jarduerek duten pisuan aldaketa handiak izan 
dira, batzuk indartuz –aisialdia, turismoa, zerbitzu pertsonalak 
eta zahartzaroarekin lotutako zerbitzu sozialak–, baina beste 

batzuen presentzia ahulduta   
–banka, esaterako–.

Hamabi urteotan soldatek 
izan duten bilakaera kontuan 
hartzekoa da. Krisi aurretik 
langileek jasotzen zituzten 
soldatak gaur egungoekin 
konparatuz, soldaten eros 
ahalmena %9 jaitsi da; hau da, 

soldatak batez beste %17 igo dira eta kontsumo prezioen indizea, 
%26 handitu. Bilakaera honek eragin negatiboak ditu errenta 
berdintasunaren eta ekitatearen ikuspuntutik.

Enpresen tamainari dagokionez, Gipuzkoako enpresa sarean 
enpresa txiki eta ertainen pisua oso handia da: hamar 
enpresatik bederatzik hogei langile baino gutxiago dituzte. Eta 
bat eta hiru arteko soldatapeko kopurua dutenak %62 dira. Datu 
honek enpresen arteko elkarlana eta sare lana eskatzen du, 
lehiakor izateko tamainak duen garrantziarengatik.

Azkenik, esan, epe honetan arlo pribatuan lanpostuak sortzen 
hazkuntza handiena izan duen enpresen izaera juridikoa 
erantzukizun mugatuko sozietateena dela; %17 gehiago 
kontratatzen dute. Kooperatibek, aldiz, %2,6 lanpostu gehiago 
sortu zituzten. Sozietate anonimoek, ordea, %25 langile gutxiago 
enplegatzen dituzte; kontuan hartu behar da izaera hau dutela 
lurraldeko enpresa handi gehienek. Arlo publikoan, berriz, 
administrazio publikoak %23 lanpostu gehiago ditu.

Zerbitzuak eta 
enpresa txikiak

ZABALik

LAnDEr bELoki

hAMAbi Urte 
hAUetAn SoldAtek 
izAn dUten 
bilAkAerA kontUAn 
hArtzekoA dA

'Gurtel auziaz', arrotz

GUrUtzE izAGirrE
HttPs://LABur.eus/H5imV

Gurtel auzia dela eta, PP 
alderdiaren ustezko legez 
kanpoko finantzaketari 
buruzko azalpenak eman 
behar zituen Mariano Rajoy 
Espainiako gobernuburuak 
atzo, Kongresuan, oposizioak 
hala eskatuta.

Ez zituen eman, espero zen 
bezala. 

Ezer berririk ez. 
Alternatibarik ere ez, 

ordea. 
Oposizioa ere nor bere 

bidetik joan zen, eta bere 
horretan geratu ziren gauzak. 

Politika espektakuluaren 
hamaikagarren saioa 

Espainiako Kongresuan, nor 
bere loriaren bila.

Arrotza, iraingarria ez 
balitz. 

Atzokoak mahai gainean 
jarri zuen berriz ere 
politikaren eta herritarren 
arteko urruntasuna. 

Rajoyk ez zuen premiarik 
azalpenik emateko, eta ez 
zuen inor harritu. 

Gurtel auziari buruz  
propio deitutako saioan, 
Gurtel aipatu ere ez zuen 
egin bere ordu erdiko 
hizketaldian.

Aitor Estebanek (EAJ) 
saioa kale itsuan amaituko 
zela iragarri zuen, 
oposizioaren alternatiba 
osatzeko ezina azalaraziz; 
Oskar Matutek (EH Bildu) 

ustelkeria zer den   
gogorarazi zion hizketaldi 
zorrotzean. 

Baina Joan Tardak ditu 
ondorioak argien. 

ERCkoak honako hau esan 
zuen: "Rajoy jauna,   
badakigu lasai ederrean 
joango zarela hemendik ere. 
Baina guk urriaren 1ean 
epaituko zaitugu;  
ustelkeriari agur bozkatuz, 
errepublikari ongietorria 
emanez".

Arantza bidea izango da 
hura ere, baina haiek 
hautatutako bidea da; Euskal 
Herrian ez dago halako 
erabakimenik, eta Kongresu 
hartan segitu beharko da 
Gurtel auziaz hizketan, 
arrotz.

HAnDik etA HemenDik
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larraitz zeberio BergArA
Talde zuri-gorrian egingo 
duen bosgarren 
denboraldiaren atarian da 
jokalari bergararra. Ehun 
partidutik gora jokatu ditu 
Athleticen elastikoarekin.   
garrantzia eman zenion 100. 
partiduari? 
Zenbaki garrantzitsua da eta 
beti egiten du ilusioa. 
Gainera, Champions 
txapelketako partidua izan 
zen eta San Mames futbol 
zelaian. Berezia izan zen, bai. 
zure esperientzia eta baloi 
guztiak borrokatzen dituzula 
nabarmentzen dute zure fitxan. 
ados zaude? 
Saiatu, behintzat, egiten naiz. 
Urte asko daramatzat honetan 
eta uste dut esperientzia 
badela nire ezaugarrietako 
bat. Bestalde, ahalegintzen 
naiz baloiak borrokatzen. Ez 
dut amore erraz ematen. Nire 
onena ematen saiatzen naiz. 
zein helbururekin ekingo diozue 
denboraldi berriari? 
Domekan emango diogu 
hasiera txapelketari, 

Badajozen. Partidu gogorra 
izango da, hasieratik 
borrokatu behar den 
horietakoa. Denboraldia ere 
horrela aurreikusten dugu.
Taldean, gainera, aldaketa batzuk 
izan dira.

Bai; jende garrantzitsua joan 
da, bai talde teknikotik zein 
aldagelatik. Berriak ere etorri 
dira. Ane Bergara etorri da 
Bartzelonatik eta Maria Diaz 
Zirauki Realetik. Hala ere, ez 
dugu denboraldi erraza 

aurreikusten eta hasieratik 
ahalegindu beharko dugu 
gogor.
zu zelan zaude?
Ondo sentitzen naiz. Lesioek 
errespetatu egiten naute eta 
gogotsu nago. 
zuen baldintzak badoaz 
hobetzen?
Aldaketak sumatzen dira. 
Hemezortzi urte daramatzat 
mundu honetan, eta izan dira 
aurrerapausoak. Pauso 
txikiak dira, akaso, baina 
egon badaude: diru-sarietan, 
hedabideen jarraipenean, gure 
lorpenen aitortzan...
eta lehia nola ikusten duzu?
Hori ere aldatzen doa. Egia 
esan, gero eta zailagoa da 
nabarmentzea. Gero eta talde  
gehiago daude, eta asko 
indartuz doaz. Futbol 
elkarteak ahalegintzen ari 
dira, eta emakumezkoen 
futbolaren aldeko apustu 
argiagoa egiten dute askok. 
Horren ondorioz, lehia 
estuagoa da, baina hori 
seinale ona da. 
zaleek erantzuten dute?
Athleticeko zaleendako esker 
oneko hitzak besterik ez dugu. 
Egia da iazkoa urte gogorra 
izan zela. Txapelketa 
irabaztetik gentozen eta jende 
gutxiago gerturatzen zen gure 
partiduak ikustera. Baina 
etortzen zen jendearen 
indarra sumatzen genuen.

Vanesa gimbert futbol jokalari bergararra. aTHleTic cluB

"Gero eta talde gehiago 
daude eta lehia estuagoa da"
VaneSa giMberT eHun PArtiDutik gorA AtHLetic tALDeArekin

ProtAgonistA HAu Be BADogu!

Zaragozako zaleek begi onez 
hartu dute, sare sozialetan, 
Mikel Gonzalezen fitxaketa:

@raulrojan: "Ondo etorri 
#MikelGonzalez gure Real 
Zaragoza taldera! Orain, 
hauek dira zure koloreak". 
(Itzulita)

@nachoRMZGZ: "Negoziazio 
bikaina eta fitxaketa 
ikusgarria! Defentsa sendoa 
osatzeko behar genuen pieza!". 
(Itzulita)

'Gontxa'-ri harrera ona 
Zaragozako zaleek

@ManuelBartual: "Oporretan 
daramatzat egun pare bat 
hondartza alboko hotel baten. 
Dena ondo zihoan gauza 
arraroak gertatzen hasi diren 
arte". (Itzulita)

Horrela eman zion hasiera 
Manuel Bartual diseinatzaile 
eta zuzendariak Twitter bidez 
kontatu zuen fikziozko 
kontakizunari. Milaka txiolari 
zain izan zituen, astebetez, 
errealitatea eta fikzioa 
nahasten zituen istorioarekin.

Manuel Bartualen 
fikziozko kontakizuna

Uda osoan bolo-bolo ibili da 
sare sozialetan HBO katearen 
Game of Thrones edo Juego de 
Tronos telesail ospetsuaren 
zazpigarren denboraldia. 
Iragan domekan estreinatu 
zen azken kapituluak marka 
guztiak hautsi zituen. Aurten, 
gainera, Euskal Herriko 
hainbat txokotan filmatu 
dituzte hainbat eszena, eta 
euskal txiolarien eta 
hedabideen artean oihartzun 
handiagoa izan du.

'Game of Thrones' 
telesaila 'trending topic'

Karra Elejalde 
Leintz Gatzagan 
izango da
Eguenean hasi eta domekara 
arte ospatuko dituzte 
Andramaixak Leintz 
Gatzagan. Tartean, pilota 
partiduak jokatuko dituzte; 
eta horren bueltako finalak 
irailaren 17an izango dira. 
Bada, aurten, saridunek 
ezagun askoa den aktorea 
izango dute sari-banatzaile: 
Karra Elejalde. Irailaren 17an 
14:00etan emango ditu sariak 
14 urtera arte Leintz Gatzaga 
bizitoki izan zuen Elejaldek 
–aita ere bertakoa zuen–. Izan 
ere, udalerriarekiko lotura 
bizirik mantendu du, 
Gasteizen jaio zen arren. 

iturri onetik

Arratoiak, habia 
eta guzti, 
Arrasaten
Zuloa eta guzti eginda dutela 
–argazkian ikusten den 
moduan–, Arrasateko Otalora 
Lizentziaduna kaleko Santa 
Barbara parkearen beheko 
belardian arratoiak ikusi ditu 
abuztuko azkeneko egun 
hauetan batek baino gehiagok. 
Batzuen ikusmirarako, beste 
batzuen nazkarako, horietako 
zortzi ikusi zituzten, esate 
baterako, joan den 
egubakoitzean. Kexa aurkeztu 
duenik ere bada. 

josu BilBao

gorA etA BeHerA
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Edesa Industrial eta 
Geyser-Gastech: 
industria eredu berri 
baterako trantsizioa 
behar dugu

EnEko bArbErEnA
ArrAsAteko eH BiLDuren iZeneAn

ArrAsAte

Edesa Industrial eta 
Geyser-Gastech-en egoera 
puri-purian dugu Arrasaten. 
Langileon alboan egongo da EH 
Bildu, inoiz baino 
beharrezkoago baita. Langileon 
arteko elkarlan eta aliantzak 
izan eta izango baitira 
kalitatezko lanpostuak herrian 
geratzeko bermerik onena. 
Baina honek ez luke ezertarako 
balioko ez bagara hasten 
etorkizuneko industria eredua 
gaurtik eraikitzen.

Euskal Autonomia 
Erkidegoko testuinguru 
industriala ez da Arantza Tapia 
horrenbeste promozionatzen 
duen Teleberri-k azaltzen digun 
bezain bare eta baikorra. Ez da 
erraza, ordea, etengabekoa den 

propaganda instituzionalaren 
erruz gure industria egoeran 
alea eta lastoa bereiztea. EH 
Bilduk, uztailean, Iker 
Casanova legebiltzarkidearen 
eskutik, bestelako irakurketa 
errealistago eta aurrera 
begirako plangintzetarako 
abiapuntu aproposago bat 
eskaini zuen industria 
ereduaren arloan.

Orainaldi industriala ez da 
erraza. 2008 eta 2015 bitartean 
suntsitutako lanpostuak 80.000 
izan dira. 2017ko uztailean 15 
enpresatan galtzeko arriskuan 
diren lanpostuak 3.000 dira, 
tartean Edesa Industrial eta 
Geyser-Gastech Arrasate eta 
Debagoieneko enpresen 
lanpostuak. 2015arekin 
alderatuz, 2016an enpresa 
berrien sorrerak %4,1 egin du 
behera. Honekin lotuz, 2008ko 
krisiaren eztandatik hona 6.000 
enpresa suntsitu dira gurean, 
txiki, ertain edota handiak.

Eusko Jaurlaritzak ez du 
lidergorik gai honetan 
industria 4.0 deritzon kontzeptu 

bat, inork oraindik zehazki 
definitzen ez dakiena, saltzetik 
harago. EH Bilduk, aldiz, 
ondorengo oinarriak 
eskaintzen ditu industria eredu 
berri baterantz:

1. Eredu berriak sozialki 
bidezkoa izan behar du, 
enpresei zerga politika egokia 
aplikatuko diona eta lan 
harremanak babestuko 
dituena, soldaten bidez 
aberastasunaren birbanaketa 
egiteko. Gaur egun, ordea, 
Jaurlaritzak ez du harremanik 
sindikatu nagusiekin eta 
horrela ez dago bidezko eredu 
bat eraikitzerik.

2. Eredu berriak jasangarria 
izan behar du ingurugiroaren 
ikuspegitik. Gaur EAEn 
kontsumitzen den energiaren 
%7 soilik dator iturri 
berriztagarrietatik eta klima 
aldaketaren aurrean 
erantzukizunez jokatu behar 
dugu.

3. Eredu aurreratua behar 
dugu teknologia arloan. 
Propagandatik harago, datuek 

erakusten dute azken urteotan 
Ikerkuntza, Garapen eta 
Berrikuntzan gertatzen ari 
dena tragedia bat dela. 
Europan bigarren mailan 
gaude, eta atzera goaz. I+G+B 
atal horri bideratzen zaion 
Barne Produktu Gordinaren 
(BPG) ehunekoa gero eta 
murritzagoa da Urkullu 
Lehendakaritzan dagoenetik. 
Europak %3ko inbertsioa 
egitea gomendatzen du, baina 
hemen %1,84an gaude.

4. Eredu berriak lurraldeen 
arteko oreka ahalbidetu behar 
du.

5. Eredu berriak bestelako 
neurriak aurreikusi behar ditu 
enpresei laguntzeko 
finantzazioari eta 
internazionalizazioari 
dagokienez, herriarekiko lotura 
bermatzeko eta enpresa txiki 
eta ertainei arreta berezia 
eskaintzeko.

Sustatu dezagun eztabaida, 
instituzioetan beharrezkoak 
diren neurri hauek bultzatzeko. 
Erakuts dezagun kalean 

bagarela hainbat eredu 
industrial berri baterako 
trantsizioa nahi dugunak. Gure 
ondorengo hurbilen ogia dugu 
jokoan.

BKP, Erroma

JonE zAbALA
BergArA

Eskerrik asko! Eskerrik asko! 
Eskerrik asko! Ez dakit zenbat 
aldiz jarri beharko nukeen, 
Erroman pasa genituen 
egunetan, erakutsi eta irakatsi 
didazuen guztia eskertzeko. 

Zuek ez zarete koru bat 
bakarrik, zuek taldea, kideak, 
familia… niretzako, eskola bat 
izan zarete. Zuek daukazuen 
jarrera goraipatzekoa da 
oztopoak agertzen direnean, 
ingurua alaitu behar denean, 
lagundu behar denean… baita 
seriotasunean ere. 

Bihotz-bihotzez eskertzen 
dizuet egun haiek hain 
samurrak egiteagatik. Segi 
horrela! Gora Bergarako Koru 
Parrokiala!

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

amodio-gutuna
eskertza-gutuna
eskari-gutuna

erantzun-gutuna
aldarrikapen-gutuna

kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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Jokin bereziartua ArrAsAte
"Arrasatearrendako zein kan-
potik etor daitezkeen bisitarien-
dako pizgarri bat izatea espero 
dugu, herria dinamizatzeko hel-
buruarekin antolatu dugu". Mer-
kataritza, Turismo, Teknologia 
Berri eta Sustapen Ekonomiko 
batzordeko buru Victor Fuentes 
zinegotziaren hitzak dira, irai-
laren 9an eta 10ean herriko alde 
zaharrean egingo den Erdi Aro-
ko azokaren inguruan. Herriari 
"eskaintza ezberdin bat" egin 
nahi izan diote: "Jendea hurbil-
du zait esanez garai bateko Erdi 
Aroko azoka ondo zegoela. Orain, 
berriro ekarriko dugu eta iku-
siko dugu funtzionatzen duen 
edo ez".  Fuentesen arabera, 
askotariko 50 bat postu izango 
dira, Seber Altuben, Erdiko ka-
lean eta Iturriotzen banatuta. 
Horrez gain, ezohiko ikuskizu-
nak ere izango dira: sufi izene-
ko dantza arabiarra egiten duen 
dantzari bat, fakir bat... Gaine-
ra, kaleko musika eta ikuskizun 

pirotekniko bat ere izango dira, 
besteak beste. 

Enpresa ezberdinak aztertu 
ostean, Bartzelonako Pegasus 
kontratatu du Udalak azoka 
antolatzeko: "Esperientzia luzea 
dute mota honetako azokak an-
tolatzen; Lasarten, Zarautzen 
eta Balmasedan egin izan dute 
eta, oker ez banabil, Arrasatekoa 
ere antolatu izan zuten". Pegasus 
enpresa kontratatzeko aurre-
kontua 12.000 euro izan da. "Azo-
ka antolatzeko beste baliabide 
batzuk ere jarriko dira, Udaleko 
beste sail batzuetatik", gainera-
tu du Fuentesek. 

Merkemerkauarekin batera 
Ibai-Arteren Merkemerkaua 
irailaren 8an eta 9an egingo da. 
"Ikusiko dugu ea bateragarriak 
izan daitezkeen. Izan ere, Erdi 
Aroko azokako postuak bertako 
komertzioak ez oztopatzeko mo-
duan jarriko ditugu, esperimen-
tu bat izango da. Herriko mer-
katariak zaindu egin behar dira".

2007an egin zen erdi Aroko azokako postu bat. goiena

erdi Aroko azoka bueltan 
dator, herrirako "pizgarri" 
irailaren 9an eta 10ean erdi Aroko feria egongo da seber Altube plazan, erdiko kalean 
eta iturriotzen, eta halako azokak antolatzen "esperientzia luzea" duen Bartzelonako 
Pegasus enpresa kontratatu du udalak; ikuskizunak eta 50 bat postu egongo dira

J.b. ArrAsAte
Udaltzaingoaren Lan Eskaintza 
Publiko bateratuaren lehenen-
go deialdia argitaratu zen eguaz-
tenean Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian. Euskadi-
ko hamabi udaletako 72 lanpos-
tu betetzeko deialdia egin da, 
eta horietako bost Arrasatera-
ko izango dira. Prozeduran par-
te hartzeko interesa dutenek  
urriaren 1era arte izango dute 
eskabidea aurkezteko aukera. 
Hautaketa-sistema oposizio
-lehiaketa librea izango da. Test 
erako proba bat, gaitasunak 

ebaluatzeko lau ariketako test 
psikotekniko bat eta nortasuna 
ebaluatzeko beste bat egingo 
dira. Era berean, proba fisikoak 
eta elkarrizketa pertsonala ere 
egingo dira. Lehiaketa-fasean, 
Udaltzaingoan egindako zerbi-
tzuak baloratuko dira. 

Deialdi horren harira, Arrasa-
teko EH Bilduk eta Udalean or-
dezkaritza duen gehiengo sindi-
kalak adierazi dute ez datozela 
bat erabakiarekin, herriko lan 
poltsen eredua lehenesten dute-
la "Arkauteko lan poltsa zentra-
lizatuaren baino". 

72 udaltzain plaza betetzeko 
deia Euskadin, bost Arrasaterako
udaltzaingoaren Lan eskaintza Publiko bateratuaren 
lehen deialdia izan da; eskabideak, urriaren 1era arte
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Elkartasun Eguna bi egunetan 
aurten, irailaren 9an eta 16an 
kepa Arkauz eta julen mendizabal preso arrasatearren 
aurkako epaiketa egingo da hilaren 6an eta 7an

J.b. ArrAsAte
Euskal preso eta errefuxiatuen 
aldeko Elkartasun Eguna bi 
egunetan egingo da lehen aldiz. 
Antolatzaileek asteon argitara-
tu dute aurtengo kartela; irai-
laren 9an kontzertuak izango 
dira gaztetxean: Arrasateko Drop!  
eta 5 Twisters –azken horien 
azken kontzertua izango da–, 
Azpeitiko Legen Beltza eta Ber-
lingo Antiligent taldeak igoko 
dira oholtza gainera; sarrera 
bost euro ordaindu beharko da.

14 musika talde tabernetan  
Egun handia irailaren 16koa 
izango da. Biteri plazan umeen 
txokoa jarriko dute (11:00), tai-
lerrekin, jolasekin, musikarekin 
eta pintxoekin. Herri bazkaria 
Biteri plazan egingo da (14:30): 
paella, saiheskia eta entsalada 
jango dute eta txartelak salgai 
daude, 13 eurotan, Monte, Ba-
sati eta Taupa tabernetan. 

Honako hauek izango dira ta-
bernetako kontzertuak: 12:30ean, 
Oñatiko Herstura taldea Taupan 
eta Eskoriatzako Jasan taldea 
Monten; 13:15ean, Arrasateko 
Ain_1 taldea Kajoin eta Itzalan 
eta Arrasateko Trutens Band 
taldea Ezkinan; 17:00etan, Are-

txabaletako Deskarga taldea 
Ekaitzen, Arrasateko WC taldea 
Brankan, Oñatiko Bitz taldea 
Etxosten, Arrasateko Crap taldea 
Iturriotzen eta Gasteizko Tara 
taldea Iluntzen; eta, amaitzeko, 
18:00etan, Arrasateko Perlata 
taldea Osoriken, Gasteizko Hie-
na taldea Jai Zalen, Aretxabale-
tako Txerrikumeak taldea Basa-
tin, Gernikako Tears & Beers 
taldea DATen eta Arrasateko 
Las Clitorix taldea Muxibarren. 
Antolatzaileendako ekitaldi ga-
rrantzitsuena, baina, Herriko 
Plazatik irtengo den manifestazioa 
izango da, 19:30ean. 

arkauzi eta Mendizabali babesa 
Irailaren 6an eta 7an Kepa Ar-
kauz eta Julen Mendizabal arra-
satearren eta beste lau euskal 
presoren aurkako epaiketa egin-
go da Parisen. Horiei babesa 
adierazteko autobusa antolatu 
dute; irailaren 5ean irtengo da 
autobusa Arrasatetik, 19:00etan. 
Irailaren 7an bueltatuko dira, 
08:00etan. ETAko aparatu logis-
tikoaren kide izatea leporatuta, 
Frantziako poliziak 2013ko maia-
tzaren 7an atxilotu zituen Men-
dizabal eta Arkauz arrasatearrak, 
beste lau lagunekin batera. 

maiTe TxinTxurreTa

Ferreriasko horma bota beharra
Ferrerias kalean urte luzez hutsik egon den eraikin bateko horma bat bota 
egin behar izan zuten udal langileek abuztu amaieran. segurtasun 
arrazoiengatik bota behar izan zuten pareta, jausteko arriskuan zegoen 
eta. Kalea egun batez egon zen itxita. 

Jokin bereziartua ArrAsAte
Datorren astelehenean, irailak 
4, irekiko dute Uarkapeko gim-
nasio berria. Urte hasieran uda-
berrirako irekita egongo zela 
aurreikusten bazen ere, hilaren 
4tik aurrera erabili ahalko da.

Azken urteetan Uarkape fron-
toiko jatetxea errentagarri iza-
teko saiakera ezberdinek huts 
egin ondoren, espazio horri ki-
rol erabilera ematearen aldeko 
apustua egin zuen Udal Gober-
nuak. Hala, aukera ezberdinak 
landu ondoren, bertan gimnasio 
edo fitness gela bat jartzea era-
baki zuten. Urte hasieratik ja-
tetxea zegoen tokia egokitzeko 
lanak egin eta zerbitzua emate-
ko beharrezko kontratazio ez-
berdinak egin ondoren, aste-
lehenean ateak zabaltzeko ger-
tu egongo da Uarkapeko gim-
nasio berria. 

"ahalik eta probetxu handiena"
Udal Gobernuak aditzera eman 
duenez, Uarkapek duen koka-
pena kontuan hartuta, "ahalik 
eta probetxu handiena" atera 
gura zaio Uarkaperi: "Hori dela 
eta, bertako eskaintza zabaltze-
ko lanean jarraituko dugu". 
Gimnasio berria egokitzeko bir-
moldaketa lanak amaituta, Uar-
kapek ondorengo espazioak 
izango ditu aurrerantzean: gim-
nasioa, boulderra, frontoia eta 
errebotiloak. Horrez gain, kirol 
ekintzei dagokienez, K-Strech 
eta gimnasia hipopresiboak ber-
tan eskaintzen jarraituko dute. 

ate irekiak hilaren 4an eta 5ean 
Uarkapeko gimnasioa erabiltze-
ko aukera izango dute kirolde-
giko abonua edo plus abonua 
duten bazkideek, baina Uarka-
pera sartzeko aldez aurrez txar-
tela aktibatzeko eskatu beharko 
dute Musakolan. 

Hala ere, irailaren 4rako eta 
5erako ate irekiak antolatu ditu 
Kirol Zerbitzuak, gimnasioa 
doan erabiltzeko aukera edo-

nork izan dezan. Goizetan or-
dubeteko txandak eta arratsal-
deetan 45 minutukoak antolatu 
dira ahalik eta herritar gehie-
nei instalazio berriak probatze-
ko aukera emateko asmoz. Hala, 
baina, aldez aurretik izena eman 
beharko da. Horretarako, Mu-
sakola kiroldegiko harrerara 
hurbildu edo 943 25 20 30 tele-
fono zenbakira deitu beharko 

da. Ate irekien ordutegia ho-
nako hau izango da: irailaren 
4an, 08:30etik 15:30era eta 
16:30etik 20:00etara; irailaren 
5ean, berriz, 06:30etik 13:30era 
eta 15:30etik 20:00etara.

astelehenetik zapatura zabalik
Ate irekiak amaitu ostean, irai-
laren 6tik aurrera funtziona-
mendu normalari ekitea da 
Kirol Zerbitzuaren asmoa. Beraz, 
hurrengo eguaztenetik aurrera 
honako hau izango da Uarka-
peko gimnasioak izango duen 
ohiko ordutegia: astelehenetik 
egubakoitzera, 06:30etik 21:00eta-
ra; zapatutan, berriz, 09:00etatik 
14:00etara. 

Uarkapeko gimnasio 
berria, hilaren 4an irekita
gimnasio berria probatzeko ate irekiak izango dira irailaren 4an eta 5ean, eta izena 
emateko musakolako kiroldegira hurbildu edo 943 25 20 30 telefono zenbakira deitu 
behar da; abonatuek txartela aktibatzeko eskatu beharko dute aurretik, musakolan

abuztuaren 4an sutea piztu zen musakolako kiroldegiko 
elektrizitatea erregulatzen den gelan. Koadro elektrikoak su hartu 
zuen 02:00ak aldera, eta kalte nabariak utzi zituen eraikinaren 
hornikuntza elektrikoan. sutea piztu zen gela itxita egon ohi da 
segurtasun arrazoiengatik, eta, zorionez, sua ez zen bertatik atera, 
oxigenorik gabe geratu eta bakarrik itzali zelako. izan ere, 
elektrizitate gelari itsatsita kloroa eta azidoa gordetzen diren gela 
dago eta sua bertara heldu izan balitz, kalteak larriagoak izango 
ziren, nahaste toxiko bat gertatuko zelako. 

ondorioz, udal langileek instalazio elektriko guztia berritu behar 
izan zuten eta lan horiek iraun zuten bitartean, bost egunez egon 
zen itxita musakolako kiroldegia. erabiltzaileek erakutsitako 
pazientzia eskertu zuen ander garaik, Kirol zinegotziak.

koadro elektrikoa erreta Musakolan

Ate irekien oSteAn, 
AStelehenetik 
zApAtUrA egongo 
dA zAbAlik 
giMnASio berriA
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Miren Arregi ArrAsAte
Aukera ederra izango da familia 
ugariendako eta laster izango 
direnendako. Hitzordua irailaren 
21ean da, 18:00retan, Kulturate-
ko Jokin Zaitegi gelan. Hiruki-
dek Arrasaten egingo duen lehen 
hitzaldia izango da hori, eta, 
herririk herri hilero egiten di-
tuzten hitzaldi informatiboen 
testuinguruan kokatzen da. Hala, 
familia ugariek eta laster izan-
go direnek, aukera izango dute 
federazioaren zerbitzuak eta 
jarduerak ezagutzeko, baina ez 
hori bakarrik, kolektiboak di-
tuen laguntza eta hobari publi-
koei buruzko informazio zehatza 
emango baita hitzaldi horretan 
eta familiek eurek ere, beren 
iradokizunak helarazteko auke-
ra izango baitute. 

Hitzaldia egingo duten egunean 
bertan, goizez, Hirukideren or-
dezkariak udaleko arduradune-
kin elkartuko dira hainbat pro-
posamen helarazteko eta baita, 
Familia Arloko Udalerri Ardu-
ratsuen Dekalogoa emateko. 

berritasunak 
Aurkezpenean, azken hilabeteo-
tan kolektibo honi zuzenduta 
izan diren berritasunak azaldu-
ko dira. Berritasun horien artean 
nabarmentzekoak dira, esatera-
ko, pasaportea eta nortasun agi-
ria egiteko tasen salbuespena. 
Izan ere, iaztik, kide ugariko 
familiek dohainik egin ditzakete 
horiek. Beste berritasun bat da, 
kide ugariko familia izaeraren 
hedapena. Hori ere iaztik dago 
indarrean, eta, beraz, familiek 
titulu hori izaten jarraituko dute 
seme edo alaba gazteenak legeak 
ezarritako adina bete arte. Legeak 
eskatzen duen gehieneko adin 
hori betez doazen seme-alabak 
titulutik kanpo geldituko dira, 
baina, familiako gainerako ki-

deen kasuan, familia ugari izaten 
jarraituko dute, gazteenak legez-
ko adin hori bete arte.  

argiaren bonu soziala 
Urtebete baino gehiagoan In-
dustria Ministerioarekin bilerak 
egiten aritu ostean, Hirukidetik 
azaldu dute, argindarraren bonu 
soziala garatzen duen Errege 
Dekretua behin betiko noiz onar-
tuko den zain daudela. Dekretu 
horren arabera, familia ugariek 
%25eko deskontua izango dute. 
Bonua jaso ahal izateko, kon-
tsumo-mugak ipini dira. Urtean 
gehienez, 3.600 kW arte. Beraz, 
bonuaren %25eko deskontua 
gehieneko kontsumo horretara 
bitartean aplikatuko da. 

Era berean, iaz sartu zen in-
darrean amatasunagatiko osa-
garria. Gutxienez bi seme-alaba 
dituzten emakume langileen 
kontribuzio-pentsioetan %5 han-
dituko da hori; %10 hiru izan 
dituztenentzat eta %15, erretiroa 
hartu eta lau seme-alaba edo 
gehiago izan dituztenentzat. 

Hirukideko kideen informazio bulego bat. HiruKide

bere jardueraren berri 
emango du hirukidek
euskadiko kide ugariko Familien Federazioa Arrasatera etorriko da irailaren 21ean, 
elkartearen zerbitzuen eta jardueren berri ematera. Hitzaldia 18:00etan izango da, 
kulturaten. Familia ugariak eta laster izango direnak daude gonbidatuta

AUrkezpen 
ekitAldiAn, Azken 
hilAbeteotAko 
berritASUnAk 
AzAldUko dirA

Ferixalekuaren eta Amaia antzokiaren arteko paretan egin dute murala. m.a

Mendian hildakoen omenez, 
mural berria du Arrasatek
udalaren eta Besaide mendizale elkartearen arteko 
elkarlanaren ondorio da hori; muralart taldeak egin du

M.A ArrAsAte
Abuztuaren hasieran bukatu zu-
ten, Ferixalekuaren eta Amaia 
antzokiaren arteko paretan, men-
dian hildako guztiak omentzeko 
egindako murala. Arrasateko 
Udalaren eta Besaide Mendizale 
Elkartearen arteko elkarlanaren 
emaitza da hori. Murala buka-
tzearekin batera, elkarte biek 
elkarrekin kaleratutako oharrean 
azaldu zutenez, martxoan hasi 
ziren "mural berri hori egiteko 
proposamena nola bideratu az-
tertzen". Horretarako, Udalak 
Besaide Mendizale Elkartearen 
kolaborazioa eskatu zuen eta "Mu-

ralart herriko artista taldearen 
parte-hartzea zehaztu zen". Mu-
ralart taldeak hainbat diseinu 
proposamen egin zizkion Besaide 
Mendizale Elkarteari, eta azken 
horiek izan ziren zein irudi mar-
gotuko zen erabaki zutenak. 

zorionak taldeari
Oharrean, Udalak eta Besaide 
Mendizake Elkarteak Muralart 
taldea zoriondu zuten, egindako 
lan bikainagatik, eta baita herri-
tarrei murala miresteko eman-
dako aukeragatik ere. Udalak 
6.050 euro bideratu ditu ekintza 
honetara. 

M.A oñAti
Bihar, zapatua, ospatuko dituz-
te Zarugalde kaleko jaiak. An-
tolatzaileek adin eta gustu guz-
tietarako ekintzak antolatu di-
tuzte, auzotarrek eta auzotar ez 
direnek ere gozatzeko modukoak. 
11:30ean, txupinazoarekin bate-
ra hasiko da jaia, eta, ordu be-
rean, Altxorraren bila eta umeen-
dako jolasak egingo dira.  
13:00etan, triki-bertso poteoa 
izango da. Tabernetan pintxoak 
doan emango dituzte. Arratsal-
dean, mus eta partxis txapelke-
tetan parte hartzeko aukera 

egongo da eta 18:30erako, Zuek 
in zeuk jan merienda antolatu 
dute. Umeen artean arrakasta 
itzela izan ohi duten bonba ja-
poniarrak ere ez dira faltako, 
eta, horren ondoren, 19:00etan, 
Lore Gazteak dantza taldeak 
dantzaldia eskainiko du. Txis-
tularien txanda etorriko da gero, 
eta 21:30ean afaria egingo dute. 
Hori guztia gutxi ez, eta 23:00etan, 
AZ Gaubela taldearekin dantzal-
dia hasiko da. Gauerdian eten 
bat egingo da, zezensuzkoaz go-
zatzeko. AZ Gaubela taldearen 
txanda izango da ondoren ere.

Egun osoko egitaraua, kaleko 
jaiak behar bezala ospatzeko
Bihar, zapatua, ospatuko dira Zarugaldeko jaiak: 
11:30ean hasi eta goizaldera arte iraungo du festak
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eneko Azurmendi ArrAsAte
Irailaren 9an jokatuko da II. 
Udalako Auto Igoera, Euskadiko 
Txapelketarako puntuagarria 
izango dena. 
astebete falta da. guztia prest? 
Bai, guztia prest daukagu dato-
rren asteko ekitaldirako. Gogo-
tsu gaude eguna iristeko. Ea 
parte-hartzaile asko izaten diren 
eta lasterketa polita ikusteko 
aukera duten arrasatearrek.
iaz, urriaren 29an egin zen. aurten, 
ia bi hilabete lehenago izango da. 
badago arrazoirik horretarako? 
Bai. Federazioarekin negoziatu 
behar izaten dugu data. Aurten, 
Gatzagakoa denboraldi hasieran 
izatea lortu genuen eta Udalakoa 
ere aurreratzeko aukera izan 
genuen. Alde batetik, antola-
kuntzari dagokionez, data apro-
posagoa da guretzat. Eta beste-
tik, iaz azkenaurreko lasterketa 
izanik, pilotu askok denboraldia 
amaituta zuten, ez zuten ezer 
jokoan, eta horrek emozioa ken-
tzen dio lasterketari. Beraz, au-
rreratzea erabaki genuen.
aurten, beraz, Txapelketan eraba-
kigarria izango da Udalakoa? 
Hala da. Pilotuak beste motiba-
zio batekin etorriko dira, eta, 
gainera, oso estu dago Txapel-
keta une hauetan. Beraz, espero 
dugu Udalan gauza politak ger-
tatzea eta lehia egotea.
iaz egin zen lehenengoz Udalako 
igoera. ze zailtasun izan zenituzten? 
Aurrerapauso bat izan zen Arra-
saterendako. Udalarentzat lehe-
nengo aldia zen, eta, guretzat, 
gure kabuz antolatzen genuen 
lehenengo aldia izan zen. Zail-
tasun handiena jendeari infor-
mazioa zabaldu eta herritarrak 
lasaitzean izan genuen. Izan ere, 
lasterketaren antolakuntzan, 
talde moduan, esperientzia ba-
genuen.
auzotarrek ardura eta kezka pun-
tu bat erakutsi zuten. 
Bai. Gauza guztietan moduan, 
batzuek kezka handiagoa era-
kusten dute; beste batzuk las-
terketaren aldekoak dira eta 
gustura daude. Guk ulertzen 
dugu, azken finean, egun osoan 
errepidea itxita izatea arazoa 
izan daitekeela bizilagunentzat, 
baina gure aldetik ahalegin guz-
tiak egin genituen hau ahalik 
eta ondoen kudeatzeko eta aur-
ten ere horretan saiatuko gara. 
Esan bezala, badago jendea mota 
honetako ekitaldiak gustatzen 
ez zaiona eta guk hori errespe-
tatu egiten dugu. Saiatzen gara 
ahalik eta eramangarrien egiten, 

inor haserretu, kezkatu edo ar-
duratu ez dadin.
lehenengo aldiak ez dira errazak 
izaten. 
Hala da. Onartzen dugu infor-
mazio eta komunikazio aldetik 
berandu ibili ginela, Udalaren 
eta gure artean ez zen koordi-
nazio ona egon. Baina akats hori 
aintzat hartuta, aurten askoz 
lehenago hasi gara, bilerak izan 
ditugu Udalako jatetxeekin eta 
tabernekin, baita bizilagunekin 
ere.
bazoazte, beraz, neurria hartzen. 
Pixkanaka bai. Iaz konturatu 
ginen beste kontu bat da zaleen 
autoak aparkatzeko leku gutxi 
dagoela igoera guztian. Hau ara-
zo bat dela uste dugu, eta, beraz, 
aurten herritarrei eskatu gura 
dieguna da esfortzu bat egin 
dezaten lasterketa ikustera oinez 
gerturatzeko, ahal den heinean. 
lasterketari dagokionez, aldake-
tarik egongo da bigarren edizio 
honetan?
Aurten, pare bat aldaketa egin 
ditugu. Lehena da lasterketa 
beranduago hasiko dela. Iaz, 
urrian egin genuen, eta, garai 
horretan lehenago iluntzen due-
nez, 12:00etan izan zen. Aurten, 

berriz, 14:00etan izango da. Bes-
te aldaketa bat da bost txanda 
beharrean lau izango direla. 
Izan ere, bostekin, luze samar 
gelditu zen iazkoa. Ibilbideari 
erreparatuta, hasiera batean, ez 
dugu aldaketarik egingo. Fede-
razioarekin urteroko borrokatxoa 
daukagu chicane kopuruarekin, 
baina hark esandakoa errespe-
tatu beharko dugu.
izen-ematea zabalik dago? 
Bai. Gainera, pilotu gehienek 
azken momentura arte itxaroten 
dute izena emateko. Iaz, 40 pi-
lotu inguru izan genituen, eta, 
lehenengo aldia izateko, kopuru 
polita da. Errepide estua da eta 
badakigu 50-60 auto egonez gero, 
antolakuntza aldetik gauzak 
aldatu beharko liratekeela. Hala 
ere, gu prest gaude esfortzu hori 
egiteko, eta parte hartzeko dei 
egiten dugu.
bestalde, boluntarioen beharra izan-
go duzue lasterketa egunerako, 
ezta?
Eskertuko genuke. Laguntzeko 
prest dagoen edonor gurekin 
kontaktuan jar dadila. Horreta-
rako, info@amasgas.com helbi-
dera idatzi edota 688 85 02 76 
zenbakira deituta. Horrez gain, 
bizilagunei edota informazioa 
gura duen edonori ere laguntze-
ko prest egongo gara eta kon-
taktu horien bitartez gurekin 
harremanetan jartzeko dei egi-
ten diegu.
nola animatuko zenituzke arrasa-
teko zein bailarako motorzale guz-
tiak lasterketa ikustera gerturatu 
daitezen?
Lehenik eta behin, eskerrak 
eman nahiko genizkieke guztiei. 
Jarritako helburu gehienak bete 
ditugu, Facebooken jarraitzaile 
asko lortu ditugu azkenaldian 
eta jende asko ari da gure mar-
ka zabaltzen eta gure jardunari 
bultzada ematen. Beraz, bihotzez 
eskertzen diegu zaleei. Horretaz 
aparte, gerturatzeko dei egiten 
diegu arrasatearrei, eurendako 
antolatutako ekintza delako eta 
seguru gaudelako arratsalde 
ederra igaroko dutela.
Sarrerak bost euro balioko du, iaz 
bezala? 
Zortzi euro izango da sarrera 
aurten. Aurrekontu aldetik estu 
samar ibili gara. Federazioak 
beti hamar eurotan jartzea go-
mendatzen digu, baina esfortzu 
bat egiten dugu ahalik eta mer-
keen jartzeko. Horrenbestez, 
herritarrei asko eskertuko ge-
nieke sarrera ordaintzeko es-
fortzu txiki hori egitea.

Asier Amutxastegi. a+gas Taldea

Udalako igoerako antolakuntza taldea. a+gas Taldea

"herritArrei 
eSkAtU gUrA 
diegUnA dA oinez 
gertUrAtzeko 
igoerA ikUSterA"

"espero dugu 
gauza politak 
gertatzea eta 
lehia egotea"
aSier aMUTXaSTegi A+gAs tALDeko AntoLAkuntZAko kiDeA
A+gAs taldeak antolatuko du aurten ere udalako Auto igoera; iazko esperientzia ona 
ikusita, errepikatzea erabaki dute, eta gogotsu daude, lasterketa eguna iristeko zain
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imanol beloki ArrAsAte
Arrasate Musikaleko ikasturte 
berriari ekiteko matrikulazioak 
irailaren 4tik aurrera egongo 
dira zabalik, eta ohiko musika
-tresna eta ikasketez gain, es-
kaintza zabala egongo da musi-
ka ikasi nahi duen ororentzat. 
Hala, urriaren 7an hasiko dute 
ikasturte berria.

4 urtetik aurrera, gazte zein 
helduei zuzenduta daude esko-
lak, eta, iaz 500 ikasle inguru 
bazituzten, aurten ere antzerako 
kopuruan bueltan arituko dira. 
Arrasate Musikaleko Edorta 
Aiastui irakasleak ikasturte 
berrirako "gogotsu" daudela adie-
razi du: "Eskaintza zabala dugu 
Arrasate Musikalen; izan ere, 
guztira, hamabi talde instru-
mental ditugu, musika estilo 
ezberdinak uztartzen dituztenak. 
Ume gazteentzat, nagusientzat 
eta ezintasunak dituztenentzat 
ere hezkuntza berezia eskaintzen 
dugu, besteak beste".

diziplina eta kontzentrazioa 
4 urtetik aurrerakoentzat dizi-
plina eta kontzentrazioa susta-
tzeko Suzuki metodoa erabiltzen 
dute Arrasate Musikalen, bioli-
na erabiliz. Musika hezkuntza 
goiztiar honen gidaritzapean 
Amaia Garro irakaslea dago. 
"Umeei zuzendutako eskolak 

dira, baina gurasoekin batera 
egiten dituzte eskolak hainbat 
balio transmititzeko, eta instru-
menturen bat ikasten hasi nahi 
duten helduentzat ere aukera 
aparta da", azaldu du Aiastuik. 
Gaztetxoentzako eskaintza soilik 
ez, hirugarren adinenekoentzat 
dantza garaikidea ikasteko au-
kera ere izango da.

aschero sistema 
Ezintasunen bat dutenentzat 
ere hezkuntza berezia eskain-
tzen du Arrasate Musikalek. 
Musika koloreen bitartez ikas-

ten dute sistema argentinar 
honen bitartez. "Pianoko tekla-
tuan koloreak erabiliz asko 
ikasten dute eta talde handia 
sortzen da".

ikasi nahi dutenei gonbidapena 
Urriko lehenengo egunetan or-
duak ikasleei zehaztuta, urria-
ren 7an hasiko dituzte eskolak. 
"Hala, ikasturtea hasi aurretik, 
musika ikasi nahi duen orori 
bertaratzeko dei egin nahi diot, 
gazte zein helduri; izan ere, 
musika ikasteko ez dago adinik", 
adierazi du Edorta Aiastuik.

Arrasate Musikaleko ikasleak, iaz egindako kontzertuan. imanol soriano

"Musika ikasteko ez 
dago adinik"
Arrasate musikaleko matrikulazioak irailaren amaiera arte egongo dira zabalik, eta, 
urtero moduan, eskaintza zabala izango da. Hala, musikarekiko interesa dutenei 
gonbidapena egin diete, musika eskolan hasi daitezen. kurtsoa urriaren 7an hasiko da

iaz, Arrasateko Trikitixa eskolako ate irekietan. imanol soriano

trikitixa Eskolako ate irekiak 
irailaren 15ean izango dira
ikasturte berria urriaren 9an hasiko da, eta egiten dutena 
erakusteko hainbat ekintza prestatu dituzte ate irekietan

i.b ArrAsAte
Arrasateko Trikitixa Eskola 
plazara irtengo da irailaren 
15ean, egubakoitzean, ate irekiak 
ospatzeko. Eskola Plazara! le-
lopean hainbat ekitaldi antola-
tu dituzte, eta 18:00etatik 21:00eta-
ra bitartean Herriko Plazan 
izango dira.

Alde batetik, Trikitixa Eskolak 
egiten duena herrira zabaltzeko 
eta, bestetik, ikasturte berrira 
begira ikasle berriak lortzeko 
antolatu dute. Honela azaldu du 
Maixa Lizarribarrek, Trikitixa 
Eskolako zuzendariak: "Iaz, 127 
ikasle izan genituen, eta 30 ma-
trikula berri ditugu, oraingoz, 
nahiz eta baja batzuk izan. Hala 
ere, ate irekiak aitzakia bat dira 
eskola kalera ateratzeko…". 
18:00etan, Arrasateko Trikitixa 
Eskolatik Herriko Plazarako 
bidea hartuko dute, kalejiran, 
herriko kaleak musikaz betez. 
18:30ean, berriz, trikitiarekin 

eta panderoarekin hartu-emana 
egongo da. Nahi duenak jotzeko 
aukera izango du, eskolako ikas-
le zein irakasleak bertan izango 
dira, bi instrumentu hauei bu-
ruzko zalantzak eta ikasteko 
metodoari buruzko xehetasunak 
argitzeko. Hartu-eman horrekin 
batera, ikasleek nahi dutena 
joko dute, banaka, binaka edo 
taldeka. Gainera, pintxoak, sa-
gardoa eta ardoa egongo dira, 
eta panderoak egiten dituen 
artisau bat egongo da bertan. 
Umeak hurbil daitezen, berriz, 
jolasak izango dira, Txatxilipur-
dik lagunduta.

arrasateko iii. Trikigin 
Egunari amaiera emateko, he-
rriko zenbait tabernatako zer-
bitzariek gin-tonica prestatzen 
erakutsiko dute, eta epaimahai 
batek esango du zein den onena. 
Hala, prestatutakoak kontsumi-
tu ahal izango dira ostean.

09:30etik 14:30era egon da zaba-
lik abuztuan, aste bukaeretan 
eta abuztuaren 15ean izan ezik; 
irailaren 4tik 8ra, berriz, 10:00eta-
tik 13:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara jardungo dute eta hi-
laren 9an, zapatuan, itxita egon-
go da. 11tik aurrera, ohiko or-
dutegira itzuliko dira: aste ba-
rruan 10:00etatik 20:30era eta 
zapatuetan 10:00etatik 13:00etara. 

Udal Biblioteka, goizez 
eta arratsaldez irekita 
datorren astean
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Mirari Altube AretXABALetA
Bide onetik doaz Aretxabaleta 
eta Eskoriatza arteko bidego-
rrian egiten dabiltzan lanak; 
hala adierazi du Foru Aldundi-
ko Errepideetako Kudeaketa 
eta Plangintzako zuzendari eta 
Aretxabaletako zinegotzi Mikel 
Uribetxebarriak. Abuztuaren 
21ean hasi zituzten eta ordutik 
hona itxita dago, oinezkoenda-
ko zein bizikletendako. Irailaren 
7rako, Arizmendi Ikastolako 
Almen gunean eskolak hasten 
direnerako, bukatuta izango 
dituztela lanok uste du Uribe-
txebarriak.

56.000 euroko lanak
Mendiari eusteko hormaren zati 
bat 2013an egin zuten, euri-jasen 
ondorioz behera etorri zirelako 
lurrak. Hala ere, joan den ne-
guko eurien ondorioz berriro 
abiarazi zela desplazamendua 
ipar hegalean eta horrek lur 
masa handia mugitu zuela adie-
razi dute Foru Aldundiko ardu-

radunek. "Lanok eginda euria 
datorrenerako ondo egonkortu-
ta egongo da mendia eta horrek 
lasaitasuna ematen du", adie-
razi du Unai Elkoro alkateak. 
Gaur egungo euste horma bes-
te 25 metro dabiltza luzatzen 

orain, ezponda hori behin beti-
ko egonkortzeko eta mugituta-
ko lurra berriro eror ez dadin. 
Horma horrek egungoaren ezau-
garri berberak izango ditu. Lan 
horiek 56.000 euro inguruko 
kostua izango dute. 

Bidegorrian egiten dabiltzan lanak. mirari alTuBe

bidegorriko lanak bukatuta 
eskolak hasten direnerako
Aretxabaletatik eskoriatzara bidean dagoen bidegorriko euste horma beste 25 metro 
luzatzen dabiltza, lur-jausi gehiago izan ez dadin. moztuta dago, lanok egiteko, baina 
Almenen eskolak hasten direnerako zabalik izatea da asmoa

Irailarekin batera XV. Ixade-
balde azoka dator. Mojetan 
elkartuko dira, oraingoan, mer-
katariak irailaren 7tik 9ra bi-
tartean; hona hemen ordutegia: 
irailaren 7an eta 8an, 16:30etik 
20:30era; eta 9an, zapatua, 
09:30etik 15:00etara. 

Merkealdien azokan uda sa-
soiko generoa eskainiko dute 
Aretxarteko merkatariek. "Bes-

te behin ere, kalitate ona pre-
zio ezin hobean izango dugu 
herritarren eskura", jakinara-
zi dute. Elkartuko direnak ho-
nako hauek izango dira: Tak 
zapata denda, Iber, Belar Meta, 
Kilima, Asensio, Amaia ume 
denda, Titare, Haurrak, Mari 
Merke, Tinta Beltza, M5 kirol 
denda eta Aretxabaleta kirol 
elkartea. 

Mojetara gerturatutako be-
zeroen artean 100 euroko bi 
bonu zozketatuko dituztela ira-
garri dute antolatzaileek. 

ixadebaldek hamabi 
merkatari elkartuko 
ditu irailaren 7tik 9ra

Mikel Crespo proba batean. anTxinTxiKa

"oso eskertuta gaude Mikelen 
alde egindako guztiagatik"
mikel cresporen gurasoak "oso babestuta" sentitu dira; 
bihar, irailak 2, Zumaiako triatloian izango dute gogoan

M.A. AretXABALetA
Mikel Crespo Zuazua izango 
dute gogoan bihar, irailak 2, 
Zumaian egingo duten XI. triat-
loian. Antxitxika taldeko kidea 
zen 20 urteko aretxabaletarra, 
eta bi urtetan parte hartutakoa.

Minutuko isilunea egingo dute 
Sprint Distantziako probaren 
aurretik bihar arratsaldean, eta 
Trantsizio Arean –boxak– Cres-
pok toki bat izango duela adie-
razi dute antolatzaileek; dortsal 
bat jarriko diote, bizikleta utzi 
beharko zukeen tokian. Etxekoak 
eta hurbileko lagunak han izan-
go dira.

etxekoak oso eskertuta 
Pirinioetako Tena bailaratik 
gertu dagoen Balaitus (3.144 
metro) mendira abiatu zen abuz-
tuaren 11n Crespo, eta ez zen 
itzuli. Hilaren 14an, mendiaren 
hego aurpegiko kanalean topa-
tu zuen hilik Guardia Zibilak, 

tontorretik jaisteko ibilbidetik 
150 metro beherago, harriarte 
batean. "Benetan eskertuta gau-
de laguntzera gerturatu zitzaiz-
kigun guztiekin, asko izan ziren, 
batzuk ezagutu ere egiten ez 
genituenak: Mikelen lagunak, 
mendira joateko gertu zeude-
nak, Jacako lagunak, Udala… 
Oso babestuta sentitu gara eta 
ez dugu eskertzeko hitzik", adie-
razi du Juxe Zuazuak, Crespo-
ren amak. Bilaketa lanetan, 
baina, Guardia Zibileko erres-
kate taldekoek bakarrik jardun 
ahal izan zuten eta horiendako 
ere esker hitzak dituzte. 

Andramaixak hastear zirela 
jakin zen heriotzaren berria, 
eta jaietako ekitaldi askotan 
izan zuten hura gogoan. Abuz-
tuaren 16an, ostera, jende mor-
doa gerturatu zen Crespo agur-
tzera: "Bai Mikelek, bai geuk 
lagun asko eta onak ditugula 
sentitu dugu, eta hori asko da".

Txarapeako maldak ere hainbat 
arazo izan ditu euriarekin, eta 
hori egonkortzeko lanak 
astelehenean hasi zituzten. iaz 
martxoan hango lurrak jausi egin 
ziren eta orduan hesia jarri 
bazuten ere babesteko, 
behin-behineko neurria izan zen. 
orain, behin betiko euste horma 
egiteari ekin diote. 

led argiteria jartzen
argiteria publikoan led 
teknologiako luminariak jartzeko 
lanak ere astean jarri dituzte 
abian. arrasatetik datorren 
bidegorrian hasi ziren lanean 
astelehenean eta datozen bi 
asteetan 408 luminaria aldatuko 
dituzte. Tecuni enpresak dihardu 
horretan, eta Philips markakoak 

jarriko dituzte, miniluma, luma 
eta micenas modeloak. 
Bidegorriaz gain, beste hainbat 
gunetako farolei ere eragingo 

diete lanek; besteak beste, 
markolekoei, Belorrietakoei, 
gernika plazakoei, errekabarren 
kalekoei eta mitartekoei.

lanak egiteko makineria Txarapeako maldan. aiTor lizarazu

beste lan batzuk 
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Mirari Altube AretXABALetA
Lehenengoz antolatu du Kultura 
Sailak magiari eskainitako astea, 
eta horren asmoa da afizioa sor-
tzea herrian: "Magiari bultzada-
txo bat eman gura diogu gurean, 
zaletasuna sortu, eta aurrera 
begira ea magoren bat izaten 
dugun…", adierazi du Joxe Migel 
Uribarrenek, Kultura zinegotziak.

euskal mago profesionalak 
Eskarmentu handiko hiru eus-
kal mago profesionalen emanal-
diak izango dira bost egunetan 
zehar: Asier Kidam (Gasteiz, 
1974) , Txoborro (Bermeo) eta 
Tor (Algorta, 1982). Gazte-gaz-
tetatik murgildu ziren hirurak 
magiaren munduan eta gaur 
egun bizibide dute. Urte asko 
daramatzate, gainera, oholtza 
gainean emanaldiak eskaintzen, 
eta telebista saioak ere egin izan 
dituzte. Hain zuzen, euskal ma-
goak balioan jartzea ere badu 
helburu Magia Asteak: "Eraku-
tsi gura dugu Euskal Herrian 
ere badaudela magoak, mago 

onak, gainera, eta euskaraz jar-
duten dutenak", dio Uribarrenek. 

Umeendako zein helduendako 
Herritarrengandik oso hurbil 
jardungo dute hirurek eguazte-
nean, irailak 6, Gertuko magia 
izeneko saioarekin; zaharren 
egoitzan eta kaleetan izango dira 
orduan. 

Eguen eta egubakoitz goizetan, 
ostera, neska-mutikoekin elkar-
tuko dira, eta magia zelan egiten 
duten erakutsiko diete. Parte 
hartzeko izena aurrez eman 
beharra dago Arkupen. 

Magia emanaldiak ere izango 
dira Arkupen; egubakoitz gauean 
Kidamek helduendako egingo 
du; eta zapatu eta domeka ilun-
tzean Txoborro eta Tor magoek 
umeak izango dituzte ikusle. 
Emanaldien prezioa 3 euro izan-
go da. "Umeak zein helduak aho 
zabalik uzteko gaitasuna duten 
magoak bertatik bertara jarrai-
tu ahal izango dituzte herritarrek 
eta ikustekoak izango dira saioak", 
adierazi dute antolatzaileek.

kidam mago gasteiztarra elgetan egindako ekitaldi batean. imanol soriano

Magiarekiko zaletasuna 
sortzeko lehen pausoak
magia Astea antolatu du kultura sailak irailaren 6tik 10era egiteko eta kidam, tor eta 
txoborro euskal magoek tailerrak eta neska-mutikoendako zein helduendako 
emanaldiak eskainiko dituzte. saio guztiak euskaraz izango dira

kanpai-jole eskolako kideak ekainean, Mendiola auzoan. arienTzaKo KanPai-jole esKola

kanpai-jole eskolaren urteurren 
ospakizuna bihar, Areantzan
kanpai-joaldiak, bertsoak, bazkaria eta kontzertuak 
izango dira, besteak beste, hamar urte ospatzeko

M.A. AretXABALetA
Juane Arientzako kanpai-jole 
eskolak hamar urte bete ditu 
eta ospakizun dotorea egingo 
dute bihar, irailak 2, Areantza 
auzoan. "Kanpai-joleok hainbat 
topaketa izaten ditugu eta sarri 
elkartu izan gara. Oraingoan 
kanpai-joleak ez direnak ere 
ekarri gura ditugu gure ingu-
rura, eta horretarako egitarau 
berezia gertatu dugu", jakina-
razi du eskolako kide Julen Aba-
solok. 

kanpai doinuak eta askoz gehiago 
Antolatzaileen gomendioa da 
autoak Urkuluko aparkalekuan 
uztea eta handik oinez joatea 
Areantzara. "Hori girotzeko ibi-
laldi akustikoa egingo dugu eta 
geuk sortutako doinuak izango 
ditugu lagun: kanpaiak, txala-
parta…", dio Abasolok.

Ekitaldi nagusia 12:00etan izan-
go da elizaren alboan: "Kanpai 
doinuak entzungo dira, baina 

baita musika, bertsoak…". Ondo-
ren, edonorendako zabalduko 
dute mikrofonoa bakoitzak nahi 
duena partekatzeko. Gero, Mitar-
te Garai landetxean bazkalduko 
dute 70en bat lagunek. Arratsal-
dean, ostera, kontzertuak izango 
dira; Dixauen talde aretxabaleta-
rrak eta The Potes arrasatearrak 
jardungo dute akustikoan.

• 11:00 ibilaldi akustikoa, 
irabango iturritik auzora.

• 12:00 Kanpai joaldia eta 
gehiago, eliza alboan.

• 13:00 solasaldia, eliza 
ondoan.

• 14:30 Bazkaria, mitarte 
garai landetxean.

• 18:00 Kontzertuak, 
mitarte garain: dixauen 
eta The Potes akustikoan.

egitaraua

irailak 6
Kidam, Tor eta Txoborro 
magoak: Gertuko magia.
• 17:00 magia zaharren 

egoitzan.
• 19:00 magia kaleetan.

irailak 7
• 11:00 magia tailerra Tor 

eta Txoborro magoekin 
(6-10 urte).

irailak 8
• 11:00 magia tailerra 

Kidamekin (11-14 urte). 
• 22:00 Kidam magoaren 

saioa.

irailak 9
• 19:00 Txoborro magoaren 

saioa umeendako.

irailak 10
• 19:00 Tor magoaren 

saioa umeendako.

egitaraua

Arantzazuko Andre Mariaren 
bederatziurrenaren barruan 
joango dira aretxabaletarrak 
Arantzazura; ohitura duten le-
gez, iraileko lehenengo astelehe-
nean. Herritarrekin batera udal-
batzako hainbat kide doaz, bes-
teak beste, Unai Elkoro, Karme-
le Uribarri eta Mikel Uribetxe-
barria. Meza entzungo dute eta 
bazkaldu ere bai han hainbatek.

Hainbat herritar doaz 
astelehenean 
Arantzazura erromes

Bazkide berriak gura ditu Are-
txabaleta kirol elkarteak eta 
kanpaina jarri du abian Zu zara 
UDAko izarra leloarekin. Baz-
kide egin gura duenak UDAra 
bideratu dezala eskaera: udare-
txabaletake@gmail.com. Hona 
hemen urteko prezioak: 0-6 urte 
bitartekoak: 20 euro; 7-25 urte 
artekoak (eta langabeak): 25 euro; 
eta 26 urtetik gorakoak: 80 euro.

Bazkide kanpaina 
abian 'Zu zara UdAko 
izarra' leloarekin
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imanol beloki eskoriAtZA
Abuztuko oporraldia pasata, Atxo-
rrotx Kultura Elkarteko kideek 
Errekan Gora hamargarren edi-
zioari agur esango diote astebu-
kaera honetarako prestatu dituz-
ten hiru kontzertuekin. 

Uztailean hainbat hitzordu izan 
dira, eta iraileko lehenengo aste 
bukaera honetan, Wood Strings, 
Gatributu eta Virgin Soul taldeen 
kontzertuekin, hamargarren edi-
zioa borobilduko dute.

balorazio gazi-gozoa
Juan Luis Zubizarreta Atxorrotx 
Kultura Elkarteko lehendakaria-
ren esanetan: "Edizio hau berezia 
izatea nahi genuen, eta, oroko-
rrean, balorazio positiboa izan 
arren, hasierako emanaldietan 
ikusle gehiago izan dira, azken 
hiru emanaldietan baino, eta, 
gainera, eguraldiak ez du lagun-
du azken hiru hauetan. Gaurko 
eta biharko emanaldiak Hotelean 
egingo ditugu, hasiera-hasieratik, 
Errekan Gora antolatzen eta bul-
tzatzen izan delako. Ea jendea 
gerturatzen den…".

Gaur, 22:00etan, Wood Strings 
Aretxabaletako taldea igoko da 
oholtzara, formatu akustikoko 
kantak eskaintzera. Paulek, Oie-
rrek, Aselek eta Eñautek osatzen 
dute taldea, bi gitarra, bateria 
eta txeloarekin. Aretxabaletarren 

emanaldi akustikoa amaitzean, 
23:00etan, Gatributu taldea igoko 
da oholtzara. Gatibu euskal tal-
dearen kantak bertsionatuko di-
tuzte, eta, Goio Arrieta aretxaba-
letarra, taldeko kidea dena, Alex 
Sardui Gatibuko abeslari gerni-
karra imitatzen saiatuko da.

Bihar, zapatua, berriz, Katalu-
niako Virgin Soul taldearen kon-
tzertua izango da, 19:00etan. Bar-
tzelonako Lizeo kontserbatorio-
ko ikasle ohiek osatutako taldea 
da, eta Euskal Herrian bigarren 
urtez egiten duten biraren ba-
rruan, Eskoriatzan egingo dute 

geldialditxoa. Miren Zulaika 
abeslariak, Enric Fuster bateria
-joleak, Aleix Triado gitarra-jo-
leak, Carlos Pascual piano-joleak 
eta Joan Barnaus baxu-joleak 
osatzen dute soul taldea. 

keinua kataluniarrei
"Wood Strings eta Gatributu tal-
deak bertakoak eta indarra har-
tzen diren taldeak dira. Virgin 
Soul, bestalde, Kataluniako in-
dependentzia prozesua dela-eta, 
beraiei keinua egiteko ekartzea 
erabaki dugu… adierazi du Zu-
bizarretak".

Wood String taldea igoko da Hotela tabernako oholtzara, gaur, 22:00etan. Wood sTrings

bertakoen apustua, eta 
kataluniarrei keinua
Atxorrotx kultur elkarteak antolatutako errekan goraren hamargarren edizioari asteburu 
honetan esango diote agur. gaur, Wood strings eta gatributu, 22:00etan hasita, eta 
bihar, berriz, 19:00etan, Virgin soul talde kataluniarra, hirurak Hotela tabernan

San Bartolome egunaren baitan, auzo-bazkariko talde argazkia. imanol BeloKi

San bartolome jaiak auzo-giro 
ederrean ospatu dituzte
Aurten, berrikuntza moduan, imanol eta egoitz 
trikitilariak batu zaizkie, eguna musikaz girotzeko

imanol beloki eskoriAtZA
Abuztuaren 24a egun seinalatua 
izaten da Eskoriatzako Mazme-
la auzoko bizilagunendako. Izan 
ere, San Bartolome eguna os-
patzen dute bertan, eta, aurten 
ere, huts egin barik, auzo-baz-
karia egin dute. Zapatuan, iaz 
antzera, 40 lagun inguru batu 
ziren bertan.

Egunari hasiera emateko, iaz 
bezala, pilota partiduak egin 
behar zituzten gazteek, baina 
aurten, poteoa egitearen aldeko 
erabakia hartu zuten. Hala, au-
zora igo aurretik herrian izan 
ziren hainbat lagun, eta, zerbait 
hartu ostean, catering-ak pres-
tatutako bazkari ederra izan 
zuten Mazmelako Basauria el-
kartean. Bapo bazkaldu eta au-
zokoekin momentu atsegin bat 
pasatzeko aprobetxatu zuten 
bertaratu zirenek, eta elkarte 
kanpoan musika izan zuten aur-
ten, berrikuntza moduan. Izan 

ere, Imanol eta Egoitz trikitila-
riak izan ziren eguna girotzen, 
eta izan zen dantzara animatu 
zenik ere.

ohitura aldatuz, auzoa indartuz 
San Bartolome eguna ospatzeko 
ohitura mantentzen jarraitzen 
dute auzotarrek, baina, urteen 
poderioz, ospatzeko era aldatu 
egin dute.

Mazmelako Kapelena base-
rrian gora joanda –autobidetik, 
Gasteiztik Eskoriatzara bitar-
tean, errepidean ezkerretara 
begiratuta ikusi daiteke–, San 
Bartolome ermitan egiten zen 
lehen ospakizuna; meza, luntxa 
eta erromeria izaten zen. Azken 
urteotan, aldiz, auzo-bazkaria 
egin dute Basauria elkartean. 
Alde batetik, auzotarrek  euren 
artean hobeto ezagutzeko eta, 
bestetik, San Bartolome eguna 
ospatzeko ohitura ez galtzeko 
asmoarekin.

imanol beloki eskoriAtZA
Azken urteotan Eskoriatzan 
errotu den ekintza da Apotza-
gako goitibehera jaitsiera, eta, 
Eskoriatzako Goitibehera Zaleak 
taldeak antolatuta, lasterketak 
bost urte beteko ditu aurten.

Jaitsiera eguna irailaren 30a 
izango da; hala ere, horren au-
rretik, goitibeherak behar be-
zala jartzeko tailerra irailaren 
22an izango da, eta bertara joan 
nahi duenak domeka honetatik 
aurrera aukera izango du izena 

emateko bide hauen bitartez: 
Manuel Muñoz kiroldegira joan-
da edo gazteria@eskoriatza.eus 
helbidera idatziz. Izena emateko 
azken eguna irailaren 20a izan-
go da.

Tailerra ez da goitibeherarik 
ez duenak bat egiteko. Goiti-
beheran lanen bat egin behar 
bada, laguntza eskaintzeko hel-
buruarekin antolatu dute. Hauen 
inguruan ikasteko, zerbait sol-
datu behar izanez gero, horre-
tarako tresneria eta materiala 
jarriko dute, besteak beste.

Goitibeherak egiteko 
tailerrerako izen-ematea zabalik
irailaren 22an egingo den tailerra lasterketarako 
ibilgailua puntuan jartzeko helburuarekin antolatu da

iaz egindako goitibehera tailerrean konponketa lanetan. goiena
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Abuztuan izandako Madrilgo bisitari taldea. leinTz gaTzagaKo gaTz museoa

turismoak gorakada izan du 
aurtengo oporraldian
gatz museoak izan duen bisitari kopurua iazkoaren 
antzekoa izan arren, balorazio positiboa egin dute

imanol beloki LeintZ gAtZAgA
Leintz Gatzagako Gatz Museoak 
bisitari gehiago izan ditu aur-
tengo udako oporraldian, iaz-
koarekin alderatuz. Hala ere, 
urte osoko datuei erreparatuz, 
antzerako datuak atera dituzte 
museoko arduradunek. 

Gatzaren ustiapenaren bila-
kaera biltzen duen Gatz Museo-
ko urteko bisiten %50 eskoleta-
tik joaten diren ikasleek betetzen 
dute eta aste bukaeretan joaten 
diren bisitariek, berriz, beste 
%50a. Beraz nahiko orekatuak 
dira datuak. Mendeetan zehar 
gatza ateratzeko erabili zituzten 

sistemak ikustera, dorlak, zurez 
egindako putzupada-gurpilaren 
erreprodukzioa ikustera, Deba 
ibaiaren sorlekura irteera… 
horrelakoak ikusteko aukera 
dago bertan.

leku askotako bisitariak 
Bilbo, Donostia eta Gasteizko 
bisitariak izan ohi dira gehien 
joaten direnak museoa bisita-
tzera, eta, Estatutik, berriz, Ka-
taluniatik, Valentziatik eta Ma-
driletik joaten dira batez ere. 
Hala, aurtengo bisiten kopurua 
ikusita, balorazio positiboa egin 
dute bertako arduradunek.

leintz gatzagako gatz museoaren kanpoaldean txukuntze lanak 
egin dituzte egunotan. Kanpoaldean rotabatorra pasatu eta loreak 
jarri dituzte. iturburuan eta ur gazi deposituan, berriz, garbiketa 
lana egin dute, bertatik lokatza aterata.

Txukuntze lanak egunotan

imanol beloki eskoriAtZA
Bigarren urtez, Eskoriatza Kirol 
Elkarteak Eskoriatzako kamise-
tarekin munduan zehar egitasmoa 
jarri du martxan. Egitasmo honen 
helburua Eskoriatza Kirol El-
kartea ezagutzera ematea da,  
eta, horretarako, munduko hain-
bat lekutan elkarteko kamiseta-
rekin argazkia atera eta bidaltzea 
izan da egitasmoaren funtsa.

40 argazki inguru bidali dituzte 
parte-hartzaileek, eta antolatzai-
leak elkartearen Facebook sare 
sozialean ari dira jartzen argaz-
ki guztiak. 

leku askotatik bidalitakoak 
Iaz izandako arrakastaren os-
tean, aurten ere berriz egitea 
erabaki dute elkarteko kideek, 
eta edonork izan du aukera ki-

rol elkarteko kamisetarekin 
argazkia bidaltzeko. Leku asko-
tatik bidali dituzte argazkiak 
parte-hartzaileek: Eivissatik, 
Mexikotik, Gironatik, Miamitik 
eta Hondurastik, besteak beste. 

Irailaren erdialdera, kirol el-
karteko talde guztien aurkezpe-
na egingo da, eta elkarteko kide 
izateko bultzatzeko ere erabili 
da egitasmo hau.

kirol elkartearen kamiseta 
mundura zabalduz
'eskoriatzako kamisetaz munduan zehar' egitasmoa bigarren urtez egin da aurten, 
iaz izandako arrakastaren ostean. orain arte 40 argazki inguru bidali dituzte 
parte-hartzaileek, elkarteko kamisetarekin, munduko hainbat lekutatik

CR7 (Bittor) eta Aitziber, Portugalen. esKoriaTza Ke Xabi, Aner, Ana eta Patxi, Sevillan. esKoriaTza Ke

Antonio, Begoña, Sandra, Mariela eta elaia, gandian. esKoriaTza Ke ilargi eta zuhaitz legorburu, Huescan. esKoriaTza Ke
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crisTina eTxenausia

Soinuaren barnera bidaia
"oso maila oneko" kontzertua eskaini zuten domekan alberto urretxok eta 
konpainiak. "jendea oso gustura gelditu da eta, gainera, urretxok maisuki 
transmititu dizkigu musikaren emozioak eta soinuaren bidaiak. arrakasta 
itzela; guztiok pozik", azaldu du cristina etxenausiak, Kultura zinegotziak. 
Kultura etxea lepo bete zen emanaldiaz gozatzeko –100 pertsona inguru–.

eneko Azurmendi ArAmAio
Peñak Diseinu ikasketak egin 
zituen Mondragon Unibertsita-
tean, eta, gaur egun, Londresen 
dihardu lanean, duela urtebete 
berak sortutako Flock enpresa-
rekin buru-belarri.
zenbat denbora daramazu londre-
sen? nolatan amaitu duzu han? 
Diseinu Industriala ikasi nuen 
Arrasaten, eta Italian Audi mar-
karendako lan egiteko aukera 
suertatu zitzaidan, autoak disei-
natzen. Honek Alemaniara era-
man ninduen, eta, han urte eta 
erdi egin ondoren, beste zerbait 
egiteko beharra sentitu nuen. 
Master bat egin nuen –Global 
Innovation Design–: sei hilabete 
New Yorken, beste sei hilabete 
Tokion eta urtebete Londresen. 
orain, ordea, lanean ari zara. 
Masterretik ateratzean, bi en-
presa sortu nituen. Lehena Fa-
rewill izan zen. Testamentuak 
modu digitalean egiten dituen   
sistema bat da. Honekin urte-
bete egin nuenean, Flock enpre-
sa sortzea erabaki nuen, duela 
urtebete inguru.
zer egiten du Flock enpresak? 
Droneentzako aseguruak saldu. 
Hala ere, industriak egiten due-
naren aurkako modu batean 
egiten dugu hau. Hasteko, ase-
guruak urteka saldu beharrean, 
hegaldika saltzen ditugu. Izan 
ere, aseguruen industrian, ase-
guru sinpleenak drone batek 
beste balio du. Gainera, gure 
aseguruaren prezioa hegaldiaren 
arrisku mailak baldintzatzen 
du. Gaur egun, jende asko dago 
droneak erabiltzen hasten da-
bilena eta ez dakiena non era-
bili dezakeen dronea, ezta zein 
baldintzatan ere. Horregatik, 
guk erabiltzaileei hori erakusten 
diegu eta pizgarri bat ematen 
diegu, erabilera seguruagoa izan 
dezaten eta, beraz, aseguru-po-
liza merkeagoa izan dezaten. 
aseguru-etxeekin egiten duzue lan? 
Guk plataforma hau guztia sor-
tu dugu, marka bat sortu dugu, 

eta orain, Allianz aseguru-etxea-
rekin kontratu bat itxi dugu. 
Beraz, gure aseguru guztiak 
Allianzek babesten ditu. Zerbait 
gaizki badoa, Allianzek ordain-
tzen du, eta horrek ematen digu 
aukera mundu mailako aseguru 
onenetako batzuk eskaintzeko. 
Azken batean, izen handiko ase-
guru-etxea da eta guri horrek 
berme izugarria ematen digu.
nola iritsi zarete allianz bezalako 
multinazional batekin kontratu hori 
ixtera? ez zen erraza izango... 
Ez da erraza izan, ez. Zazpi hi-
labete eta 28 bilera behar izan 
ditugu kontratu hau ixteko. Gure 
estrategia izan da haiei demos-
tratzea guk daukagun teknologia 
eurek ezin dutela garatu. Eurak 
oso onak dira aseguruen indus-
trian, baina ez dira teknologian 
eta diseinuan adituak eta hori 
da guk haiei egin diezaiekegun 
ekarpena.

elkarlana gura duzue, beraz. 
Hori da. Eurek euren industria 
oso ondo ezagutzen dute eta guk 
geurea ere bai. Beraz, gure leloa 
beti izan da elkartasun hori 
sustatzea, elkarren konpetentzia 
izan beharrean eta elkarren 
aurka joan beharrean.
zenbat lankide zarete Flocken? 
Sei. Garatzaile bat, algoritmo 
eta datu guztiak eramaten dituen 
zientzialari bat, komunikazio 
aditu bat, estrategikoki enpresa 
garatzen diharduen bat, geren-
te bat eta ni, enpresaren sortzai-
le modura.
pozik zaude, beraz, bizi izaten ari 
zaren esperientzia honekin.
Bai. Nik uste dut egunero zerbait 
berria ikasteko aukera ematen 
dizula honek, hemen badago 
beste leku askotan ez dagoen 
abiadura bat, mahai gainean 
aukera asko jartzen dizkizuna, 
eta, oraingoz, hori da nik bila-
tzen dudana: haztea eta ikastea.
aramaio ez duzu faltan igartzen?
Beti. Honek ematen dizun beste 
kentzen dizu. Niretako, apustu 
bat da egiten nabilen hau egitea, 
baina gustatuko litzaidake he-
men ikasitakoa han praktikan 
jartzea etorkizun batean, eta 
seguru aukera izango dudala. 

Antton Peña, bere bulegoan. a.P.

"flock-en droneentzako 
aseguruak saltzen ditugu"
anTTon peña DiseinAtZAiLeA etA ekintZAiLeA
Diseinatzailea izateaz gain, ekintzailea ere bada 27 urteko gazte aramaioar hau; 
berak sortutako Flock enpresak Allianz aseguru-etxearekin kontratu bat itxi berri du

"izen hAndiko 
ASegUrU etxeA dA 
etA gUri horrek 
berMe izUgArriA 
eMAten digU"

Ezker mugimendua

Duela hamarkada batzuk galdu zen han nonbait ezker 
mugimenduaren iraultzailetasuna. XX. mendearen historian 
izaniko presentzia zentrala mende horren amaieran amildu zen. 
Mugimendu honek bazuen azpimarratu beharreko puntu 
garrantzitsu bat: mugimendu iraultzailea zen; teorikoki, behintzat. 
Garaiko errealitatea ulertuta egoera bera iraultzea zuen helburu, 
produkzio forma kapitalistaren kategoriak deuseztatzera zihoana 
–soldatapeko lana, balioaren legea...–. Azkenean, klase gabeko 
gizartera salto egin nahi zuen.

XXI. mendeko hasiera honetan, berriz, aldaketa nabarmena 
eman da ezker mugimenduaren barnean. Sozialdemokraziaren ildo 
politikoak guztiz jan du mugimendu honek berez duen potentziala. 
Gaur, produkzio forma ez da aldatu, baina ezker mugimenduak 
bere helburua aldatu du. Bere burua iraultzailetzat harturik, 
kapitalismoa birproduzitzen duten formak aurkezten ditu errezeta 
santu gisa. Hau da, lehen iraultzailea zena orain ez da. Honen 
adibidetako bat ekonomia sozial eraldatzailea da. Forma 
kapitalista bera irauli ezean, ez ditugu eredu sozialak eraldatuko.

nire usteZ

SAbin ArAnbUrU

Tartean bi aramaioar dituen 
Libertad Condicional taldeak 
emango die hasiera iraileko Sas-
tiñako kontzertuei, gaur, 19:30ean 
–eguraldi ona bada, kanpoan; 
bestela, barruan–.

Datorren astean, irailaren 8an, 
Twin Room taldeak eskainiko 
du kontzertua eta bi aste barru, 
irailaren 15ean, Eltziegoko Udal 
Bandaren kontzertua izango da.

libertad Condicional 
taldearen kontzertua 
gaur, Sastiñan

Magia izango da protagonista 
Aramaioko kaleetan datorren 
martitzenean, irailaren 5ean.

Imanol Ituño magoak tailerrak 
eskainiko ditu, lehenik, 7 eta 12 
urte bitarteko haurrentzat, 
18:00etan, kultura etxean; ondo-
ren, 18:30etik 19:30era herriko 
tabernetan arituko da; eta, az-
kenik, 20:00etan, magia ikuski-
zuna eskainiko du Sastiñan.

Magialdia, imanol 
ituño magoaren 
eskutik, irailaren 5ean
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larraitz zeberio eLgetA
Laster joko du, berriz ere, esko-
lako txirrinak. Lehenengo bi 
eskola egunak eguerdira artekoak 
izango dira. Astelehenean, hi-
laren 11n, hasiko dira ohiko 
ordutegiarekin. 

Egun horretan abiatuko du 
goizeko zaintza zerbitzua gura-
so elkarteak. Hainbat familiaren 
urteetako eskaera da. Zerbitzua, 

hasiera batean, 07:30etik 09:00eta-
ra izango da, eta Nerea Villa 
izango da arduraduna. Egunean 
ordubeteko zerbitzuarengatik 
50 euro da hileko. "Familiek 
agertutako interesarengatik kal-
kulatzen dugu sei edo zazpi era-
biltzaile izango dituela zerbitzu 
berriak. Aurrerago eguneko 
bonuak ateratzea ere aurreikus-
ten dugu", esan du guraso el-

karteko kide Sarats Mentxakak. 
Interesatuek zabalik dute ize-
nemate epea.

Haurreskolan 10 neska-mutiko 
Haurreskolan ere hastear da 
ikasturtea. Eguaztenean, hilak 
6an, hasiko dute egokitzapena 
erabiltzaileek. Hain zuzen ere, 
2016an jaiotako hamar neska
-mutikok. 

Txirrinak jotzeko zain aurreko ikasturteko lehenengo egunean. l.z.

goizeko zaintza iragarri 
du guraso elkarteak 
eguenean abiatuko da ikasturte berria Herri eskolan. maala guraso elkarteak 
antolatuta, goizeko zaintza zerbitzua izango da aurten, lehenengo aldiz. irailaren 11n 
jarriko dute martxan, ikastetxeko gela batean, 07:30etik 09:00etara

iaz baserritarrek egindako azokako bi postu. imanol soriano

Udazken hasieran baserritarren 
eta artisauen azoka
irailaren 23an egingo dute, eta, urtero moduan, egun 
berean jokatuko da intxortako igoera 

l. z. eLgetA
Hamalau postu izan zituen iaz 
baserritarren azokak. Aurten 
ere antzerako kopuruetan ibil-
tzea aurreikusten du Udalak. 
"Iazko parte-hartzaileei gutun 
bana bidali zitzaien uztailean, 
eta hasi dira izena ematen", adie-
razi du antolaketa taldeak. "In-
teresatuek zabalik dutela izen-e-
matea. Azoka amaierako bazka-
ria, aurten, El Rincon de Lola 
tabernan izango da". 

intxortako igoera 
Egun berean jokatuko da herrian 
ikusmina sortzen duen Intxor-

tako igoera. Azoka 10:30ean ha-
siko da. Lasterketa, berriz, 
11:00etan jokatuko da.

Hiru kategoria izango dira 
aurten ere: 16 urtetik gorakoena, 
12 eta 16 urte artekoena eta 12 
urtera artekoena. Gazteenen 
kasuan, igoera Salbadorrera 
izango da. 

Iaz hamabi lagunek hartu zu-
ten parte nagusien lasterketan 
eta beste dozena batek 12 urtetik 
azpikoetan. Neska-mutikoetan, 
Unai Eguren izan zen azkarrena 
eta nagusietan, Iñaki Egizabal. 
Emakumeetan, berriz, Marta 
Barrachina.

l.z.

txirrindulari ohien bazkaria 
aurten ere, elgetako lagun talde batek antolatuta, mahaiaren bueltan 
elkartu dira profesionalak izandako hainbat txirrindulari. atzo, eguena, egin 
zuten lagunarteko bazkaria, eta 55 bat lagun elkartu ziren oraingo eta 
lehenagoko kontuak partekatzeko. Txirrindulari ohiek gustura hartzen 
duten urteroko hitzordua da.

arratsaldeko zaintza eta 
ludoteka zerbitzuek ere irailaren 
11n zabalduko dituzte ateak. 
udalak jakinarazi du Kepa de 
Vegak jarraituko duela hezitzaile 
lanetan. zerbitzua, aurreko 
ikasturteetan moduan, 
16:00etatik 19:00etara emango 
dute, Torrealdean. Prezioak ere 
iazkoak izango dira. ikasturte 
honetan, ordea, urteko kuota ere 
atera du udalak. Kuota hori 

zaintzaren kasuan 600 euro 
izango da eta ludotekaren 
kasuan 280 euro. "Helburua da 
zerbitzuari egonkortasuna 
ematea eta urte osoan zehar 
erabiltzeko konpromisoa hartzen 
dutenei prezioa hobetzea", esan 
zuen uztaileko osoko bilkuran 
iraitz lazkano alkateak.

gazteleku zerbitzua urrian 
abiaraziko dute. nerea Villak 
jarraituko du dinamizatzaile 

lanetan, eta hemen ere 
mantendu egiten dira prezioak.

urrian hasiko dira udal kirol 
zerbitzuko ekintzak: eskola 
kirola saioak, sasoian egoteko 
gimnasia, gaP, spinninga, 
tonifikazioa... Hasiera batean, 
iazko ordutegiak mantentzeko 
asmoa du udalak. aurreratu 
dute etor garatek jarraituko 
duela dinamizatzaile. Bi urteko 
lanaldiaren ostean berriz deitu 
du lan poltsa udalak eta 
hautagai bakarra aurkeztu da. 

Udal zerbitzuak ere abiatzear
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maiTe TxinTxurreTa

Sardinak San bartolome egunean
giro ederra izan da aurtengo san Bartolome festan. Herritar ugari elkartu 
zen sardina erreak dastatzera. anelkarko kideek balorazio positiboa egin 
dute: "aurreko urteetan baino jende gehiago batu da; beste bi kilo sardina 
gehiago lortu beharra izan genuen. guztira, 520 euro batu ditugu afrikako 
proiektuak bideratzeko; balorazio oso positiboa egiten dugu".

M. A. / M. t. AntZuoLA
Bihar, zapatua, irailak 2, Tre-
kutz eguna ospatuko dute, lehe-
nengoz, Antzuolan. Arrola Men-
di Taldeak antolatu ohi zuen 
Finalista Egunaren ideiari hel-
duta, lagun talde batek egun 
osoko egitaraua prestatu du 
Irimo azpiko gunean. Deialdia 
benetan arrakastatsua izan da, 
bazkarirako txartel guztiak agor-
tu egin baitira.

"Erantzuna oso ona izan da, 
espero genuena baino hobea. 
Guk uste genuen 80 edo 100 per-
tsona inguru batuko ginela, eta 
160 txartel atera genituen, ba-
daezpada. Azkenean, denak sal-
du ditugu, eta gehiago ere bai. 
220 pertsona inguru batuko gara. 
Horrenbestez, oso gustura gau-
de herritarrek emandako eran-
tzunarekin", dio antolaketa 
taldeko kide batek, Imanol Li-
zarraldek.

Dena den, txartel barik gera-
tu diren herritar horiek ere 
badute Trekutz gunean Udalak 
berritu dituen mahaietan edo 

belarretan euren otordua egite-
ko aukera.

Herriko Plazatik egingo dute 
zapatuan Trekutzera igoera; 
09:30ean oinez, eta ordubete ge-
roago bizikleta lasterketa izan-
go da."50 bat lagun aterako dira 
bizikleta lasterketan. Gero, goian, 
salda eta txorizoa izango da, 
trikitilariak ere bai, bolo eta 
toka txapelketak, eta ondoren, 
bazkaria. Bazkalostean, berriz, 
herriko bertsolariek kantatuko 
dute, Kaxeta-k eta Aitzol Iturbek. 
Ondoren, larrain dantza izango 
da, eta gero jaitsiera. Herrira 
jaistean, elektrotxaranga edo 
musika izango dugu".

Finalista egunaren oinordekoa 
Garai batean Arrola Mendi El-
karteak antolatu ohi zuen Fina-
lista Eguna faltan igartzen zu-
telako animatu da antzuolar 
lagun talde bat egun berezi hau 
antolatzera: "Finalista Egunak 
mendi irteerekin zeukan zeri-
kusia, eta jada galduta zegoen. 
Orduan, lagun batzuk elkartu 

ginen eta pentsatu genuen hori 
berreskuratu beharra zegoela. 
Beraz, bilera batzuk egiten hasi 
ginen, eta, dena ondo ateratzen 
joan denez, aurrera egin dugu. 
Eta, ikusten dugunez, herriak 
ere erantzun du; beraz, gu oso 
gustura gaude". 

zenbait eskaera, biharko 
Zapatura begira zenbait eskae-
ra egin dizkiete parte hartzaileei. 
Batetik, ahal den neurrian autoz 
igotzea saihesteko eskatu diete 
herritarrei, eta ahal duten guz-
tiak oinez edo bizikletaz igotze-
ko. Horrez gain, zaborrak jaso-
tzeko gune bat ezarriko dutela 
azaldu dute, eta sortutako hon-
dakinak bertara eramateko es-
katu diete. Bada, zapaturako ia 
dena prest dutelarik eta jende 
mordoxka elkartzea espero de-
larik, Trekutz egunaz gozatzeko 
dei egin dute antolatzaileek: 
"Disfrutatzeko zapatuko eguna-
rekin, eta ea zer moduz ateratzen 
den. Ea hurrengo urtean berri-
ro egiterik dugun!".

Trekutzeko belardia; argazkian, Udalak abuztuan berritu dituen mahaietako batzuk. maiTe TxinTxurreTa

trekutz eguna ospatuko 
da bihar, lehenengoz
Herriko Plazatik 09:30ean irtengo dira oinezkoak; ordubete geroago bizikleta 
lasterketa abiatuko da; eguerdian, bazkaria eta musika izango dira protagonista. 
Antolatzaileek autoa ez hartzeko dei egin dute eta oinez igotzeko eskatu dute 

Maider Arregi AntZuoLA
Elkartasunez bustiko da gaur 
Zurrategi plaza, 19:30etik aurre-
ra. Senegalgo Maafe jakia das-
tatzeko aukera izango da –arro-
za, berdura eta kakahuetea–. 
Edateko, aldiz, frappelatte-a. 
Baina herritarren elkartasuna 
nagusi den festa honetan, an-
tzuolarren patata-tortillak ere 
izango dira protagonista. Iaz, 30 
tortillatik gora jaso zituzten.

baserritarren ohiturak batuz
Aurten, baina, ikuskizun bere-
zia prestatu dute antolatzaileek. 

Hala, gari-jotzea nola egiten 
den ikusteko aukera izango dute 
gaur Zurrategira gerturatzen 
direnek. "Aurten, uztailaren 
22an gari-moztea egin genuen. 
Eta gaurko ikuskizunean azal-
duko dugu beste fase batzuk 
nola egiten diren: asauak eta 
metak nola egin, eta txankete 
moduan garia nola jotzen den", 
azaldu du Anelkarko kide Jabi 
Etxanizek.

Ohitura hau 1960ra arte ohikoa 
zen baserri guztietan. 30 minu-
tu inguruko iraupena izango du 
ikuskizunak.

Gaurko elkartasun festak ukitu 
senegaldarra dakar Antzuolara
senegalgo jaki eta edariez gain, hemengo baserrietako 
ohiturak presente izango dira Anelkarren festan 
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badago

Mirari Altube AretXABALetA
Andramaixa hasiera latza bizi 
izan zuten aretxabaletarrek; izan 
ere, txupina bota baino minutu 
batzuk lehenago jakin zuten 
desagertuta zegoen Mikel Cres-
poren gorpua aurkitu zutela. 
"Ez zegoen umorerik betiko eki-
taldietarako; pregoia eta ikurri-
nari agurra ordezkatu genituen 
minutu bateko isilunearekin eta 
ohikoa ez den beste kantu bate-
kin", azaldu dute Joxe Migel 
Uribarren Kultura zinegotziak 
eta Unai Elkoro alkateak.

arrakastatsuena hirugarren eguna 
Egunek aurrera egin ahala joan 
ziren berotzen jaiak: "Ekitaldi-
rik arrakastatsuenak Huntza 
taldearen kontzertua eta hiru-
garren eguneko bazkaria eta 
sokamuturra izan ziren, baita 
Rockalean taldearen kalejira 
ere". Uribarrenen eta Elkororen 
esanetan, ez da izan aipatzea 
merezi duen arazorik, baina 
onartu dute sokamuturrean ez-
tabaida beroa izan zela: "Tira-
bira bat zezenzale eta animalia-
zale batzuen artean. Arratsaldean 
ere izan ziren zezenen aurkakoak 
protestan, baina ez zen sortu 
inongo istilurik". Bestetik, pae-
lla jan barik ere geratu ziren 
hainbat herritar, nahiz eta 700 
lagunendako gertatu: "Paella 

hartu gabe geratu ziren, baina, 
behin plazara bueltan, soberan 
zeuden platerak agertzen hasi 
ziren; beraz, denek jan zuten". 
Eta gaineratu dute: "Hurrengo 
urterako paella eta mahaien 
banaketa antolatzeko asmoa 
dugu. Denontzat adina izaten 
da eta ez dago zertan itxaroten 
egon ordu batetik ilaran".

Eskerrak eman gura dizkiete 
festetan lanean jardun dutenei, 
ekitaldietan parte hartutakoei 
eta zaratak jasan behar izaten 
dituzten bizilagunei. Aurtengo  
jaiak "onak" izan direlakoan 
daude, baina hobetzeko asmoa 
ere agertu dute.

Txosnagunekoak pozik 
Txosnaguneko antolatzaileak 
ere pozik daude Andramaixek 
eman dutenarekin: "Aurtengo 
jaiak auzolanean aurrera era-
mateko gazteok izan dugun ilu-
sioa eta eta indarra azpimarra-
tu nahi genituzke. Jai bereziak 
izan dira eta gazteok oso batuta 
egon gara. Inoiz baino jende 
gehiago izan da txosnetan lanean 
zein ekintza ezberdinetan parte 
hartzen, herritar guztiendako 
elkargune bat sortuz". Era be-
rean, eskerrak eman gura izan 
dizkiete lanean ibili diren gazte 
guztiei eta txosnagunera gertu-
ratu diren herritar guztiei.

egunez egun berotzen 
joan diren Andramaixak
txupina botatzear zela jakindako berriak –mikel cresporen heriotza– ilundu egin zuen 
jaien hasiera. Herriko musika taldeen kontzertuek eta kuadrillen egunak lortu zuten 
piztea, eta, azken urteetan legez, jendetza elkartu zen herri bazkarian eta jokoetan

Umorea, giro ona, beroa… hori eta gehiago batu ziren gazteen bazkarian. Txoria txori kantuan Aretxabaleta Abesbatza, herritarrek lagun eginda. 

Udalbatzako hainbat kide eta herritarrak minutuko isilunea egiten, Crespo gogoan. 

Pregoia esan beharrean, Cresporen omenezko kamiseta jarri zuen UdAk. 
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Munstruos de la Universal taldeko kideekin jolasean neska-mutikoak. laiba Mudassar eta Xabi Antxia alkate txikiak Unai elkororekin.

Milagroko bandaren doinuak jarraitzen gustura. 

79. txirrindulari lasterketa J. A. garciarendako izan zen.

Herriko Plaza bete egin zuen Huntza taldeak. Hainbat gaztek jardun zuten herriko eraikinetan gora eta behera. 

Txistulariek egin zieten lagun udalbatzako hainbat kideri elizara. elizbira durana kalean herritarrekin batera. eskeleto erraldoiaren atzetik ibili ziren herritarrak.
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Mikel Crespo gogoan elkartu ziren kuadrillak, haren etxekoak eta hainbat herritar, hirugarren egunean; lehenengo, kantuan egin zuten, eta gero, argazkia atera. argazKiaK: aiTor agiriano eTa mirari alTuBe

Wood Strings talde aretxabaletarrak bete egin zuen txosnagunea.gura beste jolas egin zuten neska-mutikoek.

gazte kuadrilla paella jaten.

hUntzA tAldeAk 
bete egin zUen 
plAzA, bAitA 
herriko tAldeek 
ere txoSnAgUneA

700 lAgUnendAko 
gertAtU zUten 
pAellA, bAinA ez zen 
iritSi ilArAn zeUden 
gUztiendAko

Mikel creSporen 
oMenez kAntUAn 
egin ondoren 
ArgAzkiA AterA 
zUten kUAdrillek

herriko kAleAk 
Jendez bete etA 
kAntUAn JArri 
zitUen herritArrAk 
rockAleAn tAldeAk 

Airean ibili zuen gaztea zezentxoak. rockalean taldearen bueltan herritarrak kantuan.



irAiLAk 7
EGUEnA

18:00 etxafuego eta bonba japoniarrak.

18:30 Buruhandiak.

19:00 Bederatziurrena dorletan. 
eskoriatzako abesbatzarekin.

ondoren mokadutxoa. gatza, ogia 
eta ardoa.

20:00 Pintxo-potea.

irAiLAk 8
EGUbAkoitzA

11:00 otxandiokoei ongietorria 
egingo zaie dorletan, salda 
beroarekin.

12:00 meza nagusia dorletan. 
eskoriatzako abesbatzarekin.

14:30 Bazkaria frontoian. norberak 
etxetik eroanda.

16:30 otxandioko lagunekin 

jolasak. sokatira, laukoa, boloak…

18:30 apar festa.

19:30 Buruhandiak.

21:00 Bolo txapelketa.

22:00 rock jaialdia.

irAiLAk 9
zAPAtUA

12:00 Trikitilariekin kalejira.

12:30 Mr. Frack malabarista 
ikuskizuna.

13:30 Kantu poteoa.

16:00-18:00 Puzgarriak.

17:00 mus eta briska karta-joko 
txapelketa.

18:00 Kintoen arteko jolasak.

21:30 Herri afaria.

23:00 akerbeltz taldearekin 
dantzaldia.

irAiLAk 10
DoMEkA

09:00 BTT lasterketa –haurrak 
10:00etan–.

12:30 Herri kirolak.

13:30 arrasate musikaleko Big 
Bandaren kontzertua.

17:00 Pilota partiduak.

19:00 Kale bloka.

EGITARAUA

iazko apar-festa. goiena

oi gatzaga, itsasoa azpian, gazkina herria!
Hiruerreketan, zubi eta guzti, sorburu erreka.

goitik behera, horra, gipuzkoan lehena.
ebro behetik beti mehatxu gorri-laru-gorria;

alabaina itsasoratzen den hartatik dator, ostera,
estelada haize gogo askatzailea.

oi gatzaga, herri txiki… Handia bihotza!
Bailaran gora, aurten, Korrikaren ahotsa;
goitik zein behetik agintari ugarik bisita,

zenbait laguntza eta promesa;
eta, eguzkia bidelagun, gatza eraman genuen Bermeora.

oi gatzaga, gatzdun eta euskalduna.
jarrai dezagun egiten geurea, duguna, garena.

Herria sorburu eta helburu,
izenetik izanera urratzen bidea,

erauzten mineral jangarria:
azaleratzen lehena eta gerora hauspeatzen dena.

oinarri betiere parte hartzea,
leintz gazitzen… eta euskal Herria!

segi dezagun, segi:
aldarrikatzen bidegorria,

garatzen auzolana, gozatzen ere jaia,
-ez, beti, dela ez; zer bestela-eta,

gogoan guztiok ez gaudela, goldatzen itzulera.
laztan bat alizia!

gora andramaixak!
eta ingurukoei ohiko deia:
etor zaitezte, errekan gora
nahiz lautadatik behera,

gaTza gara!!

Udal batzordearen agurra
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imanol beloki LeintZ gAtZAgA
Leintz Gatzagako Andramaixak 
ate joka daude, eta irailaren 7tik 
10era bitartean ekitaldi ugari 
izango dira. Musikak egitaraua-
ren zati handi bat hartuko du, 
eta aurten emanaldi bikainak 
izango dira. 

Egubakoitzean, irailaren 8an, 
22:00etan hasita, rock kontzer-
tuak izango dira; Gatza City 
Crew gazte taldekoek antolatu 
dituzte. Zapatuan, irailaren 9an, 
bestalde, Akerbeltz erromeria 
taldea izango da, 23:00etan, eta 
euskal musika errepertorio za-
bala eskainiko du. Estilo ugari: 
ska, punka, rocka eta euskal 
folklorea; eta kontzertu dantza-
garria eskainiko dute, lau or-
duko iraupena izango duena, 
tarteko atsedenaldiarekin.

ibilbide luzeko banda 
Azkenengo egunean, irailaren 
10ean, domekan, ere izango da 
musika. Izan ere, 13:30ean, Arra-
sate Musikaleko Big Band taldeak 

errepertorio zabaleko kontzertua 
eskainiko du.

Arrasate Musikaleko ikasle 
eta irakasleek osatzen duen tal-
deak swing, blues, bossa, funk 
eta rock estiloetako kantuak 
eskainiko ditu.

Akerbeltz musika taldea oholtzan. aKerBelTz

Andramaixetan kultura 
eskaintza zabala
irailaren 8ko rock kontzertuetan, txerrikumeak, oldarkor, teers And Beers eta Legez 
kanpo taldeak igoko dira oholtzara. Zapatuan, berriz, Akerbeltz taldeak dantzaldia 
eskainiko du eta domekan, Arrasate musikaleko Big Band taldea izango da

lAU ordUko 
eMAnAldiA 
eSkAiniko dU 
Akerbeltz MUSikA 
tAldeAk

Beñat agirreurreta gatzagako 
gazte Taldeko kidea da eta 
aurten, irailaren 8ko, 
egubakoitzeko, rock kontzertuen 
antolaketa lanetan izan da, 
besteak beste.
zein talde izango dira aurten 
leintz gatzagako rock 
jaialdian? 
Txerrikumeak, oldarkor, legez 
Kanpo eta Tears and Beers 
taldeak izango dira aurten. 
guztiak punk-oi! musika 
estilokoak dira. musikari 
gazteek osatzen dituzten taldeak 
dira. gernikatik datorren Teers 
and Beers da ibilbide luzeena 

duen taldea, debako oldarkor 
eta arrasateko legez Kanpoko 
musikariek ere beraien 
ibilbidetxoa dute egina, azken 
hauek agressive combat taldetik 
datozenak, eta aretxabaletako 

Txerrikumeak hasiberrienak izan 
arren, hauek ere indarra hartzen 
ari dira. Talde guztiek emanaldi  
bikaina eskaintzea espero dugu 
eta bailarako jende asko 
etortzea gustatuko litzaiguke.
gazte taldearen 
konpromisoa handia da 
herriko jaien antolaketan? 
gatza city crew –gatzagako 
gazte– deitzen diogun taldean, 
17 eta 28 urte bitarteko hainbat 
gazte gaude, eta inplikatu 
beharra daukagu jaien 
antolaketan; bestela, jai 
daukagu. egubakoitzeko 
kontzertuak guk antolatzen 
ditugu; zapatukoak, berriz, 
udalak. Hala ere, iaz ez genuen 
irabazi handirik izan, eta udalak 
diru gehiago jarri behar izan 
digu aurten, kontzertuak 
antolatzeko.

goiena

"gazteok ere antolatu behar ditugu 
ekintzak; bestela, jai daukagu"
beñaT agirreUrreTa  gAtZAgAko gAZte tALDeko kiDeA

Auzolanean egindako bi 
hitzordu garrantzitsu
Herri afaria eta kintoen arteko jolasak arrakastatsuak 
izatea aurreikusten dute antolatzaileek

i.b LeintZ gAtZAgA
Kirol eta kultura hitzorduez 
gain, ondo jatea ere gustuko 
dute gatzagarrek, eta Andramai-
xetako egitarau zabalean ez da 
faltako otorduetarako tarterik.

Irailaren 8an, 14:30ean, bazka-
ria egingo da frontoian, eta nork 
bere jana eraman beharko du. 
Egun berean, gainera, ohitura-
ri jarraituz, Otxandioko bisita-
riak izango dituzte goizetik, eta 
hauek ere batuko zaizkie baz-
karira. Joannes Mendizabal 
Leintz Gatzagako Kultura zine-
gotziaren esanetan: "Bazkaria 
lanegunean izango da, eguba-
koitzean, eta herrikoak zein 
Otxandiotik etorritakoak izango 
gara bazkaltzen. Iaz, esate bate-
rako, paellak prestatu genituen, 
eta aurten ere asmo bera dau-
kagu; edozelan ere, deialdia egin 
arren, ez dakigu jende asko ani-
matuko den".

auzolanean egindakoa 
Zapatuan, irailaren 9an, berriz, 
herri afaria izango dute gatza-
garrek, eta auzolanean egiten 
duten hitzordu garrantzitsua 
izan ohi da. "Sorginak taldekoek 
egindako entsaladak, parrilan 
saiheskia eta txuletilak, Euse-
biok egindako postrea, flana eta 
izozkia izango dena… izango 
dugu", adierazi du Mendizabalek. 

Hala, 180 pertsonarentzako 
afaria egitea kalkulatu dute, eta 
txartelak Labidean daude salgai; 
helduentzat hamabost eurotan 
eta umeentzat bost eurotan. "Ba-
tez ere, gatzagarrak egongo gara 
herri afarian, baina bailarako 
herriko jendea ere urtero izaten 
dugu. Hala, beste herrietakoei 
ere gonbidapena egin nahi die-
gu, bertaratu daitezen, afari 
ederra izango delako, eta giro 
onean jan ostean dantzaldira 
animatu daitezen".

iaz, lehen aldiz antolatu zituzten kintoen arteko jolasak leintz 
gatzagako andramari jaietan. Herri txikia izanda, kintadaka baino 
gehiago, hamarkadaka ezberdinetako herritarrek hartu zuten 
parte: patatak zuritzen, sokatiran eta txupitoak edaten, besteak 
beste. izandako arrakastaren ostean, aurten ere antolatu dituzte, 
eta zapatuan, irailaren 9an, 18:00etan izango dira.

gatza city crew gazte taldeko bi kide arduratu dira, batez ere, 
jokoen prestakizun lanez, eta aurten egingo den bigarren edizioan 
sorpresa ugari izango direla adierazi dute. Pike sanoa bultzatu 
gura dute, primeran pasatzea eta, bide batez, barre batzuk egitea. 
Hala, alde batetik, herritarrei bertaratzeko dei egin nahi diete, eta, 
bestetik, debagoieneko jendeari ere gonbidapena egin, jokoak 
ikustera anima daitezen.

Sorpresaz beteriko jolasak

iaz egin ziren lehen aldiz kintoen arteko jokoak. goiena
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eneko Azurmendi LeintZ gAtZAgA
Domeka arratsaldean, pilota 
partiduak izango dira protago-
nista, 17:00etan hasita. Infantil 
mailako finala izango da lehe-
nengo partidua: Egiguren-Alon-
so azpeitiarrak Sein-Aburuza 
oiartzuarren aurka. Bigarren 
partiduan, berriz,  elite mailako 
pilotariak izango dira aurrez 
aurre: Alberdi azpeitiarra eta 
Garmendia beasaindarra Mu-
rua-Bolinaga bikote arrasatea-
rren aurka arituko dira. Nabar-
mentzekoa da Murua arrasatea-
rra oraindik gazte mailako jo-
kalaria dela, baina dagoeneko 
bost txapel irabazi ditu aurten 
–Lizarran, Deban, Añorgan, Le-
gution eta Donezteben–.Beraz, 

lehia polita espero da bi bikoteen 
artean.

Pilotarekin lotuta, irailaren 
17an, Gatzagako txapelketako 
finalak jokatuko dira, 10:00etan. 
Lehenengo, zazpi urtekoak: Or-
mazabal-Landa zegamarrak Cla-
vijo-Ibarguren azkoitiarren aur-
ka. Bigarrenik, zortzi urtekoak: 
Bidezabal-Elosegi azpeitiarrak 
Segurola-Etxaniz azkoitiarren 
aurka. Hirugarren partiduan, 
bederatzi urtekoak: Aldazabal-A-
rregi azkoitiarrak Gaztañaga-Be-
roz andoaindarren kontra. Hamar 
urtekoetan, Perez-Alzelai legaz-
piarrak Murua-Agirre alegiarren 
aurka. Hamaika urtekoetan Al-
dazabal-Segurola azkoitiarrak 
Beitia-Etxeberria lesakarren 

aurka. Hamabi urtekoetan, Ba-
randika-Kareaga munitibartarrak 
Etxani-Juaristi azkoitiarren 
aurka, eta hamalau urtekoetan, 
Ituarte-Paskual atxondoarrak 
Ibarloza-Urrutia markinarren 
aurka.

Herri kirolak eta kale bloka 
Aurten herri kirol mistoak izan-
go dira. Hala, emakumezko bi 
aizkolari –Irune Izkue eta Itsa-
so Ontsalo– eta gizonezko harri
-jasotzaile bat –Jokin Eizmen-
di– izango dira protagonistak, 
12:30ean hasiko den ekitaldian.

Azkenik, kaleko pareta eta 
harrietan eskalatzeko aukera 
ere egongo da, hainbat monito-
rek gidatuta, 19:00etan.

inaxio Perurena, iaz, Andramaixetan egin zuen erakustaldian. goiena

orotariko kirol eskaintza 
aurtengo jaietan ere
Andramaixetako azkenengo eguna –irailak 10, domeka– herriko kirolzale eta 
kirolariei zuzendutako eguna izango da; izan ere, pilota partiduak, herri kirolak eta 
kale bloka izango dira, 15. urteurrena beteko duen Btt lasterketaz gain

e.A. LeintZ gAtZAgA
Aurten 15 urte betetzen ditu 
Leintz Gatzagako BTT lasterke-
tak, eta zirkuituan hainbat al-
daketa egongo dira. Gazte talde 
batek diseinatu du ibilbide berria. 
Irailaren 10ean izango da las-
terketa, 09:00etan. Haurrendako 
lasterketa, berriz, 10:00etan izan-
go da. Azken honetako ibilbidean 
ez da aldaketarik egongo, bi 
kilometro izango ditu.
ze aldaketa izango ditu zirkuituak?
Aurtengoak bidezidor gehiago 
izango ditu, zirkuitu teknikoa 
da; izan ere, orain arte, pista 
asko zegoen. Distantzia ere lu-
zatu egin dugu. 27 kilometro 
izango dira, 1.200 metroko des-
nibelarekin. Iazko zirkuituare-
kin alderatuta, gogorragoa dela 
esango nuke, baina, bizikletan 
ibiltzen den edonorentzat, nahi-
ko erraza. Azken finean, profil 
horretako jendeari zuzendutako 
martxa da, ez da edonorentzat.
zergatik aldatu duzue ibilbidea?
Azkeneko urteetan parte-har-
tzaile kopurua jaitsita zegoela 
ikusten genuen. Urtero gutxi 
gorabehera ibilbide bera izaten 
zen. Guk geuk urtero egin izan 
dugu eta gure artean komenta-
tzen hasi ginen jendea aspertu-
ta zegoela beti ibilbide bera 
egiteaz, eta aldaketa baten beha-
rra ikusi genuen.
zein izango litzateke jendea parte 
hartzera hurbiltzeko mezua, anto-
lakuntzaren partetik? 
Aurten egin ditugun aldaketekin, 
nire ustez, bizikleta gainean 
disfrutatzeko moduko ibilbidea 

dela, ikuspegi ederrak eskain-
tzeaz gain, ibilbidea bera ere 
oso polita iruditzen zaigulako. 
Horrez gain, urtero moduan, 
antolakuntza oso ona da. Anoa 
guneak oso ondo prestatuta iza-
ten ditu eta ibilbidea ondo sei-
naleztatuta dago.
izena emateko zer egin behar da? 
Egunean bertan izango da ho-
rretarako aukera, lasterketa 
hasi aurretik.
aurrera begira, asmo berarekin 
jarraituko duzue? 
Bai; datorren urterako baditugu 
gauza berri batzuk buruan, bai-
na joango gara pixkanaka gau-
zak aldatzen, ez genuen gura 
urte batetik bestera lasterketa 
goitik behera aldatu. Gu berez 
ez gaude antolakuntza batzor-
dean, baina haiekin harrema-
netan jarraituko dugu, aurre-
rantzean ere elkarlanean aritze-
ko helburuarekin.

ibai Agirreurreta. i.a.

"Aurtengo ibilbideak bidezidor 
gehiago ditu, teknikoagoa da"
ibai agirreUrreTa AntoLAtZAiLeetAko BAt
27 kilometroko ibilbidea da izango du Btt lasterketak
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Biharko, irailak 2, udako mer-
kealdien azoka antolatu du Be-
delkar merkatari elkarteak. 
Seminarioko karpan jarriko 
dituzte udako arropen eta osa-
garrien maukak, eta, aurreratu 
dutenez, taberna eta magia ikus-
kizuna ere izango dira. Berga-
rarrek goizez bakarrik bisitatu 
ahal izango dute azoka berezia, 
10:00etatik 14:00etara.

Udako merkealdien 
azoka egingo du 
Bedelkarrek bihar

Egun osorako egitaraua izango 
dute bihar Uberan: kalejira Ube-
ra kaletik San Mateira (10:30), 
meza San Matei ermitan (11:00), 
txistorra, ardoa, bola jokoa eta 
umeendako jolasak (11:45), auzo 
bazkaria Jaolatza elkartean (14:00) 
–gero, kantuan egingo dute– eta 
kalejira San Mateitik Ubera ka-
lera. Berakatz-zopa jateko auke-
ra ere egongo da afaritarako.

San Emeteri eta San 
Matei jaiak ospatuko 
dituzte bihar Uberan

Gaur hasi eta domekara arte, jai 
giroa izango da nagusi osintxun
osintxun musikara! lehiaketaren bigarren edizioa gaur, 
22:00etan hasita; talde gonbidatua eskean kristo da

J.b. BergArA
Osintxuko Kofraixetan egitarau 
zabala antolatu dute gaur arra-
tsaldean hasi eta domeka gaue-
ra bitartean. Adin eta gustu 
guztiak asetzeko moduko asko-
tariko ekintzak antolatu dituzte; 

tartean, Osintxun Musikara! 
lehiaketaren bigarren edizioa; 
final handia gaur izango da eta 
aurten hiru talde izango dira 
lehiatuko direnak. Gonbidatu 
moduan Arratiako Eskean Kris-
to taldea igoko da oholtzara. 

Jokin bereziartua BergArA
Ate joka dira San Martin jaiak. 
San Martin Agirre eguna –irai-
lak 16– zapatua izanik, astebete 
lehenago, irailaren 9an, egingo 
da feria –hurrengo astean eman-
go ditu Udalak azokaren eta 
gainerako ekitaldien inguruko 
xehetasun guztiak, egitarauaren 
aurkezpenean–. Udalak aurre-
ratu dutenez, baina, gazta lehia-
ketan 21 postuk hartuko dute 
parte eta barazkien eta fruten 
lehiaketan, berriz, 15 postuk.    

danborrada arautzeko beharra 
Azokak hartuko du protagonis-
moa irailaren 9an. Hala ere, 
aldez aurretik izena ematea 
beharrezkoa den ekitaldiak ere 
badira, eta horren adibide da 
helduen danborrada. 

Udalak, 2016an parte hartu 
zuten taldeetako zuzendari gehie-
nen adostasunarekin, danborra-
daren funtzionamendua arautzea 
erabaki du aurten. Hala, izena 
emateko azken eguna gaur da, 
irailak 1. Honako datu hauek 

eman beharko dira Kultura Zer-
bitzuan: taldearen izena, talde-
kide kopurua, taldeak danborra 
edo barrika joko duen eta tal-
deko zuzendariaren kontaktua 
–izen abizenak, telefono zenba-
kia eta helbide elektronikoa 
zehaztu behar dira–. Orain arte 
18 taldek eta 550 parte hartzaile 
inguruk eman dute izena. En-
tseguak, berriz, irailaren 5ean, 
6an, 11n, 12an eta 13an izango 
dira seminarioko karpan (20:00). 
Hori bai, talde bakoitzeko zu-
zendaria irailaren 5ean Musika 
Eskolan 18:00etan egingo den 
saiora ere joan beharko da. 

Bestalde, taldearen ardura 
izango da danborradarako ban-
derak lortzea; eta banderaduna, 
ahal dela, emakume bat eta gizon 

bat izan beharko da. Izan ere, 
talde bakoitzak gehienez bi ban-
dera eraman ahal izango ditu. 

euriarekin, ibilbide motza  
Iaz euripean egin zen helduen 
danborrada eta aurtengora be-
gira zenbait erabaki hartu dira. 
Eguraldi txarra egiten badu 
danborrada San Martin plazatik 
behin bakarrik pasatuko da; 
bestela birritan pasatuko da. 

Hori bai, Udalak pontxo ba-
tzuk erosiko ditu eta euria egi-
nez gero parte-hartzaileei ba-
natuko zaizkie. Danborrada 
bukatutakoan bakoitzak pontxoa 
bere etxera eramango du, ez da 
danbor eta makilekin batera 
entregatuko. 

Talo eta odoloste postuak
Irailaren 9ko azokan taloen eta 
odolosteen postua –Katabixa 
plazan, Oxirondo ondoan– jar-
tzeko zozketa egin du Udalak: 
Harrera elkarteak jarriko du 
taloen postua eta Jardun euska-
ra elkarteak, berriz, odolosteena. 

iazko helduen danborrada euripean egin zen, 450 bat parte hartzailerekin. goiena

inoizko danborradarik 
zaratatsuenerako gertu
san martin jaietako helduen danborrada irailaren 15ean irtengo da udal biltegitik 
(22:30), eta, izen-ematea gaur amaitzen bada ere, orain arteko parte hartze handiena 
izatea espero da; oraingoz, 18 taldek eta 550 danbor-jole inguruk eman dute izena

gAztA lehiAketAn 21 
poStUk eMAn dUte 
izenA; bArAzkien etA 
frUten lehiAketAn, 
berriz, 15 poStUk

irailak 1, egubakoitza
18:00 jaien hasiera suziri jaurtiketarekin.
18:15 Bizikleten prestaketa eta mozorro desfilea.
18:30 soraluzera irteera bizikletan.
20:15 sakatu elektrotxaranga.
21:00 Buruhandiak.
22:00 ii. osintxun musikara! lehiaketa. lehiakideak: red iron 

squad (gasteiz), Bolbora (lizarra) eta Pomeray (Bilbo). ondoren, 
eskean Kristo taldearen kontzertua! sari banaketa 02:30 aldera. 

irailak 2, zapatua
11:00 umeendako jolasak. 
12:00 Kuadrillen arteko jokoak.
15:00 Kuadrillen arteko bazkaria frontoian. 
15:00-18:00 Puzgarriak. 
18:00 sukaldaritza lehiaketa.
18:00-19:00 apar festa. 
19:00 Toka txapelketa. 
21:30 Herri afaria.
00:00 erromeria Honat taldearekin. 

irailak 3, domeka
10:30 diana Bergarako txistularien eskutik.
12:00 meza nagusia osintxuko elizan.
12:30 Bergarako zezenak. 
12:45 Karitate banaketa. 
17:00 Pilota partiduak osintxuko Martires Jai-alai pilotalekuan. 
19:00 Pintxo-pote berezia. 
19:00/20:00: saria osintxuko urrezko kofradeari. 
22:00 jaiei amaiera emateko suziri jaurtiketa. 

egitarauko ekitaldi aipagarrienak
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

amaia TxinTxurreTa

Azken ukituak komenio kaleari
Komenio kaleko lanen helburua izan da lur azpiko zerbitzu guztiak berritzea, 
telekomunikazio azpiegitura berria ezartzea eta gainazaleko materiala 
aldatzea. azken asfaltatze lanekin dihardute egunotan, eta, eguraldiak 
ahalbidetuz gero, martitzenean irekiko da bidearen alde bat, autoendako. 
Kamioiek hamar bat egun itxaron beharko dute. lanek bi hilabete iraun dute. 

Elurra txakurtegian animalia 
ugari zaintzen dituzte udan, eta, 
bereziki, abuztuan. Txakurrak 
dira gehienak, baina katuak eta 
txoriak ere zaintzen dituzte, 
horien jabeak oporretan dauden 
bitartean. "25 urtean, aurtengoa 
izan da urterik eskasena. Bes-
tetan, ehun txakur inguru izan 
ohi ditut, eta, oraingoan, berro-
geita hamar inguru izango ziren", 
adierazi du Elurrako arduradun 
Axen Garitanok. Opor garaian 
animalien hotel moduan fun-
tzionatzeaz gain, utzitako edo 
kalean galdutako txakurrak eta 
katuak ere zaintzen ditu Gari-
tanok, udaltzainek eroandakoak, 
eta abar. Elurra urte osoan zehar 
dago zabalik. 

orain arteko "urterik 
eskasena" izan dute 
Elurra txakurtegian

Bihar, zapatua, jaiak ospatuko 
dituzte San Lorentzon. Egun 
osorako egitaraua prestatu dute: 
ogi-mamiak eta igel-toka txapel-
keta eta trikitilariek alaitutako 
poteoa Lainon (12:00); kukañak, 
txokolate-jana eta buruhandiak 
Maduran (16:00); kontzertua Lai-
non (19:00), meza San Lorentzo-
ko ermitan (20:00) eta sardina
-jana arkupeetan (21:00). Amai-
tzeko, dantzaldia egingo dute. 

Bestalde, domekan, azoka eta 
VII. ortu lehiaketan parte har-
tuko duten ortuko produktuen 
dastatzea izango dute San Juan 
auzoan. Azoka (11:30), Arragoa 
taldearen kontzertua (12:00) eta 
dastatzea (12:30) izango dituzte, 
besteak beste. 

San lorentzoko jaiak 
bihar eta San Juan 
auzoko feria domekan

Jokin bereziartua BergArA
Bergarako Zezenak ganadutegiak 
berriro egin du. "Sokamuturra-
ren katedrala" den Valentziako 
Chiva herritik bigarrenez jarraian 
sari bikoitzarekin bueltatu dira 
Iñigo Almortza eta konpainia, 
zezen onenaren –aurten Sardo 
zezena izan da saritua– eta goi-
zeko lasterketa onenaren saria-
rekin. "Oso maila handia dago; 
Espainiako zortzi ganadutegi 
onenak aukeratu dituzte. Gure 
zezenak ikusgarri aritu dira, eta 
aurten ere irabazi izanak berres-
ten du ez dela zorte kontua izan, 
ondo egindako lanaren fruitu 
dela", azaldu du Almortzak. Goi-
zean lau ganadutegi irteten dira 
eta arratsaldean, beste lau.  

itxura eta, bereziki, hauspoa 
Abuztuaren 19a izan zen laster-
ketaren egun handia: "Zezenak 
ukuiluetan deskargatzeko 04:30ean 
heldu ginenerako jendetza zegoen, 
eta inongo mozkorrik ez. Han 
zeudenak zezenengatik zeuden, 
eta euren artean euskaldun asko. 
Lau egunetan milaka lagun el-
kartzen dira Chivan zezenen 
lasterketez gozatzeko". Soka ze-
zenaren lepotik lotu beharrean, 
adarretatik lotzen dute Chivan, 
eta, Almortzak azaldu duenez, 
zezenek bi kilometro eta erdi 
inguruko lasterketak egiten di-

tuzte: "Euskal Herrian ezagutzen 
ditugun sokamuturretan zezen 
bakoitzak 15 edo 20 minutuko 
saioak egiten ditu eta Chivan 
zezen bakoitza ordubete inguru 
aritzen da. Urte asko daramate 
lasterketa horiek antolatzen eta 
zezena errespetuz tratatzen". 
Etxez etxe lotzen dituzte –berta-
koendako ohorea da zezena nor-
beraren etxean lotzea– eta gehien 
gustatzen zaiena da geldi egote-
tik abiada bizian irtetea: "Gure 
zezenak badu esplosibitate hori 
eta uste dugu horrek eman dio-
la saria". Horrez gain, zezenaren 

itxura ere hartzen dute kontuan; 
adar onak izatea, elegantea, pre-
sentzia eta ondo zainduta dagoe-
la erakustea. Eta, gainera, haus-
po handikoa izatea: "Hor dago 
gure sekretua. Bi edo hiru hila-
bete lehenago zezenak entrenatu 
egiten ditugu, egun handirako 
prest egon daitezen". Nekez ahaz-
ten den esperientzia da Chivakoa: 
"Oso gustura daude gurekin eta 
gu eurekin, ate asko ireki dizki-
gute. Gauzak mimoz egiten di-
renean emaitzak datoz; gure 
atzean dagoen jende guztiaren-
dako ere bada saria". 

bergarako zezenak-en 
beste balentria bat chivan 
"sokamuturraren katedrala" den Valentziako chiva herrian sari bikoitza lortu du, 
bigarren urtez jarraian, Bergarako Zezenak ganadutegiak: "gauzak mimoz egiten 
direnean, emaitzak datoz; gure atzean dagoen jende guztiarendako ere bada saria"

Bergarako zezenak-ekoak Chivan; ondoan, Sindikalista zezena. BergaraKo zezenaK
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Maite txintxurreta BergArA
Beste urte batez, Bergarako Pal-
merakuak mendi bizikleta tal-
deak martxa bat antolatu du 
irailaren 10erako Bergara ingu-
ruko mendi eta bidezidorretan 
zehar. Hain zuzen, Palmerakuak 
martxaren bosgarren edizioa 
izango da. Goizeko bederatzietan 
abiatuko dira txirrindulariak 
Agorrosin kirolgunetik. 

Aurten, nobedade modura, 
kamisetak jasoko dituzte parte 
hartzaile guztiek. "Honetaz gain, 
parte hartzaileen artean, mar-
txaren ostean, bizikletarekin 
lotutako materiala zozketatuko 
dugu eta luntx eder bat ere izan-
go da", zehaztu du Palmerakuak 
taldeko Ander Agirrek.

Martxaren ezaugarriak 
Aurtengo edizioan, bi ibilbide 
izango dira: bata, luzea, 40 ki-
lometro eta 1.300 metroko des-
nibel positiboarekin; bestea, 
laburra, 26 kilometro eta 900 
metroko desnibel positiboarekin. 

"Aurreko urtean ez bezala, 
Trekutz inguruko paraje eta 
bidezidor zoragarriak ezagutze-
ko aukera izango dute parte 
hartzaileek", azaldu du Agirrek. 

Hortaz, zailtasun aldetik, "de-
netariko aukera" izango da. "Alde 
batetik, aldapan gora eta behe-
ra trebeak direnentzako, bide-
zidor aproposak izango dira. 
Bestalde, gaztetxo zein hasi be-
rrientzat ere, beraien mailako 
ibilbidea prestatu dugu. Urtero 
ibilbide ezberdina izateak jen-
dearen parte-hartzea sustatzen 
duela uste dugu", dio Agirrek.

Hala, antolaketa taldeak mai-
la guztietako jendea animatu 
nahi izan du martxan parte har-
tzera.

izen-ematea
Palmerakuak martxan parte 
hartu nahi dutenek irailaren 
8ra arte daukate Kirolprobak 
webgunean izena emateko au-
kera. Horrez gain, baina, egunean 
bertan ere eman daiteke izena, 
irteera puntuan. Aurrez izena 
emanez gero, federatuek 12 euro 
ordaindu behar dute eta federa-
tuta ez daudenek, berriz, 15. 
Egunean bertan izena emanda, 
inskripzioa 20 euro ordaindu 
behar da. Hala, antolatzaileek 
eskatu dute ahal den neurrian 
jendea aurrez apuntatu dadila, 
prestaketak erraztu ahal izateko. 

iazko Palmerakuak bizikleta martxa. imanol soriano

bidezidorretan barrena 
'palmerakuen' eskutik
mendi bizikleta taldeak bosgarrenez antolatu du mtB martxa, eta nobedade ugari 
izango ditu aurtengo edizioak. esaterako, trekutz inguruko parajeetatik igaroko dira 
txirrindulariak. Bi ibilbide ezberdinekin, txirrindulari guztiei egokitutako proba da

2017-2018 KURTSO HASIERA
Lehiaketako kategoriak (5. mailatik gorakoak): 
irailaren 4an, 18:00etan, Labegaraietan

Aurre-benjaminak I (2012an jaioak): 
irailaren 19an, 17:30ean, Ipintza batxilergoko gimnasioan

Aurre-benjaminak II (1. eta 2. mailetakoak): 
irailaren 19an, 18:15ean,  Ipintza batxilergoko gimnasioan

Benjaminak (3. eta 4. mailetakoak):
irailaren 19an, 19:00etan, Ipintza batxilergoko gimnasioan

Antzuolako taldea: 
irailaren 20an, 14:30ean, frontoian

Harremanetarako: ariznoa_ge@hotmail.com 

Iraila osoan zehar ATE IREKIAK Ipintzan.

Etor zaitez gu ezagutzera!
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TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

M.A. /e.A. BergArA
Bergarako Udaleko Kultura Zer-
bitzuak Kultura Kalera Bergaran 
programaren beste edizio bat 
antolatu du. Badira urte batzuk 
Udalak herriko taldeen lana 
ikusarazteko apustua egin zue-
la, eta hor kokatzen dira Kultu-
ra Kalera Bergaran ekimenaren 
barruan antolatu dituzten he-

rriko taldeen kontzertuak. Iaz, 
bestetik, bide berri bati ere ekin 
zioten; alegia, musika klasikoa-
ren alorreko eskaintzak herriko 
gune desberdinetara eroateari. 
Alor horretan, Oñatiko Ganba-
ra Abesbatza, Kamerata Oiasso, 
Duphonik bikotea eta Ane Ar-
teche izango dira protagonistak 
irailean zehar.

Bestetik, herriko musikariek 
eta kultur eragileek ere lekua 
izango dute irailean zehar ga-
ratuko den programan.

Hala, Maite Agirre Kultura 
zinegotziak eta Edurne Kotra 
Kultura teknikariak musikaz 
gozatzeko eta emanaldietara 
gerturatzeko dei egin nahi izan 
diete bergarar guztiei.

puntako musika izango 
da irailean bergaran
kultura kalera Bergaran egitasmoaren baitan, kontzertu mordoa antolatu ditu 
Bergarako udalak irailerako; herriko taldeek protagonismo berezia izango dute, baina 
kanpotik datozen musikariek ere izango dute tokia domekan hasiko den ekimenean

olatz Salbador da gaztetxean joko dutenetako musikari bat. goiena

Goi mailako gonbidatuekin 
dator Egubakoitzak kartzelan
irailaren 8an hasiko da musika akustikoan oinarritzen 
den ekimenaren seigarren edizioa, antolatzaile berriekin

e.A. BergArA
Bi urteko isiltasunaren ostean, 
bueltan da Bergarako gaztetxeak 
antolatzen duen Egubakoitzak 
Kartzelan egitasmoa. Seigarren 
edizioa izango da aurtengoa. 
"Herriko bost gazte elkartu gara, 
bere garaian hain arrakastatsua 
izan zen egitasmo honi jarrai-
pena emateko. Gutako inork ez 
du parte hartu aurreko edizioe-
tan, ez antolatzen ezta ikusle 
moduan ere, baina ideia oso 
polita iruditu zitzaigun eta aur-
ten berriro antolatzea erabaki 
dugu", azaldu dute antolatzaileek.

Egitasmoaren orain arteko 
ezaugarriak eta antolatzaile be-
rrien ideiak uztartuko ditu Egu-
bakoitzak Kartzelan egitasmoa-
ren seigarren edizio honek. 
"Musika akustikoak protagonis-
ta izaten jarraituko du. Kontzer-
tuak gaztetxeko kanpoko patioan 
izango dira. Eserita egoteko 
mahaiak ipiniko ditugu eta pa-

tio osoa dekoratuko dugu, giro 
lasai eta goxoa izan dadin na-
gusi", adierazi dute.

Musika ardatz
Esan bezala, musika izango da 
nagusi, Euskal Herri mailan 
ezagunak diren puntako musi-
karien eskutik. Berrikuntza 
moduan, aurten bi antzerki saio 
izango ditugu, Bertxortan eta 
Txabela Bragasen eskutik.

Hala, irailaren 8an, Bertxortan, 
Iker Lauroba eta Itsasargiak 
izango dira; irailaren 22an, Txa-
bela Bragas eta Kokein Akusti-
koa; irailaren 29an, Olatz Sal-
bador eta Erraiak; azkenik, 
urriaren 6an, Jon Basaguren, 
Jon Gurrutxaga eta Keu Agirre-
txea. 22:00etan izango dira ema-
naldiak eta sarrerak hiru euro-
tan egongo dira salgai.

Adin guztietako herritarrentzat 
proposamen erakargarria izatea 
espero du antolakuntza taldeak.

irailak 3, domeka
• 10:30 Bergarako Txistularien 

Kalejira, osintxun.

irailak 10, domeka
• 19:00 oñatiko ganbara 

abesbatza, mariaren lagundia 
elizan.

irailak 16, zapatua
• 12:30 Bergarako musika 

Bandaren kontzertua, san 
martin plazan.

irailak 17, domeka
• 19:00 Kamerata oiassoren 

kontzertua, mariaren lagundia 
elizan.

irailak 22, egubakoitza
• 19:00 ane artecheren harpa 

eta txalaparta kontzertua, 
errekalde parkean.

irailak 29, egubakoitza
• 19:00 duphonik bikotearen 

piano eta bonbardino 
kontzertua, arrizuriaga 
parkean.

irailak 30, zapatua
• 11:30 europako ondareari 

buruzko jardunaldien barruan, 
Bergarako lorategi Historikoen 
bisita gidatua –euskaraz–.

• 18:00 Kalejira Batukada 
taldearekin.

• 19:00 aritzeta abesbatza, 
Bergarako musika eskolako 
abesbatza, Bergarako orfeoia, 
gabero orfeoi gaztea, sutargi 
eta san joxeperen kontzertua 
san martin plazan –euria bada, 

santa marinan–. ondoren, 
kantu jira san martin plazatik 
abiatuta.

• 21:00 Kopla Barik, simon 
arrietan.

Urriak 1, domeka
• 11:00 Bisita gidatua herrian.
• 11:30 Txistularien kalejira.
• 12:00 alai Taldea.
• 12:00-13:30 Tailerrak san 

martin plazan: Taila elkartea, 
zeramika elkartea, Bolillos 
taldea, BeT erraldoi konpartsa, 
arizondo argazki elkartea, 
jardun euskara elkartea, 
Beart, musika eskola, 
ehungintza Tailerra.

•13:30 BTB, san martin plazan.

'kultura kalera bergaran', egitaraua
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oihana elortza oñAti
Egunean bi bisita gidatu eskai-
ni ditu Oñatiko Turismo Bulegoak 
abuztuan eta ia denetan izan 
dute jendea. "Iaz baino jende 
gehiagok hartu du parte aurten-
go bisita gidatuetan", dio bule-
goko langile Edurne Urteagak. 

Arrikrutzen ere pozik daude. 
"Hilabete ona izan da, bai. Ka-
taluniarrak, adibidez, asko eto-
rri dira. Bisitari asko, gainera, 
Euskal Herrian dituzten lagun 
euskaldunekin etorri dira", adie-
razi du Aitor Montesek.

Mendizaleak 
Herriko ostatuek ere baieztatu 
dute turista asko ibili direla. 
Arregi nekazaritza etxea, esate-
rako, beteta egon da ia hilabete 
osoan. Ongin ere okupatuta izan 
dituzte gelak, horietako batzuk 
zabalik egon diren enpresetara 
etorritako langileekin bete di-
tuzten arren. Sindikan ere ondo 
egin dute lan, baita Goiko Ben-
tan eta Zumeltzegi dorrean ere. 
"Seme-alaba nerabeak dituzten 

familiak eta bikoteak izan ditu-
gu, gehienbat. Hemen ostatu 
hartu eta Euskal Herria ezagu-
tzeko egun-pasako irteerak egin 
dituzte. Iluntzean, baina, herri-
ra jaitsi eta kalean afaltzeko 
asmoz egoten ziren, baina ez 
zegoela non afaldu eta hotelera 
igotzen ziren berriro. Ostalaritza 
zerbitzuak itxita zeuden kexa 
bezero askok komentatu digute", 
azaldu du Edurne Gorostiagak. 

Goiko Bentako Ana Maiztegi, 
berriz, harrituta gelditu da aur-
ten izan dituzten bezeroetako 
asko mendiko planarekin etorri 
direlako: "Guk ere igarri dugu 
aurtengo egonaldiak luzeagoak 
izan direla. Familiak izan ditu-
gu, baina bikote gazteak ere asko, 
eta mendira joateko asmoarekin 

etorri dira gehienak. Aizkorri 
Aratz parkearen berri ere bazu-
ten askok eta inguruko mendie-
tara bat baino gehiago joan dira. 
Urbiara joan barik, adibidez, 
inor ez da bueltatu etxera". Bes-
talde, Gaztaren Ibilbidea eta 
Loiolako Inaziotar Bidea egin 
duten lagun askok hartu dute 
ostatu Goiko Bentan aurtengo 
abuztuan. "Bisitari batzuk Aran-
tzazuko aterpetxera bideratu 
ditugu, herrian tokirik ez zegoe-
lako lotarako", dio Jaione Elor-
tza turismo gidariak.

italiarrak 
Unibertsitatea eta San Migel 
parrokia bisitatzeaz gain, Txo-
kolateixia ere batek baino gehia-
gok zapaldu du. "Andaluziarrak 
etorri dira gurera, batez ere", 
esan du Oihana Diazek. "Aurten 
asko etorri dira Italiatik. Bilbo-
tik eta Gasteiztik zuzeneko he-
galdiak egon dira Milanera eta 
Veneziara, eta, agian, hori izan 
daiteke italiarren gorakada ho-
rren arrazoia", azaldu du Elortzak.

kataluniako talde batek atzo, eguena, ezagutu zuen oñati. o.e.

Jende gehiago ibili da 
aurtengo udako bisitetan
euskal Herritarrak ez ezik, Valentziatik, Andaluziatik, kataluniatik, Frantziatik, italiatik eta 
Herbehereetatik etorritako turistak izan dira, gehienbat, abuztuan oñatin. iazko kopurua 
gainditu egin da. ostatuetako logelak eta autokarabana gunea beteta egon dira

Aizkorri ArAtzen 
berri zUten tUriStA 
ASkok, etA MendirA 
JoAteko plAnekin 
etorri dirA

Nola hobetu euskararen erabilera?

Ezagutu ditugun datuengatik, Euskal Herrian %36,4k badaki 
ongi euskaraz. Duela 30 urte %22 ziren; horrela jarraitzen 
badugu, 20 urte barru %70 euskalduna izango da. Baina kaleko 
erabilera %12,6 da, duela hamar urte baino puntu bat gutxiago. 
Adin tarte guztietan ari da erabilera jaisten, gainera. Beste datu 
kezkagarri bat da lehen aldiz Gipuzkoan ere jaitsi egin dela. 
Gipuzkoak zuen erabilera onena 2016an, alde nabarmenarekin 
(%31,1), baina 2011tik %1,5 jaitsi da; Oñatin %65 inguruan dago 
kale erabilera.

Ezagutza gora eta erabilera behera? Lotsatu egiten gara 
euskara erabiltzen? Oporretan Jacan eta Donostian izan naiz eta 
kalean ia euskara gehiago entzuten zen Jacan, Donostian baino, 
eta Donostian euskara dakitenen kopurua handia da. Zer egin 
behar dugu? Nire proposamena hauxe litzateke: bakoitzak bere 
buruari galdetzea zer egin dezakeen bere inguruan erabilera 
hobetzeko eta erantzuna aplikatzen hastea. 

Ez ahaztu Joxean Arzek esan zuena: “Hizkuntza bat ez da 
galduko ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen 
ez dutelako baizik".

nire usteZ

JoSE LUiS MADinAGoitiA

Familiendako ikuskizuna es-
kainiko du Rojo Telon taldeak 
domekan. Hiru emakumek osa-
tzen dute Rojo Telon eta zirkua, 
poesia, keinu hizkuntza eta 
antzerkia uztartzen dituzte eu-
ren lanetan. Familiei zuzendu-
takoak izaten dira eta domekan 
Oñatin egingo dutena ere ho-
rrelakoa izango da. Erremen-
tari plazan hasiko da saioa, 
19:00etan.

Udako kultur egitarauko az-
ken emanaldia izango da Bilbon 
egoitza duen talde horrek egin-
go duena. Ekainaren 21ean izan 
zen lehena eta Foruen plazan, 
San Lorentzoko ermita parean, 
Lazarraga lorategian eta Atze-
ko kalean izan dira emanaldiak.

rojo telon taldea 
domekan, kalean 
egitarauko azkena

Gerra eta frankismo garaia 
emakumeen ikuspegitik kon-
tatzen duen erakusketa zabal-
duko dute astelehenean, irailak 
4, kultura etxean. 1936tik au-
rrera frankismoaren garaiko 
testuinguru historikoan ema-
kumeek izan zuten zeregin ak-
tiboa jasotzen da emakumeen 
aurpegiekin. Emeek emana du 
izena erakusketak eta garai 
hartako emakumeen bizipenak 
jasotzen ditu.

Irailaren 22ra arte egongo da 
zabalik. Hilaren 19an, Emakume 
oñatiarrak gerra garaian hitzal-
dia egingo dute kultura etxean. 
Bisita gidatuak ere egingo di-
tuzte eta 15ean, Ama, nora goaz? 
dokumentala emango dute.

Emakumeek gerra 
nola bizi izan zuten 
erakutsiko dute  

Uztaila eta abuztua pasatuta, 
ohiko ordutegia izango dute 
aurrerantzean udal zerbitzuek. 

Zubikoa kiroldegian, gaur, 
egubakoitza, sartuko da inda-
rrean neguko ordutegia. Hala, 
astelehenetik egubakoitzera 
07:30etik 21:30era zabalduko dute 
eta zapatuetan 09:00etan zabaldu 
eta 19:30ean itxi, eguerdian atse-

den hartuta; domeka eta jaiegu-
netan goizez bakarrik izango da 
zabalik. Udaletxeko ordutegia 
ere eten bakoa da gaurtik, aste 
barruan, 09:00etatik 21:00etara; 
zapatuetan 13:00ak arte izango 
da eta jaiegunetan, itxita.

Gaztelekuko zerbitzuak ere 
martxan daude eta sotoa, zaba-
lik. Baita kultura etxeko bulegoak 
ere. Liburutegiak astelehenean 
bueltatuko dira ohiko ordutegi-
ra: helduena goiz eta arratsaldez 
zabalik eta txikiena, arratsaldez.

ohiko ordutegiak 
dituzte udal 
zerbitzuek gaurtik
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oihana elortza oñAti
Hirugarrenez antolatu dute Oña-
tiko mendi martxa. Irailaren 
16an, zapatua, egingo da aurten-
goa, eta, aurreko edizioetan be-
zala, honetan ere bi ibilbide 
ezberdin egongo dira aukeran. 

Ibilbide biak Foruen plazatik 
abiatuko dira, 07:30ean, eta, Ga-
ragartzatik, Lamiategitik, Ola-
tetik, Jaturabetik eta Arrikru-
tzetik pasa ostean, Kortakogai-
nera iritsiko dira. Luzea auke-
ratu dutenak Arendui aldera 
joango dira handik, eta gero, 
Bellotzara, Iturrigorrira, Urbia-
ra, Mallara, Biozkornera, San 
Jurgira, Asentziora eta San Mar-
tinera, Foruen plazara heldu 
aurretik. Guztira 32 kilometro-
ko ibilbidea egingo dute horiek. 
Ibilbide motza aukeratu dutenak, 
berriz, Kortakogainetik Gesal-
tzara joango dira eta handik 
Arantzazuko Errotara, Zapiar-
bera, Arantzazura, Durura, Ma-
llara, Biozkornera, San Jurgira, 
Asentziora, San Martinera eta 
berriz plazara; 23 kilometro. 

lau anoa puntu 
Ibilbide biak ondo markatuta 
egongo dira eta ez da galtzeko 
arriskurik egongo. Anoa pun-
tuak ere egongo dira; lau guzti-
ra. "Arantzazuko auzo etxean 
eta Mallan jarriko ditugun pun-
tuetan jatekoa eta edatekoa egon-
go da parte-hartzaileendako. 
Ibilbide luzea aukeratzen dute-
nendako Iturrigorrin ere egon-
go da postu bat, baina han eda-
tekoa bakarrik eskainiko zaie. 
Laugarren puntua izango da 
Foruen plazan bertan egoten 
den txosna", azaldu du antolatze 
lanetan diharduen Josu Liza-
rraldek.

Plazako postuaren ardura he-
rriko talde edo eragile batek 
hartzen du eta parte-hartzaileek 

ordaintzen duten kopuruaren 
euro bat talde horrendako izaten 
da. Joan den urtean, esaterako, 
Hotz Oñati taldeak hartu zuen 
ardura. Aurten, irailaren 24an 
Oñatin egingo den Kilometroak 
festa antolatzen ari den lantalde 
bat arituko da txosna horretan 
lanean.

Aurtengo mendi martxan, bes-
talde, maiatzean hil zen Tiago 
Gonçalves oñatiarra omenduko 
dute. "Aurreko edizioetan la-
guntzaile izan genuen eta egin-
dako lan hori eskertu gura dio-
gu. Oroigarri bat emango diogu 
haren familiari", azaldu du Li-
zarraldek. Ekitaldia Foruen pla-
zan izango da, 13:30ean. 

zabalik 
Mendi martxan parte hartzeko 
izen-ematea zabalik dago irai-
laren 11ra arte. Bi bide daude 
egiteko: Oñatiko Aloña tabernan 
eta www.kirolprobak.com helbi-
dean. Prezioak dira: hamabi 
euro federatuak eta hamalau 
euro federatu gabeak.

Aurreko bietan bezala, oñatiko inguruaz gozatzeko aukera egongo da aurtengo mendi martxan. goiena

bi ibilbide ditu aurtengo 
mendi martxak ere
irailaren 16an egingo da eta Foruen plazatik eta kortakogainerainoko ibilbidea  
berdina izango da parte-hartzaile guztiendako. 13:30ean tiago omenduko dute. 
Plazako anoa puntuaz kilometroak egitasmoko lantalde bat arduratuko da

AloñA tAbernAn 
edo internet bidez 
eMAn dAiteke izenA 
irAilAren 11 
AUrretik

Irailaren 9an ospatuko da Aran-
tzazuko Amaren Eguna, eta, 
aurreko urteetan sor izan diren 
arazoak ekiditeko, baliteke zir-
kulazioko neurri bereziak har-
tu behar izatea. Adibidez, Aran-
tzazura bakarrik autobusez igo 
ahal izatea. Neurri hori hartuz 
gero, ohikoak baino geldialdi 
gehiago izango ditu Oñati eta 
Arantzazu lotzen dituen autobus 
zerbitzuak eta ordutegia ere 
aldatu daiteke, jende pilaketaren 
aurrean maiztasuna izango de-
lako lehentasuna.

Bestalde, irailaren 30ean, He-
rri Egunean, autobus zerbitzu 
hori martxan egongo da, hain-
batek aurreko urteetan eginda-
ko proposamenari kasu eginez.

Arantzazurako neurri 
bereziak egon 
daitezke hilaren 9an

Gaurtik domekara bitartean 
egingo dituzte Bidebarrieta ka-
leko jaiak, eta, auzoko jaiak 
izate aldera, Errementari plazan 
ospatuko dituzte. Han jarriko 
dituzte oholtza eta txosna, eta 
ez Foruen plazako frontoian, 
joan den urtean moduan. "Bizi-
lagun batzuen kexak izango dira, 
agian, baina auzoko jaiak iza-
teko ahalegina egin gura izan 
da", dio Bidebarrietan bizi den 
herritar batek. 

Zuzeneko musika emanaldiak, 
mahai-futbol txapelketa, gara-
gardo dastatzea, txorimalo eta 
erraldoiak, Oñatz dantza talde-
koen dantza ikuskizuna, mus 
txapelketa eta auzo bazkaria 
egongo dira, besteak beste. 

Bidebarrietako jaiak 
Errementari plazan 
ospatuko dituzte

neska bat bizikletan San lorentzoko autobus geltoki parean. o.e.

Herriko eraztun berdearen 
bidegorri sarea eratuta dago
san Lorentzo eta ugarkalde auzoak lotzen dituen tartea 
udan bukatu dute eta dagoeneko erabilgarri dago

o.e. oñAti
Aparkaleku batzuk kendu eta 
zuhaitz batzuk bota dituzte bi-
degorriaren azken zatia egiteko 
baina dagoeneko eraztun berdea 
bukatuta dago. "San Lorentzo 
eta Ugarkalde lotzen dituen bide 
horren zati bat ez da gorriz 
margotu. Oinezkoek eta bizi-
kleta gainean doazenek elkar-
bizitza landu beharko dute gune 
horretan. Bestalde, autobus 
parean dagoen argi koadroa 
kentzea falta da. Oñargik egin-
go du hori", azaldu du Irati 
Etxeberriak,  Hirigintza zine-
gotziak.  

Txorrotak 
Eltzia parean jarritako ur txo-
rrotak erabilgarri daude abuz-
tuaren 4a ezkero. Egurrezko 
mahaiak ere badaude, baina 
belarra ez da oraindik nahiko 
adina hazi. 11:00etatik 21:00eta-
ra da egun ur txorrotek duten 
ordutegia, baina egutegia fin-
katu barik dago. Parkean ber-
tan jarri dituzten gimnasia 
egiteko aparailuek ere harrera 
ona izan dute. Bestalde, skate 
parkea handitu egin dute udan. 
Orain, ping-pongean eta xakean 
jokatzeko mahai bana jarriko 
dituzte.



13.

Viñalesko tabako-landetan (kuba)| Argazkia: Aitor Beloki

arnasa hartu, harea zapaldu eta itsasoa sentitu | Argazkia: Ainhoa Anduaga Cantero

zarautz euripean | Argazkia: Estitxu Lobato

hondartzan jolasten | Argazkia: Itsaso Villar
suancesko los locos hondartza | Argazkia: Cristina Tejada

Venezian bi eskuak etxeari eusten | Argazkia: Jesus Mari Alonso

irailaren 17ra arte 
bidal ditzakezu zure 

argazkiak!
puntua osakako komiki-dendan | Argazkia: Maite Bolibar Zabala

saltoka, saltoka | Argazkia: Aitziber Oianguren

arraSaTe

laGuntzaileak:antolatzailea:

KOMUNIKAZIO TALDEA
J AT E T X E A ARRASAte zumARRAGA



pamela | Argazkia: Jone Erostarbe

itsasarGiari beGira | Argazkia: Garbiñe Pastor

lamina Gesaltza añanan | Argazkia: Inma Quintero Otxoa

Vallunaraju mendiko morrenako kanpalekua, atzean ranrapalca duela | Argazkia: Igor Okina

urrezko harkaitza, kyaiktiyo paGodarekin myanmarren | Argazkia: Iban Goñi

zurriolako inurri heGalariak | Argazkia: Kepa Mendieta Arregui

pisako dorre jasotzailea | Argazkia: Garbiñe Beitia

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

argazki 
guztiak foto-
blog honetan: 
blogak.goiena.
eus/argazkiak

leHen Saria: lenoVo TaB 2 a10-30 tableta
goiena Saria*: Bi pertsonarendako bazkaria edo afaria gure 
ametsa jatetxean.
 * eraman goiena edo 'Puntua' oporretara, eta argazki originalenak, 
kuriosoenak, graziosoenak saria izango du. animatu eta bidali zuen 
argazkia!
pUblikoaren Saria: zumaiako zelai Talasoterapian 
bi pertsonarendako zirkuitu termala + zelai menua
parTe-HarTze Saria: intersport loramendin 
erabiltzeko 100 euroko erosketa-txartela.
(Publikoaren saria aukeratzeko parte hartzen dutenen 
artean zozketatuko dugu)

Sariak



eguBAkoitZA  2017-09-01  goienA AldizkAriA36    kirola

xabier Urzelai DeBAgoienA
Ia ordu berean jokatuko dituzte 
bihar, zapatua, Arrasate eta 
Bergara Hiria torneoak. 17:00etan 
hiruko torneoa egongo da jokoan 
Mojategin, eta iazko kontrario 
berberak gonbidatu dituzte mon-
dragoetarrek: Aretxabaleta eta 
Amaikak Bat. Hor, zaleendako 
partidu interesgarriena 19:00etan 
izango da, orduan neurtuko di-
tuzte indarrak Mondrak eta 
UDAk: "Udako torneo horiek 
bakoitza non dagoen ikusteko 
balio izaten dute. Lagunartekoa 
da, baina UDA eta Amaikak Bat 
maila oso oneko taldeak dira, 
eta, etxeko taldea izanda, gure 
zaleen aurrean hamabost egu-
nean behin Mojategin ikusiko 
dutenaren aurrerapen bat ema-
teko aukera ere bada", adierazi 
du, aste barruan, Jorge Davila 
entrenatzaile arrasatearrak.

oñatikoak bergara Hirian 
Agorrosinen, berriz (17:30), Ber-
garak Aloña Mendi hartuko du 
bihar, zapatua, lagunarteko tor-
neoan. Partidu erakargarria da, 
bi talde horiek aspaldi ez du-
te-eta elkarren kontra jokatu. 

Aurten ligan ere ez dute elkarren 
kontra indarrik neurtuko, Oña-
tiko taldea maila bat beherago 
dagoelako, baina azterketa ona 
izango da bi taldeendako. 17:30ean 
izango da norgehiagoka eta par-
tidurako sarrera 3 euro izango 

da. Bergara Kirol Elkarteak, 
gainera, oharra helarazi du Goie-
nara: "Lehen taldeko atezainen 
entrenatzaile Jon Sotori maho-
nero guztion besarkada handie-
na eta animoak bidali nahi diz-
kiogu izandako lan istripuaren 
ostean. Ziur gaude dena ondo 
joango dela". 

liga hasiera, irailaren 9an 
Mondrak, Bergarak eta UDAk 
datorren asteburuan hasiko dute 
liga, eta, hain zuzen, hirurek 
etxean jokatuko dute lehenengo 
norgehiagoka. Aretxabaletak 
Hernaniren bisita izango du, 
Añorgarena Mondrak eta Uro-
larena Bergarak.

Helburuei dagokienez, Mon-
drak eta UDAk iaz erakutsi zu-
ten aurrealdean egoteko modu-
ko taldeak direla. Arrasatekoek 
indartsu hasi zuten liga, nahiz 
eta amaieran behera egin. Kon-
trara, UDAri gehiago kostatu 
zitzaion erritmoa hartzea, baina 
motz geratu zitzaien liga –hiru-
garren izan ziren–. Bi taldeeta-
ko entrenatzaileek aurrean ego-
teko intentzioa erakutsi dute, 
jakinda, egunerokoak erakutsi-
ko duela non egotea merezi du-
ten. Bergara iritsi berriak, berriz, 
lehenbailehen hartu gura dio 
neurria mailari. 

preferentean, saltsa polita 
Aloña Mendik maila galdu iza-
nak eta Antzuolak kategoriaz 
igo izanak saltsa handia eman-
go diote Erregional Preferentea-
ri, Debagoieneko bost talde ba-
tuko dira-eta liga horretan: Aloña 
Mendi, Antzuola, eta Mondraren, 
Bergararen eta Aretxabaletaren 
bigarren taldeak. Irailaren 17ko 
asteburuan hasiko dute liga, eta 
hurrengo astebururako jada 
lehenengo derbia izango da: An-
tzuola-Aloña Mendi.

imanol eta gartzi, iazko Arrasate Hiria torneoan, lehian. UdAk eraman zuen garaikurra etxera. goiena

liga aurreko 
azterketak, bihar
 FUTBolA  mailaz igo den Bergara lehiatuko da, Aretxabaletarekin eta mondrarekin 
batera, ohorezko erregional mailan. eta liga hasi aurretik azterketak izango dituzte 
bihar, zapatua, Arrasate Hiria eta Bergara Hiria torneoak egongo dira-eta jokoan

jorge daVila 
monDrAko entrenAtZAiLeA

"urte gogorra izango da, 
baina ilusioz gaude 
aurrealdekoen multzoan 
taldea finkatzeko. Beste 
helburuetako bat zaleak 
mojategira erakartzea 
izango da, eta horretarako 
garaipenak behar dira. 
gero, urteak esango du non 
egotea merezi dugun, baina 
ilusio horrekin gaude".

iñigo V. de Mendizabal 
uDA-ko entrenAtZAiLeA

"Helburu nagusia da taldea 
urte osoan zehar goiko 
postuetan mantentzea, 
baina ez da erraza izango, 
besteak beste, Hirugarren 
mailatik jaitsi diren taldeak 
daudelako hor. indartsu 
ibiliko dira Tolosa, Pasaia, 
real union, mutriku edota 
mondra moduko taldeak. 
Pausoz pauso joango gara".

Mikel jUariSTi 
BergArAko entrenAtZAiLeA

"Bi urte egin ditugu 
beheko kategorian, baina, 
berez, Bergarari ohorezko 
erregionalean egotea 
dagokio. Helburua iazko 
dinamikari jarraipena 
ematea izango da, partidu 
guztietan lehiakorrak 
izatea; gero, lehiaketak 
jarriko gaitu gure tokian".

martitzenean jokatu zuen leintz 
arizmendi talde berriak 
denboraldiaurreko lehen 
norgehiagoka. Titu-k eta 
ezkurrak zuzentzen duten 
taldeak 0-0 egin zuen Tolosaren 
kontra. Hurrengo hitzordua 
irailaren 5ean izango dute, 
gasteizko aurreraren kontra 
(18:00, mojategi). liga, berriz, 
irailaren 9an hasiko dute, 
añorgaren zelaian. lagunartekoa hasi aurretik egindako talde argazkia. r.azKaraTe

leintz arizmendiko neskak batera, lehenengoz
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ezkerretik, Mikel Basterra, Josu Andres, diego lopez eta Simon Mancebo. goiena

Lau jokalari berrirekin hasi ditu 
MUk denboraldi-aurreko lanak
 SASkiBAloiA  etorritako jokalari guztiak gasteiztarrak 
dira, Baskoniaren harrobikoak; gehiago espero dituzte

x.U ArrAsAte
Urriaren 7ko eta 8ko asteburuan 
hasiko du Mondragon Uniber-
tsitateak EBAn egingo duen 
denboraldia. Urte berezia dute 
aurretik, klubak, besteak beste, 
50 urte beteko dituelako, eta 
kantxan talde lehiakorrarekin 
ospatu gura dute urteurrena.

Hala, Josu Larreategiren tal-
deak 40 egun inguru ditu den-
boraldi-aurre txukuna egiteko, 
eta eguaztenean eman zuten 
lehenengo pausoa. Jokalari be-
rriei ongietorria ematearekin 
batera lanean hasi ziren denak, 
eta jokalari berriek hasierako 

minututik ikusi ahal izan zuten 
datozen asteotan gogotik botako 
dutela izerdia, lan-saio fisikoa 
egin zuten eta.

lau jokalari, oraingoz 
Etorri diren lau jokalariak gas-
teiztarrak dira. Josu Andres (20 
urte) Araberrin egon zen iaz, 
Mikel Basterrak (19 urte) Tolo-
san jokatu zuen, Simon Mance-
bo (23 urte) Araban egon zen 
lehen probintzialean jokatzen 
eta Diego Lopez (18 urte) Bas-
koniaren gazte mailan ibili zen 
jokatzen. Hala, denak dira Bas-
koniaren harrobikoak.

xabier Urzelai ArrAsAte
Realeko lehenengo taldean ha-
maika urte egin ostean, Mikel 
Gonzalez de Martinek hiru ur-
terako kontratua sinatu du Za-
ragozarekin. Arrasatekoak (31 
urte) aitortu du itxaronaldia 
luzea egin zaiola, baina ez dela 
urduri egon, mahai gainean 
hainbat aukera zituelako. Goie-
nak Zaragozara bidean harra-
patu du kapitain ohia, osasun 
azterketara bidean.  
zer moduz zaude? 
Pozik nago. Egia esan, uste bai-
no gehiago luzatu da prozesua, 
uste nuen lehenago aurkituko 
nuela taldea, baina, azkenean, 
luzatu egin da, bai.
Hiru urterako sinatu duzu zarago-
zarekin. 
Nire lehentasuna Lehenengo 
Mailan jarraitzea zen, baina 
gauzak ez dira beti norberak 
gura duen moduan izaten, eta 
Zaragozak hasieratik erakutsi 
du interes handia; alde horre-
tatik, oso baloratuta sentitu naiz. 
Erabakia hartzeko orduan hain-
bat gauza izan ditut kontutan, 
baina egia da iaz ez nintzela 
berdegunean protagonista izan, 
eta Zaragozan hori berreskura-
tzeko aukera izango dut. 
denboraldi-aurre ezohikoa izan da 
zuretako, bakarrik ibili zara entre-
natzen. 
Bai; imajinatzen dut Zaragozan 
denboraldi-aurre motz bat egin-
go dudala, baina, sasoiari eus-
teko, nire kabuz ibili naiz en-
trenatzen. Alde horretatik, es-
kerrak eman gura dizkiot Mon-
drari, Mojategiko instalazioak 
erabili ahal izan ditudalako, eta 
baita ere ondoan izan ditudan 
lagunei, hobeto entrenatzen la-
gundu didate eta. 
ezagutzen duzun kategoria da bi-
garren Maila.
Bai, alde horretatik ez dut uste 
sorpresa handirik izango duda-
nik, ea hilabete barru ez dizudan 
bestelakorik esaten. Zaragozak, 
berriz, nahiz eta Bigarren Mai-

lan jokatu, beti izan du Lehe-
nengo Mailara bueltatzea hel-
buru. Klub handia da, zale eta 
bazkide askorekin, eta ea hel-
buru horretan lagun dezakegun. 
Orain momentuan, taldekideak 
ezagutzeko gogoz nago, kluba 
barrutik ezagutzeko gogoz, eta 
lanean hasteko gogoz. 
Sare sozialetan, orain artean, za-
ragozako zaleek pozik hartu dute 
albistea; jendeak anonimotasune-
tik edozer idazteko duen joera iku-
sita, ez da gutxi.
Bueno, dagoeneko badakigu gau-
za horiek zelan funtzionatzen 
duten. [Barre] Eta, egia esatea-
rren, saiatzen naiz halakoetatik 
alde batera mantentzen, ez diet 
kasu handirik egiten. Etorriko 
dira zaleen epaiketak, jokatzen 
hasten garen momentuan, den-
boraldi amaieran... Baina nor-
mala da, futbolaren parte da 
hori ere. 

ez zara zaragozan egongo den eus-
kal jokalari bakarra izango; bertan 
daude javi ros, gaizka Toquero...
Bai, eta erabakia hartu aurretik 
eurekin izan naiz harremanetan. 
Hiriaren gainean berba egin 
didate, klubaren gainean, entre-
natzailea... Erabakia hartzeko 
orduan halakoak ere lagungarri 
izaten dira. 
dena dela, zaragozak ez du liga 
txapelketa gura moduan hasi.
Ez, bi partidutan puntu bakarra 
batu dute, eta ez da hasteko modu 
onena. Baina ondo dakigu Bi-
garren Maila ze luzea den, eta, 
dakidanez, talde oso gaztea da, 
entrenatzaile berriarekin, eta 
jokalari asko berriak dira Za-
ragozan. Horrek egokitzapen 
fasea behar du, eta joango gara 
neurria hartzen txapelketari. 
ez zara etxetik oso urrun joan. bi 
ordu eta erdi behar dira autoz za-
ragozara iristeko.
Denok gura izaten dugu etxekoak 
gertu izan, eta hori ere baloratu 
dugu erabakia hartzeko orduan, 
baina ez diogu aparteko lehen-
tasuna eman. Etxeko laurok 
etorriko gara Zaragozara bizi 
izatera, eta ea hiri berri hone-
tara ondo moldatzen garen, hori 
da espero dudana.

Mikel gonzalez de Martin, Anoetan. iñigo jimenez

"Urduri ez, baina luzea 
egin zait itxaronaldia"
Mikel gonzalez de MarTin ZArAgoZAko jokALAriA
 FUTBolA  mikel gonzalez de martinek Zaragozan jokatuko du datozen hiru 
denboraldietan; fitxaketa merkatua itxi bezperan eman zuten aditzera albistea

"AldAketA hAndiAk 
egon dirA 
zArAgozAn, hArtUko 
diogU neUrriA ligA 
txApelketAri"

Datorren asteburuan hasiko 
dute Debagoieneko mendi bizi-
kleten martxetako eskaintza. 
Arantzazukoa izango da lehe-
nengoa, irailaren 9an egingo 
dutena –08:00etan Oñatiko plazan 
batuko dira Arantzazuko auzoe-
txera tropelean igo gura dutenek, 
ir teera bertan izango da 
09:00etan–, eta hurrengo egunean, 
hilak 10, bi hitzordu egongo dira 
aukeran: Leintz Gatzagako 15. 
mendi bizikleta martxa –09:00etan 
nagusiak, 10:00etan gaztetxoak– 
eta Bergaran Palmerako lagunek 
antolatuko dutena 5.a –irteera 
09:00etan, Agorrosinen–. Are-
txabaletakoa –irailak 17– eta 
Arrasatekoa –urriak 8– izango 
dira hurrengoak.

 Mendiko BizikleTA  
izerdia botatzeko 
gura beste hitzordu

Gipuzkoa Basquet Saskibaloi 
Taldea aurre-denboraldian mur-
gilduta dabil, eta Porfi Fisacen 
mutilek guztira zortzi lagunar-
teko jokatuko dituzte, liga pres-
taketa egokia egiteko.

Durangon jokatuko dute lehe-
nengo norgehiagoka, irailaren 
2an, RETAbet Bilbao Basket 
taldearen kontra (19:00). Hurren-
go hitzorduak, baina, Debagoie-
nera ekarriko du talde gipuz-
koarra, egubakoitzean, irailak 
8, GBCk Labegaraietan jokatuko 
duelako Argentinako Obras Sa-
nitarias taldearen kontra (19:00). 
Sarrera 5 eurokoa izango da, 
eta txartelak salgai daude Pol-Po-
len, Deporren, Ganbaran, eta 
Labegaraietako kiroldegian.  

 SASkiBAloiA  GBCk 
Bergaran jokatuko du 
irailaren 8an
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Aitziber Aranburuzabala oñAti
2016ko apirilean hasi zen Mo-
riarti Ekoiztetxea Handia filma 
errodatzen. Aitor Arregi Mon-
dragon Unibertsitateko irakas-
le eta zinemagile oñatiarrak eta 
Jon Garañok zuzendu dute. Ne-
katuta daudela aitortzen duten 
arren, pozik daude emaitzarekin.
zelan doaz azken joste-lanak?
Gerorako geratu diren gauzatxo 
horiek ixten ari gara. Batetik, 
soinu nahasketekin ari gara; 
soinua beti bukaerarako ixten 
da, irudia guztiz bukatuta da-
goenerako. Efektu bereziak di-
rela-eta, nahiko zalaparta izan 
dugu, baina katearen azkeneko 
zatian gaude, bai.
efektu bereziak ziren erronka na-
gusietako bat. zer moduz? 
Pozik gaude; erronka nagusie-
tako bat zen, bai, efektuen bi-
tartez lortu gura genuen filma 
sinesgarria izatea. Alde batetik, 
erraldoiaren figura dago, eta 
horrekin pozik gaude; grabazioan 
egin daitezkeen trukoak ditu, 
batetik, eta efektu bereziekin 
egindakoak, bestetik. Eta, era 
berean, XIX. mendeko giroa ere 
irudikatu behar genuen. Eta 
horrekin guztiarekin istorio 
errealista bat lortzea zen helbu-
rua. Orokorrean, fantasiako 
filmetan ez da inporta efektuak 
agerian agertzea, baina, kasu 

honetan, kontakizuna ahalik eta 
errealen geratzea da ikuspuntua.  
Ez da fantasiazko mundu bat,  
XIX. mendeko istorio bat baizik;  
hortaz, efektuak sartu behar 
dira efekturik ez dagoela era-
kusteko, eta hori da zailena.
eta horretarako aukeratu duzue 
User T38 etxea. zeintzuk dira? 
Madrilgo enpresa bat da, hemen 
ez dago horrelakorik; hango 
bazkidetako bat Lasarteko mu-
til bat da, eta harreman ona izan 
dugu. Behar izaten den moduan, 
elkarrekiko pazientzia handia 
izan dugu.

Musikari dagokionez, Loreak-en 
moduan, pascal gaignerekin ari 
zarete. zelan moldatu zarete? 
Aspaldiko ezaguna da guretzat, 
ia betidanik ibili gara harekin 
lanean; horrek lagundu egiten 
du, azken finean, konfiantza 
batetik abiatzen zarelako. Hor 
badago fase bat ajuste fasea esa-
ten zaiona; hau da, berak filma 
ikusi ondoren proposamen bat 
egiten du eta eztabaidatu egiten 
dugu gero. Hori da, agian, gau-
zarik zailena, ajustean gauzak 
adostea. Behin hori eginda, ibil-
bidea samurragoa da. Pascal 

garantia bat da, badakizu egin-
go duen musika oso ondo egon-
go dela, eta sekulako lasaitasu-
na ematen dizu horrek. Pozik 
gaude musika emaitzarekin.
orokorrean, hortaz, itxura ona har-
tzen diozula dirudi. 
Orokorrean, pozik nago emai-
tzarekin, baina gertatzen dena 
da oso kutsatuta ere banagoela; 
izan ere, auskalo zenbat bider 
ikusi dudan filma osorik; 200 
aldiz? Batek daki! Zure ikuspun-
tua ahuldu egiten da eta ikusle 
arrunt batek ikusiko ez dituen 
gauza asko ikusten dituzu. Nire 
aurreko lanekin, urte batzuk 
behar izan ditut modu objekti-
boan ikusi ahal izateko. Hala 
ere, pozik nago, baina, aldi be-
rean, urduri ere bai, jendearen 
erantzunagatik. Jendeak espek-
tatiba handiak ditu, bi aldetatik: 
Loreak-en atzean zegoen taldea-
ren hurrengo lana da, eta hark 
sortu zuen zaratak eragin du 
espektatibak sortzen; eta horre-
taz gain, Altzoko Erraldoia-ri 
buruzko istorioa da, pertsonaia 
ezaguna, XIX. mendekoa... Ku-
riositatea piztu duela dirudi. 
Horrek guztiorrek ilusioa eta 
urduritasuna sortzen dizu. 
abuztuaren 23an aurkeztu zenuten 
filmaren aurrerapena. zelako feed-
backa jaso duzue? 
Hasiera batean, ona; orokorrean, 
iritzi ona. Batzuek esan digute 
gutxi erakusten dugula eta mis-
teriotik jotzen dugula... Motela 
dirudiela ere esan digute. Ha-
sierako teaser-trailer bat da, eta 
asmoa da hemendik aste pare 
bat barru beste bat botatzea, 
beteagoa. Teaser-a pentsatu du-
tenek –zuzendariak ez gara lan 
horretan ibili– asmatu egin dute 
informazioa ematen; asko era-
kutsi barik, aperitiboa da. 
irailaren 22an hasiko da zinemaldia. 
ze asmorekin zoazte? 

Oraindik ez digute zehaztu zein 
egunetan izango den gure aur-
kezpena, baina, duda barik, oho-
rea da Zinemaldian egotea: ho-
rrek bermatzen dizu foku bat 
egongo dela horrenbeste esfortzu 
eskatu dizun proiektuan; izan 
ere, ikaragarria da zenbat film 
dauden apenas oihartzunik iza-
ten ez dutenak gero; beldur hori 
izaten duzu filma egiten ari za-
renean. Zinemaldiko esperientzia 
oso polita izan zen; kasu hartan, 
zuzendari lanetan beharrean, 
atzeko lanetan ibili nintzen. 
Sinatuko nuke antzerako bizi-
penak errepikatzea. Loreak-ekin 
ez genuen saririk irabazi, baina 
indartuta atera zen, eta horrek 
lagundu zion geroko ibilbidean. 
aurrez zinemaldian egon izana 
lagungarri izango da, ezta? 
Esperientzia bat ematen dizu, 
badakizu zer egin zen ondo, zer 
ez... Abiapuntu bera izateak 
paralelismoetara bultzatzen zai-
tu, baina oso film ezberdinak 
dira. Talde bera dago, baina 
generoa, garaia... bestelakoak 
dira. Hain justu, hori da bilatu 
duguna, aurrekoa apurtzea.
zinemaldiaz gainera, baduzue bes-
te jaialdi batzuetarako asmorik? 
Loreak-ekin moduan, banaketa 
etxe bat hartu dugu, eta orain 
hasi da erakusten; hortaz, ez 
dugu oraindik datu zehatzik, 
baina, dirudienez, harrera ona 
izaten ari da. Loreak bezala, 
Handia ere, gehienbat, jatorriz-
ko bertsioan –euskaraz– mugi-
tzeko asmoa dugu, Espainian 
bikoiztu egingo duten arren.

Aitor Arregi zuzendaria eguaztenean, donostian. xaBi Berzosa

"istorioa modu errealean 
kontatzea da asmoa"
aiTor arregi galdoS 'HAnDiA' FiLm LuZeko ZuZenDAriA 
irailaren 22an hasiko den 65. Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean aurkeztuko dute 
'Loreak' filma egin zuen lantaldearen azken lana: 'Altzoko erraldoia'-ren istorioa 

"SinAtUko nUke 
'loreAk'-en ModUko 
bizipenAk izAteA 
berriz ere 
zineMAldiAn"

A. A. ArrAsAte
EHUko irakasle deustuarrak 
identitate terminoa zer den, zerk 
edo zeren arabera sortzen den 
eta dauden identitate formak 
–tradizionala, modernoa eta hi-
permodernoa– aztertu zituen iaz 

kaleratu zuen Identitatea eta 
anomaliak saiakera-liburuan. 

Saiakera eskuetan hartuta 
egin zuen MUk bultzatzen duen 
Euskal Kulturgintzaren Trans-
misioa graduondokoan eskaini 
zuen Eduardo Apodakak hitzal-

dia, eta ikasgelan kontatutakoak 
laburbildu zituen gero, Goiena 
telebistak egindako EKT elka-
rrizketa saioan.

Goiena Komunikazio Taldeak, 
Bilbo Hiria irratiak eta Euska-
di Irratiak MUrekin elkarlanean 
egindako saioa da, eta, oraingoan, 
Ane Zabala kazetariak izan zuen 
gonbidatuari galderak egiteko 
ardura. Maiatzaz geroztik, egue-
nero eskaini da Goiena telebis-
tan EKT kapitulu berri bat. 
Irailaren 7an 21:30ean izango da 
oporren osteko lehenengoa. 

Eduardo Apodaka soziologoa 
eta filosofoa 'Ekt' saioan
iaz argitaratu zuen 'identitatea eta anomaliak' saiakera 
abiapuntu hartuta elkarrizketatuko du Ane Zabalak

edu Apodaka eHUko irakaslea EKT saioan. goiena
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Goiena Klubeko iraileko zozketa!

Diskoa
Kokein taldearen binilo sinatua
Parte hartzeko sariaren izena: 
Kokein

Otarrea
Bidezko merkataritzako 
produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarrea

Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko, 
sarrerak.
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

Autorako irakurgailu 
multimedia
Parte hartzeko sariaren izena: 
Irakurgailua

arraSaTe

PARte hARtzeKO:
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA El barbero de Sevilla 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatiza-
tu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

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

Bazkidetu zaitez: 2017 (irailetik aurrera): 20 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

Euskara irabazle, denok irabazle!

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako otordua

UNZUETA SAGARDOTEGIARI ESKER 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

kUlTUra      39

Aitziber Aranburuzabala ArrAsAte
Arrasateko Udaleko Kultura 
Sailak datorren egubakoitzean 
abiatuko duen Kulturate Akus-
tikoak musika zikloaren barruan, 
ohiko egitarauetan sarritan en-
tzuten ez diren musika estiloe-
kin gozatzeko aukera izango da. 
Hori da, Karmelo Alberdi Kul-
tura teknikariaren esanetan, 
bederatzigarrenez prestatu duten 
musika emanaldien helburua. 

Aurrekoetan moduan, Kultu-
rateko areto nagusia agertoki 
bihurtuko dute bi asteburutan. 
Emanaldi guztiak 20:00etan eta 
dohainik izango dira.

Sei beharrean, bost kontzertu 
Irailaren 16a Elkartasun Eguna 
jaia izango da Arrasaten eta 
egun horretarako ez dute ema-
naldirik lotu; hortaz, aurten bost 
izango dira. "Aurrekontua, hala 
ere, iazkoaren bestekoa izango 
da, 12.000 euroren bueltan; talde 
gutxiago izan arren, jendetsuak 
dira eta urrunetik datoz; beraz, 
gastuak igo egin dira. Guztiak 

lehenengo aldiz datoz, eta ez 
dago estilo bakar bat, nahiz eta 
AEBetako soinuak nagusituko 
diren. Esango nuke aurtengo 
kartela orekatua eta interesga-
rria dela. Aipatzekoa da Maria 
Arnal eta Marcel Bages bikotea; 
aurten kaleratu duten 45 cerebros 
y un corazón lana 2017ko disko 
onenen lista guztietan dago. 
Bezperan –lehenengo zapatuan– 
izango den Tori Sparks taldearen 
apustu bitxia ere nabarmendu-
ko nuke; bluesa eta bestelako 
musika estilo amerikarrak fla-
menkoarekin nahasten dituzte. 
Cartagenako Bantastic Fan kla-
sikoagoa da, baina oso kalitate 
onekoa", azaldu du Alberdik. 

Euskal Herriko musikariek 
zabaldu eta itxiko dute aurten-
go eskaintza: Luis Vilen estu-
dioan sortutako Mushkum rock 
akustiko egitasmoa hasteko, eta 
2014an sortutako eta Arizonako 
country-and-western eta folk 
doinuak jorratzen dituen Ghost 
Number&His Tipsy Gypsies  sei-
kotea, egitaraua borobiltzeko.

luis Vilek –ezkerretik bigarrena– abiarazitako Mushkum taldea zabalduko du aurtengo Kulturate Akustikoak . luis Vil

kulturaten, eserita eta 
lasai entzuteko doinuak 
rock-and-rollaren askotariko erpinak ukitzen dituzten taldeak eta bihotza eta belarria 
gozatzen dituzten ahotsak aukeratu ditu kultura sailak datorren astean abiaraziko 
duen musika zikloaren eskaintza osatzeko; bi asteburutan bost emanaldi izango dira 

emanaldi guztiak 

Kulturateko areto 

nagusian, 20:00etan eta 

doan izango dira.

irailak 8, egubakoitza 
• Mushkum.

irailak 9, zapatua 
• Tori Sparks.

irailak 10, domeka 
• Maria Carnal I Marcel 

Bages.

irailak 15, egubakoitza 
• Bantastic Fand.

irailak 17, domeka 
• Ghost Number & His 

Tipsy gypsies.

kulturate 
akustikoak
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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. : 678 62 
31 52

102. errenTan eman
oñati. 90 m2ko etxebizitza 
berria ematen da errentan 
Kurtzebiden. Hiru logela, 
egongela eta bi bainuge-
la. 615 73 29 83

104. errenTan HarTu
arrasate. aretxabaletako 
bikotea arrasaten alokai-
ru bila bi urterako. irailean 
hasita errentan hartzeko. 
Harremanetarako zenba-
kiak: 606 92 35 61 edo 
680 47 72 03 

arrasate. erdigunean lo-
gela bakarreko etxebizitza 
hartuko nuke errentan. 
610 99 42 03 

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

arrasate. Pertsona baten-
dako moduko etxebizitza 
behar dut errentan erdi-
gunean, kontratuarekin. 
Hilean 500 € ordain ditza-
ket gehienez. 609 06 81 
93 

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

bergara. Bi logelako etxe 
bat hartuko nuke errentan. 
deitu 695 71 55 24 tele-
fono zenbakira

debagoiena. etxebizitza 
behar dugu errentan, igo-
gailuarekin. nagusienda-
ko egokituta badago, 
hobeto. 632 77 35 38 

kontratuarekin. Bi loge-
lako etxebizitza hartuko 
nuke errentan, kontratu-
pean. 625 70 21 98 

oñati. Bi lagun errentan 
hartzeko etxebizitza bila 
gabiltza. Kontakturako 
deitu 695 74 59 48 edo 
663 34 30 47 telefono 
zenbakietara

 105. eTxeaK osaTu
arrasate edo aretxaba-
leta. logela bila nabil, 
partekatutako etxebizitza 
baten. 688 89 69 21 

arrasate. logela edo bi 
logelako etxebizitza har-
tuko nuke errentan irai-
lean. 688 69 00 03 

bergara. Bi neska bergarar 
gara eta artzamendin bizi-
tzeko hirugarren etxekidea-
ren bila gabiltza. 627 75 69 
30 edo 675 70 88 23 

bilborako etxekide bila. 
Bi neska oñatiar gara, Bil-
boko indautxu auzoan 
bizitzeko etxekide bila 
dabiltzanak. interesatuok 
jar zaitezte harremanetan 
mugikor hauetara deituta 
edo mezu bat bidalita: 634 
68 74 40 edo 688 61 85 
83. 

2. garajeak

201. saldu
bergara. garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, Burdiñaten. inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 607 34 90 43

4. lana

401. esKainTzaK
bergara. neska euskal-
duna behar da bi ume 
zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. 669 83 06 97 edo 
659 67 95 27 

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

arrasate. Bertako ema-
kumea prest nagusiak 
zaintzeko edota etxeko 
lanak egiteko. Telefonoa: 
688 66 76 91 

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

bergara. irakasle ikaske-
tak dituen neska euskal-
duna haurrak zaintzeko 
prest. esperientziaduna. 
659 29 14 63 

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentu handia daukan 
emakumea lanerako prest. 
ordutegi aldetik prestuta-
sun osoa. aurretik lau ur-
tetan lan egin dudan fami-
liaren erreferentziak aurkez 
ditzaket. 631 15 19 94 

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

debagoiena. emakume 
arduratsua gertu nagusiak 
zaindu eta garbiketak egi-
teko. erizain laguntzaile 
titulua eta lege paperak 
dauzkat. 629 80 77 73 

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

debagoiena. esperien-
tziadun neska nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko gertu. etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 697 86 49 00 

debagoiena. etxean bizi 
izaten, jardun osoz edo 
orduka lan egingo nuke. 
esperientzia dut. 667 35 
71 90 

debagoiena. garbiketa 
eta zaintza lanak egiteko 
gertu nago. orduka, egu-
nez edo ospitalean gauez. 
620 02 45 80 

debagoiena. gizona ger-
tu garbiketak, banaketak, 
etxeak hustu edota bes-
telako lanak egiteko. au-
toa daukat. 632 77 35 38 

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. mutil ardu-
ratsua zaintza lanetarako 
gertu. esperientzia dut. 
etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. 666 22 45 86 

debagoiena. nagusiak 
zaintzeko gertu nago, 
etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. deitu 667 35 
68 12 zenbakira.

debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusi eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Telefo-
noa: 652 65 65 47 (lizeth) 

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

debagoiena. zaintza la-
netan, garbiketan, super-
merkatuan edota sukalde 
laguntzaile moduan ari-
tzeko gertu nago. deitu 
688 29 97 05 zenbakira.

Haurrak za intzeko 
prest. Kaixo! goiz zein 
arratsaldez haurrak zain-
tzeko prest dagoen neska 
bat naiz. adin desberdi-
netako haurrak zaindu 
ditut urteetan zehar. zure 
seme-alabak ondo pasa-
tzea nahi baduzu, deitu 
zenbaki honetara. mila 
esker!. deitu 695 73 58 
19 telefonora.

 5. irakaSkUnTza

501. jaso
bergara. Batxilergoko 2. 
mailako eskola partikula-
rrak emango dizkidan 
norbait behar dut, batez 
ere matematika eta fisika 
lantzeko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 695 70 58 33 

bergara. dBH 1. mailako 
eskola part ikularrak 
emango dizkidan norbait 
behar dut, batez ere ma-
tematika lantzeko.intere-
satuok deitu telefono 
zenbaki honetara:  635 55 
06 41 

 7. aniMaliak

703. eman
Txakurkumeak. Txakur-
kumeak ematen dira opa-
ri. arditxakurrak dira eta 
urbiako fondan daude. 
interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 943 
78 13 16 

Txakurkumeak. Txakur-
kumeak ematen dira opa-
ri. setter eta Pointer 
nahasketa. ama eta aita 
ehizan ibilitakoak dira. 
645 70 56 24 

 8. deneTarik

806. galdu
Mendirako makilak Ur-
kulun. uztailaren 26an, 
asteazkena, urkuluko 
aparkalekuetako batean 
mendiko makilak laga 
nituen ahaztuta. aurkitu 
dituenak entregatu nahi 
baditu, deitu mesedez 
telefono zenbaki honeta-
ra: 660 92 37 18 (antton) 

 807. aurKiTu
eguzkitako betaurre-
koak. eguzkitako betau-
rrekoak aurkitu ditut 
aretxabaletako arientza 
auzoan. ray-Ban etxe-
koak. zureak badira, dei-
tu telefono zenbaki hone-
tara: 620 13 83 86 

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

zaPaTua, 2

09:00 Platonic
09:30 Txantxariak
10:00 Kantari 
10:30 ibilean 6
11:00 Bota erronka 6
11:30 Hemen debagoiena
12:30 Kulturrizketak
13:00 onein
13:30 egun batez: 

sagardotegian
14:00 eKT ana gandara
14:30 ikustenda: juan Kruz 

maiztegi
15:00 Hemen debagoiena
16:00 Kantari 
16:30 Txantxariak
17:00 Platonic
17:30 ibilean 6
18:00 xistera: cabanillas
20:00 Kantari 
20:30 galdegazte: lorea 

iribar
21:00 egun batez: ogia 

egiten
21:30 ikustenda: juan Kruz 

maiztegi
22:00 Hemen debagoiena
23:00 Bota erronka 6
23:30 jaiak: andramaixak

domeKa, 3

09:00 Kantari 
09:30 Bota erronka 6
10:00 Txantxariak
10:30 Platonic
11:00 ibilean 6
11:30 ikustenda: juan Kruz 

maiztegi
12:00 xistera: cabanillas
14:00 Kulturrizketak
14:30 galdegazte: lorea 

iribar
15:00 egun batez: ogia 

egiten
15:30 galdegazte: lorea 

iribar
16:00 Platonic
16:30 Kantari 
17:00 Txantxariak
17:30 Hemen debagoiena
18:30 Plazako aulkitik: 

Hernialde
19:00 ibilean 6
19:30 Bota erronka 6
20:00 Platonic
20:30 Hemen debagoiena
21:30 Kulturrizketak
22:00 jaiak: andramaixak
22:30 eKT ana gandara
23:00 Hemen debagoiena

eguBaKoiTza, 1

10:00 Hemen debagoiena

11:00 onein

11:30 Hemen debagoiena

12:30 eKT: ana gandara

13:00 Kantari 

13:30 Hemen debagoiena

14:30 gaurkoak

14:45 Bota erronka 6

15:15 Hemen debagoiena

16:15 gaurkoak

16:30 onein

17:00 gaurkoak

17:15 ikustenda: juan Kruz 
maiztegi

17:45 gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 Platonic

19:30 eKT: ana gandara

20:00 Hemen debagoiena

21:00 galdegazte: lorea 
iribar

21:30 egun batez: ogia 
egiten

22:00 Hemen debagoiena

23:00 ibilean 6

23:30 egun batez: ogia 
egiten

zeStA-pUntAko pArtidUAk
‘Xistera’ Zapatuan eta domekan 18:00

diario de naVarra

JoSe MAri bengoAri elkArrizketA
‘Hemen Debagoiena’ Astelehena, 18:00/20:00/22:00

goiena

AsteA goienA teLeBistAn

eguazTena, 6

JUdith rUiz de 
MUnAini 
elkArrizketA
‘Hemen Debagoiena’ 

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

eguena, 7

kUltUrA kontUAk
‘EKT’ 

Eguena, 21:30

asTeleHena, 4

egUneko AlbiSte 
nAgUSiAk
‘Gaurkoak’ 

Astelehena, 14:30

asTeleHena, 4

ArrASAteko etA 
bergArAko torneoAk
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

BizKaie

goiena TeleBisTaKo 
Programazio osoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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tXutXu-mutXuAk

6

4 5

7 8

2. Sanbartolomeak zabaletan
abuztuaren 24a egun berezia izaten da 
urtero angiozarko zabaleta auzoan. meza, 
bertsoak, erromeria eta, nola ez, bolo 
txapelketa izan ziren.

6. egun handia bihar
xabi arregi eta ainhoa Fernandez de arroiabe 
bihar ezkonduko dira, dorletan. "zorionak! 
egun zoriontsua opa dizuegu! musu handi 
bana, familiakoen eta lagunen partetik!".

3. ezkonberriak
uztailaren 28an ezkondu ziren maite eta 
anibal arrasatearrak, eta errekamendiko 
lankideek zorionik beroenak eman nahi izan 
dizkiete. "zorionak!".

7. Mende erdia elkarrekin
angelita enak eta juanito lizundiak urrezko 
ezteiak ospatuko dituzte. "zorionak, etxeko 
guztien eta, bereziki, zuen hiru biloben 
partetik: iraide, Kimetz eta alaitz!".

4. Sardina jana
eguraldi onak lagunduta, herritar asko 
animatu ziren, beste urte batez, anelkarrek 
antolatutako sardina jan solidariora. Hala, 
giro ezin hobean pasatu zuten eguna.

8. Urrezko ezteiak
iñaxio aranburuk eta milagros erañak 
urrezko ezteiak ospatuko dituzte domekan. 
"zorionak eta musu handi bat, etxeko 
guztion partetik!".

1. Mendeurrenera iritsita, aitortza
ignacia llodio Bengoa arrasatearrak 100 urte 
bete ditu uztailaren 31n eta lore eskaintza 
egin zioten. Plaka oroigarri bat eman zioten. 
Talde argazkia atera zuten bukaeran.

5. ezkontza
Patricia garcia eta erik garcia bihar 
ezkonduko dira. "zoriontsuak izan! 
Besarkada handi bat, unairen, Beñaten, 
lurren eta reberen partetik!".

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

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

ordezkaritzak
Zatoz goienaren ordezkaritzara (otalora 31, Arrasate) 
edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

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

3

21

42      zerbiTzUak
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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

etxekuak.
Aretxabaletan, 2017ko irailaren 1ean.

une latz eta gogor hauetan gure aldamenean egon zareten eta 
gogoan izan gaituzuen guztioi bihotz-bihotzez mila esker.

Balaitusen hil zen, 20 urte zituela.

Mikel 
Crespo zuazua

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko irailaren 1ean.

urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 2an, 19:00etan,
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik

ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2016ko abuztuaren 23an hil zen, 91 urte zituela.

rufina 
garay echave

esker onA

oñatin, 2017ko irailaren 1ean.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, irailaren 2an, 19:30ean,

oñatiko agustindarren elizan.
Aldez aurretik eskerrik asko etorriko zareten guztioi.

2017ko abuztuaren 13an hil zen, 98 urte zituela.

 Mari Cruz 
erostegi zubia

oroigArriA

Leintz bailaran, 2017ko irailaren 1ean.

Orain arte gurekin, Mikel,
hemendik aurrera gugan.

Balaitusen hil zen, 20 urte zituela.

Mikel 
Crespo zuazua

oroigArriA

Arrasaten, 2017ko irailaren 1ean.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

Atletismoko epailea

2017ko abuztuaren 30ean hil zen, 80 urte zituela.

Jose ramon
Petreñas Arrieta

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko irailaren 1ean.

urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 2an, 19:00etan,
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

2016ko abuztuaren 7an hil zen, 74 urte zituela.

Pedro Mari 
igartua Arrue

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko irailaren 1ean.

urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 2an, 19:00etan,
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

2016ko abuztuaren 20an hil zen, 54 urte zituela.

esteban
irurzun otamendi

esker onA

oñatin, 2017ko irailaren 1ean.

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, irailaren 2an, 19:30ean, 
oñatiko agustindarren elizan. 

Bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko abuztuaren 20an hil zen.

Markele 
lizarralde Arbulu

esker onA

Antzuolan, 2017ko irailaren 1ean.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko abuztuaren 29an hil zen, 85 urte zituela.

Antonio
igarza Cortabarria

esker onA

Bergaran, 2017ko irailaren 1ean.

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

2017ko abuztuaren 28an hil zen, 87 urte zituela.

Juanita
Alberdi Arreseigor

oroigArriA

 goiena komunikazio taldea.
Arrasaten, 2017ko irailaren 1ean.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

(josu Bilbao lankidearen amama)

2017ko abuztuaren 30ean hil zen, Larrabetzun, 86 urte zituela.

 Maria 
Soba landeta

KOMUNIKAZIO TALDEA
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Zorion AgurrAk

ArrAsAte
olatz orobengoa 
Urkia
abuztuaren 3an, 47 
urte. zorionak, tia 
potxola! Patxo potolo 
pila, uribarriko zure 
familiaren partetik. 
ondo pasatu eguna. 
mua!

ArrAsAte
aner Martin ayani
abuztuaren 3an, 8 
urte. zorionak, aner! 
zortzi urte bete dituzu 
jada! muxu handi bat, 
familixaren partetik!

ArrAsAte
nerea baena 
gorosabel
abuztuaren 5ean, 33 
urte. zorionak, 
Txupitxuski! Betiko 
moduan, urrun baina 
nire bihotzian beti. 
urte askotarako. maite 
zaut! oyi.

ArrAsAte
nerea oroiz Muñez
abuztuaren 5ean, 7 
urte. zorionak, nerea! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta muxu potolo bat 
etxekoen partetik, 
polita!

BergArA
iker andueza Mozos
abuztuaren 2an, 8 
urte. zorionak, iker! 
muxu eta besarkada 
handi-handi bat, 
familiakoen partetik! 
irati, amatxo eta 
aitatxo.

AretXABALetA
iraide larrañaga 
ormaetxea
abuztuaren 5ean, 7 
urte. zorionak, 
sorgintxo: 7 urte bete 
duzu. muxu potolo bat, 
etxekoen eta, bereziki, 
jonen partetik.

BergArA
danel goikoetxea 
blanco
abuztuaren 4an, 7 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu zure egunian. 
muxu handi bat, maite 
zaitugun guztion 
partetik.

LeintZ gAtZAgA
Martina bengoa 
basaras
abuztuaren 4an, 11 
urte. zorionak, 
martina! Patxo pila bat, 
olaungo familixa 
danaren partetik.

BergArA
Xabat Unamuno 
etxeberria
abuztuaren 3an, 8 
urte. zorionak, 
txapeldun! Primeran 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Besarkada handi bat, 
etxekoen partetik.

ArrAsAte
olaia Vitoria Herranz
abuztuaren 12an, 5 
urte. zorionak, 
printzesa! Hainbeste 
espero zenituen 5 
urteak heldu dira. 
zuretzat luze, guretzat 
motz. mila muxu, 
guztion partetik!

ArrAsAte
naia enbeita ezpeleta
abuztuaren 11n, 10 
urte. ze handi egin dan 
etxeko txikiena; 10 
urte jada. Patxo 
handi-handi bat, 
etxeko danen partetik.

ArrAsAte
alain Fernandez 
davila
abuztuaren 11n, 
urtebete. zorionak 
amamaren, Kolegiren, 
egoitzen, izekoren, 
amaren eta aitaren 
partetik! muxu potolo 
bat, pirata!

DeBAgoienA
naia eta ane okina
abuztuaren 16an eta 31n, 5 eta 2 urte. zorionak 
gure etxeko bi printzesei! Patxo potolo bat.

LeintZ gAtZAgA
Manex Ugarte 
zubizarreta
abuztuaren 15ean, 8 
urte. zorionak etxeko 
danon partetik!

ArrAsAte
jon aranzabal Vitoria
abuztuaren 15ean, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! zein ondo 
pasatu genuen zure 
urtebetetze egunean. 
muxu handi bat, 
etxeko danon partetik.

eskoriAtZA
aroa garro
abuztuaren 14an, 11 
urte. zorionak, 
aroatxo! Primeran 
pasatu zure egunian. 
Patxo potolo bat, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik. 
mua!

ArrAsAte
nahia alvarez 
Fuentes
abuztuaren 14an, 10 
urte. zorionak, 
printzesa! muxu potolo 
bat, etxeko danon 
partetik. ondo pasatu!

oñAti
aimar garcia lopez
abuztuaren 21ean, 3 
urte. zorionak, maittia! 
oso ondo pasatu zure 
eguna! segi zure 
alaitasun horrekin! 
Familia danaren 
partetik. muxuak.

oñAti
lide lazkano 
kortabarria
abuztuaren 20an, 4 
urte. zorionak, potxola! 
ondo pasatu zure 
laugarren urtebetetze 
eguna. muxu potolo 
bat, etxeko danon 
partetik!

AretXABALetA
Manex amozarrain 
olabarria
abuztuaren 25ean, 7 
urte. zorionak, manex! 
Patxo potolo-potoluak! 
ilargiraino eta buelta 
maite zaittugu!

BergArA
iker garitano arroyo
abuztuaren 20an, 2 
urte. zorionak, maitia! 
muxu handi-handi bat, 
familia osoaren 
partetik eta segi 
horrelako mutil jator 
eta alaia izaten!

ArAmAio
Maddi lizarralde
abuztuaren 19an, 7 
urte. zorionak, politt 
hori! jada 7 urte 
gurekin! eskerrik asko, 
maddi! ondo-ondo 
pasatu eta patxo bat!

AntZuoLA
izadi Sudupe larrea
abuztuaren 19an, 8 
urte. zorionak, maittia! 
segi orain arte 
bezalako irribarretsu 
eta alaia izaten! Patxo 
potolo pila bat, iratiren, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik!

oñAti
katixa zurutuza 
garcia de albeniz 
abuztuaren 25ean, 5 
urte. zorionak, 
guapisima! ondo 
pasatu zure bosgarren 
urtebetetze egunean. 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

oñAti
Saioa biain Campos
abuztuaren 20an, 8 urte. ondo pasatu zure eguna 
prezioxa! muxu erraldoi bat, zure familiaren eta, 
bereziki, iraideren partetik .

BergArA
Malen egaña Fernandez
abuztuaren 18an, 8 urte. zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo ospatu zure urtebetetze eguna eta 
patxo handi-handi bat, etxeko danon partetik.

BergArA
ane Mendia 
beldarrain
irailaren 7an, 6 urte. 
zorionak, ane. ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Bihotz-bihotzez, 
etxekoen eta, bereziki, 
sararen partetik.

BergArA
oier eta asier garitano agirre
asierrek irailaren 7an, 4 urte eta oierrek 8an, 6 
urte. zorionak, bikote! oso ondo pasatu zuen 
urtebetetze eguna. Patxo handi-handi bat aititaren, 
amamaren eta, bereziki, juleneren partetik..

ArrAsAte
odei prol barbero
irailaren 5ean, 
urtebete. zorionak, 
gure pirata txikia. 
ospakizun berezia 
prestatuko dugu zure 
lehenengo 
urtebetetzean.
maite zaitugu.

AretXABALetA
alluitz lazkano 
gorostiza
irailaren 2an, 10 urte. 
zorionak, alluitz! 
ondo-ondo pasa deizula 
zeure urtebetetze 
egunean. muxu potolo 
bana, etxeko danon 
partetik! Pa!

oñAti
oier Sagasta
abuztuaren 26an, 9 
urte. zorionak, 
txapeldun! muxu handi 
bat etxeko danon 
partetik eta ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean.

AretXABALetA
izar zuazo oianguren
irailaren 2an, 10 urte. 
zorionak, printzesa! 
egun ona pasa deizula 
eta milaka muxu 
aitatxoren, amatxoren 
eta, batez ere, unaxen 
partetik, laztana!

ArrAsAte
iraia prol barbero
abuztuaren 27an, 7 
urte. zorionak, etxeko 
printzesa nagusia. 
ondo pasatu zure 
egunean laguntxoekin 
eta familia osoarekin. 
maite zaitugu.

AretXABALetA
nikole,  izadi eta elaia
zorionak, printzesak! muxutxo pillia, etxeko danon partetik!

oñAti
ekain olalde Suarez
irailaren 1ean, 8 urte. 
zure familiaren eta 
lagunen partetik, 
zorionak maittia! ondo 
pasatu!

AntZuoLA
inge narbaiza
abuztuaren 26an, 2 
urte. zorionak gure 
etxeko txikixari! segi 
beti bezain pozik eta 
zure irribarre politx 
horrekin! Familixa 
guztixaren eta, batez 
be, unairen partetik!

BergArA
asier bardezi etxarri
abuztuaren 26an, 45 
urte. zorionak, aitatxo! 
ondo-ondo pasatu 
zure egunian! Patxo 
potolo bat! mua! lier, 
malen eta nerea.

ArrAsAte
garazi iñiguez porcel
irailaren 1ean, 7 urte. 
zorionak, garazi! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetzean! 
Patxo potolo bat 
amatxoren, aitatxoren 
eta landerren partetik.

BergArA
Malen bardezi 
kerejeta
irailaren 1ean, 5 urte. 
zorionak, politt hori! 
amestutako egun 
ederra euki deizula! 
Patxo handi-handi bat! 
mua! lier, aitatxo eta 
amatxo.
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Zorion AgurrAk

AretXABALetA
Maddi eskibel 
gomez de Segura
uztailaren 26an, 5 
urte. zorionak, pitxin! 
. Familixa danaren 
partetik, bost belarri 
tirakada. maitte 
zaittugu. aita, ama eta 
Haitz.

BergArA
irati eta enara Urrutia retegi
iratik abuztuaren 3an, 6 urte eta enarak abuztuaren 
6an, 4 urte! zorionak, bikote eta patxo handi bat, 
etxeko danen partetik!

oñAti
ixone guridi Urteaga
abuztuaren 2an, 9 
urte. zorionak ematera 
gatoz lekaixoka... 
muxu handi bat, 
familia guztiaren 
partetik.

oñAti
ane garitano Moiua
uztailaren 31n, 9 urte. 
zorionak, ane! urte 
askotarako eta muxu 
bana, etxeko danon 
partetik! egun ederra 
pasatu!

oñAti
nora kortabarria 
Sainz
uztailaren 28an, 2 
urte. zorionak, maitia! 
laztan handi bat, 
etxekoen partetik!

eskoriAtZA
ibon agirre
abuztuaren 15ean, 2 
urte. zorionak, bonbon! 
jada bi urtetxo! 
oso-oso ondo pasatu 
zure egunian! muxu 
handi bat, etxeko 
guztion partetik.

ArrAsAte
julen Uribeetxeberria
abuztuaren 7an, 2 
urte. zorionak, 
julentxo! Patxo handi 
bat aitxitxe andoniren, 
amama agurtzaneren 
eta osaba jokinen 
partetik!

eskoriAtZA
ekia garrido igartua
abuztuaren 8an, 
urtebete. zorionak, 
printzesa! ondo ospatu 
lehenengo 
urtebetetzea eta patxo 
handi bat, etxeko 
danon partetik!

AntZuoLA
garazi diosdado 
lizarazu
abuztuaren 7an, 9 
urte. zorionak, 
printzesi! Primeran 
pasa dezazula 
urtebetetze eguna eta 
muxu pila bat, 
etxekoen partetik!

oñAti
Maialen rodriguez 
altube
abuztuaren 7an, 3 
urte. zorionak, maitia! 
musu handi bat, 
etxekoen partetik.

oñAti
olaitz lopez Montero
abuztuaren 6an, 11 
urte. zorionak, 
neskatila! oso ondo 
pasatu zure eguna. 
Patxo pila bat, 
etxekoen partetik. 
maite zaitugu!

BergArA
egoitz goiti zubia
abuztuaren 6an, 6 
urte. zorionak, 
beltzijon! muxu handi 
bat intzaren, 
amatxoren, aitatxoren 
eta senide guztien 
partetik.

ArAmAio
ilargi bengoa gomez 
de Segura
abuztuaren 21ean, 10 
urte. zorionak, ilargi! 
oporrak, zure 
urtebetetzia... jaso 
patxo erraldoi bana 
Hegoaren, aitatxoren 
eta amatxoren partetik!

BergArA
Unax anakabe iturbe
abuztuaren 23an, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! Patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik.

AretXABALetA
Maren gonzalez 
Tejeiro
abuztuaren 18an, 2 
urte. zorionak zure 
gurasoen eta familia 
guztiaren partetik. ze 
azkar handitu zaren. 
muxu potolo asko, 
guztion partetik. 

oñAti
ander Urtaza ronda
abuztuaren 24an, 10 
urte. zorionak, 
guapisimo! ondo 
pasatu zure eguna eta 
opari asko batu. muxu 
handi bat, zure 
familiaren partetik.

oñAti
Mikel Sanchez 
arroiabe
abuztuaren 22an, 4 
urte. zorionak, mikel! 
azkenian allau da zure 
eguna! ondo pasatu 
eta patxo handi bat, 
danon partetik!

oñAti
peru gezalaga 
rodriguez
abuztuaren 18an, 6 
urte. zorionak, maittia! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian! 
muxu handi bat, 
etxeko guztion 
partetik!

BergArA
izaro eta aizpea lazpiur eskibel
abuztuaren 18an, 8 urte. zorionak eta bi muxu 
handi, bixoi! ondo-ondo pasatu eguna, etxekuon 
partetik.

BergArA
Mikel zaitegi 
Fernandez
abuztuaren 22an, 7 
urte. zorionak, mikel! 
Patxo handi bat, maitte 
zaittugun danon 
partetik!

BergArA
Maddi Hernandez 
Sarasketa
abuztuaren 17an, 
urtebete. zorionak 
etxeko printzesari! 
Belarri tirakada bat eta 
muxu erraldoiak nire 
begietako neskatxa 
maiteari!

BergArA
andoni Moñux
abuztuaren 29an, 9 
urte. zorionak, 
txapeldun. ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
miren, june eta aitor.

BergArA
Maider navajo 
Marquez
abuztuaren 30ean, 6 
urte. zorionak, maittia! 
oso ondo pasatu zure 
eguna. Patxo handi bat 
aitatxoren, amatxoren 
eta, bereziki, anerren 
partetik.

BergArA
Manex Martin 
etxeberria
abuztuaren 28an, 
urtebete. zorionak, 
txapeldun, etxeko danon 
partetik eta marrubizko 
muxu bat danelen, 
julenen, maddiren eta 
oinatzen partetik.

AretXABALetA
ane lasagabaster 
arrieta
abuztuaren 27an, 5 
urte. zorionak, ane! 
ondo pasatu zure 
egunien eta patxo 
asko, danon partetik.

eLgetA
irati arantzeta iribar
abuztuaren 31n, 5 urte. zorionak, irati! Patxo potolo 
bat etxeko danon partetik! ondo pasatu zure eguna!

oñAti
adei korkostegi 
Urzelai
abuztuaren 22an, 
urtebete. zorionak, 
adei, zure lehenengo 
urtebetetzian, 
aitatxoren, amatxoren 
eta bi amaman 
partetik. 

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

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

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

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

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

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.



eguBAkoitZA  2017-09-01  goienA AldizkAriA46      zerbiTzUak

eMAigUzUe zUen ekitAldien berri egUAzteneko egUerdiA bAino lehen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EGUbAkoitzA 1
bergArA kofraixak, osintxun 
18:15ean mozorro desfilea, 
18:30ean soraluzera bizikleta 
irteera, 20:15ean sakatu 
elektrotxaranga, 21:00etan 
buruhandiak, 22:00etan ii. osintxun 
musikara! lehiaketa eta 01:00etan, 
eskean Kristo taldea.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti bidebarrietako jaiak 
Bigarrengoz egingo dituzte. 
19:00etan txorimaloak eta 
erraldoiak, 20:00etan garagardo 
dastatzea eta 22:00etan kontzertua, 
Kimera, meltdown eta late To 
scream taldeekin.
Errementari plazan, aipatutako 
orduetan.

AntzUolA elkartasun festa 
senegalgo ukitua izango du 
anelkarrek antolatutako jaiak. 
Hango jakiak eta edariak 
probatzeko aukera egongo da. 
Herriko baserrietako produktuak ere 
egongo dira.
Zurrategi plazan, 19:30ean.

ArAMAio libertad condicional 
taldea 
rock doinuak izango dira nagusi. 
lau kidek osatzen dute taldea eta bi 
aramaioarrak dira.
Sastiñan, 19:30ean.

eSkoriAtzA errekan gora: 
Wood Strings taldea 
aretxabaletako oierrek, aselek, 
Paulek eta eñautek osatzen dute 
taldea. Formatu akustikoa da 
taldearen oinarria.
Hotela tabernan, 22:00etan.

eSkoriAtzA errekan gora: 
gatributu taldea 
gatiburen miresmenak batu ditu 
aretxabaletako eta eskoriatzako 
musikariak. Tributu taldea da.
Hotela tabernan, 23:00etan. 

zAPAtUA 2
bergArA Udako merkealdi 
azoka
Bedelkarko merkatarien azoka.
Seminarioko karpan, 09:00etan.

AntzUolA trekutz eguna 
09:30ean oinez abiatuko dira 
Herriko Plazatik. ostean, bizikleta 
lasterketa, bolo eta toka txapelketak 
eta bazkaria, bertsolariak eta larrain 
dantza, Trekutzen. antzuolara 
bueltan, musika egongo da Herriko 
Plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

bergArA San Matei jaiak 
Uberan 
10:30ean kalejira uberatik san 
mateira, 11:00etan meza, 11:45ean 
txistor pintxoak eta ardoa, ostean 
bola jokoa eta umeendako jolasak, 
14:00etan bazkaria eta ostean 
kalejira uberara. afaltzeko, 
berakatz-zopa.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

AretxAbAletA Arientzako 
kanpai-jole eskolaren 
ospakizuna
Hamargarren urteurreneko 
ospakizunak: 11:00etan ibilaldi 
akustikoa; 12:00etan kanpai-joaldia 
eliza ondoan; 13:00etan auzotarrak 
elkartuko dira eliza ondoan; 
14:30ean bazkaria; eta 18:00etan 
kontzertua, dixauen eta The Potes 
taldeekin.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

bergArA kofraixak, osintxun 
11:00etan umeendako jolasak, 
12:00etan kuadrillen arteko jokoak, 
15:00etan kuadrillen bazkaria, 
15:00etatik 18:00etara puzgarriak, 
18:00etan sukaldaritza lehiaketa, 
18:00etan apar festa, 21:30ean 
afaria, 00:00etan Honat taldearekin 
erromeria eta 06:00etan salda 
magikoa-ren banatzea.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti bidebarrietako jaiak 
11:00etan umeendako puzgarriak, 
16:00etan mahai-futbol txapelketa, 
19:00etan txorimaloak eta 
22:00etan kontzertua, Trikuarri, estu 
Ta larri eta gaitzerdi taldeekin.
Errementari plazan, aipatutako 
orduetan.

ArrASAte zarugaldeko jaiak 
11:30ean Altxorraren bila eta 
haurrendako jolasak, 13:00etan 
pintxoak doan tabernetan, 
16:00etan mus eta partxis 
txapelketak, 18:50ean bonba 

japoniarrak, 19:00etan lore gazteak 
taldea, 21:30ean afaria, 23:00etan 
az gaubela taldea eta 00:00etan 
zezensuzkoa.
Zarugalde kalean, aipatutako 
orduetan.

oñAti 'co-escucha' tailerra 
Bizipoz egitasmoaren barruan 
sortutako proiektua da. Nazka 
delako saioa egingo dute. doakoa 
da, eta irekia herritar guztiendako.
Eltzian, 18:00etan.

eSkoriAtzA errekan gora: 
Virgin Soul taldea
Bartzelonako liceo kontserbatorioko 
ikasle ohiekin sortutako taldea da.
Hotela tabernan, 19:00etan.

ArrASAte naturaleza Suprema 
taldea
Karen Tovar eta lucia Vargas 
kolonbiarrek osatzen dute taldea. 
rap oldarkorra eta konprometitua 
da euren ikurra. Sonrisa Insurrecta 
European Tour biraren barruan, 
geldialdia egingo dute Taupa 
tabernan.
Aipatutako lekuan, 20:00etan.

DoMEkA 3
bergArA kofraixak, osintxun 
10:30ean diana txistulariekin, 
12:00etan meza, 12:30ean zezenak, 
13:30ean poteoa, 17:00etan pilota 
partiduak, 19:00etan pintxo-potea 
eta 20:00etan saria osintxuko 
urrezko kofradeari.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

bergArA San Juan auzoko 
azoka 
Vii. ortu lehiaketan parte hartu 
dutenen produktuekin egingo dute: 
11:30ean azoka eta 12:30ean 
dastatzea. gainera, arragoa taldeak 
kontzertua egingo du, eta 
erakusketa egongo da.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti bidebarrietako jaiak 
12:00etan oñatzeko dantzarien 
saioa, 15:00etan auzo bazkaria, 
16:30ean mus txapelketa eta 
20:00etan Txua eta lokuria taldeen 
kontzertua.
Errementari plazan, aipatutako 
orduetan.

oñAti 'Soy ellas' ikuskizuna 
Familiendako ikuskizuna egingo du 
rojo Telon taldeak, trapezio 
hirukoitza eta oihalak erabiliz. 
Errementari plazan, 19:00etan.

AStELEHEnA 4
oñAti igeriketa ikastaroko eta 
ur ekintzetako izen-ematea
gaurtik irailaren 8ra arte eman 
daiteke behin-behineko izena, 
kiroldegiko bulegoan (10:00-13:00 
eta 16:00-19:00).
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti 'emeek emana' 
erakusketaren inaugurazioa
emakumeak dira protagonista. 
gerra eta frankismo garaiko 
kontakizunak emakumeen 
aurpegiekin. garai hartan izan zuten 
zeregin aktiboa jasotzen da.
Kultura etxean, irailaren 22ra arte.
eSkoriAtzA goitibehera 
tailerreko izen-ematea zabalik
irailaren 22an egingo den tailerrean 
parte hartu gura dutenek hilaren 
20a baino lehen eman behar dute 
izena, kiroldegian edo gazteria@
eskoriatza.eus helbidean.
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

MArtitzEnA 5
eSkoriAtzA erretiratuen 
omenaldiko bazkaria: txartelak 
salgai
irailaren 24an egingo den 
ekitaldirako txartelak eros daitezke 

gaur, erretiratuen egoitzan, 
11:00etatik 12:30era arte.
Aipatutako lekuan eta orduan.

ArrASAte odol ateratzea
arabako bankuko unitate ibiltariak 
geldialdia egingo du anbulatorioan, 
16:30etik 20:00etara arte.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

AntzUolA portora bidaia: 
erretiratuendako batzarra
Bidaiaren inguruko xehetasunak.
Landatxopen, 18:00etan.

ArAMAio 'Magialdia', imanol 
ituiño magoarekin
18:00etan magia tailerrak 7-12 urte 
arteko umeendako, 18:30etik 
19:30era magia saioak herriko 
tabernetan eta 20:00etan magia 
ikuskizuna imanol ituiñorekin.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

oñAti haurren danborradako 
entsegua
Hilaren 16an egingo den ekitaldiko 
azken aurreko entsegua. 
Eltzian, 18:45ean.

AntzUolA pirinioetara irteera: 
izen-ematea
irailaren 16-17an egingo dute 
gabardito-lizara-candanchu 
irteera. gaur eman daiteke izena, 
olararen, 19:00etatik 20:00etara.
Aipatutako lekuan eta orduan.

ArrASAte Artzaintzaren 
ibilbidea: izen-ematea
11. etapa egingo dute Besaidekoek 
irailaren 10ean. gaur eman daiteke 

AGEndA

goienA

ArAMAio Marixeka eguna
egun osoko egitaraua: 11:00etan salda eta txorizoa; 12:00etan umeendako 
jolasak, jokulandiaren eskutik; 13:00etan meza, eta aurretik kantu jira; 
14:30ean bazkaria; eta 17:00etan umeendako jolasak.
Etzi, domeka, Marixekan, aipatutako orduetan.
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izena mendizale elkartearen 
bulegoan, 19:30etik 20:30era.
Aipatutako lekuan eta orduan. 

EGUAztEnA 6
oñAti zizelkatze ikastaroaren 
hasiera
gaurtik abenduaren 27ra arte 
egingo dute ikastaroa, 
eguaztenetan, 15:30ean eta 
18:00etan. informazio gehiago, 
zizelkatu@gmail.com helbidean.
Zizelkatzaileen lokalean 
aipatutako orduan.

AretxAbAletA Magia Astea
Kidam, Tor eta Txoborro magoen 
eskutik Gertuko Magia delako 
saioak: 17:00etan zaharren egoitzan 
eta 19:00etan herriko kaleetan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

AntzUolA odol ateratzea
odol emaile guztiendako deia.
Olaranen,17:30ean. 

bergArA eguazteneko azoka
Baserritarren produktuak. 
Oxirondon, 18:00etan.

oñAti haurren danborradako 
dantzarien entsegua
Konpartsa berria sortu dute eta 
oñatzekoen laguntzarekin hasiko 
dituzte entseguak 2007an jaiotakoek. 
Eltzian, 18:30ean.

EGUEnA 7
eSkoriAtzA erretiratuen 
omenaldiko bazkaria: txartelak 
salgai
irailaren 24an egingo den 
ekitaldirako txartelak eros daitezke 
gaur, erretiratuen egoitzan, 
11:00etatik 12:30era arte.
Aipatutako lekuan eta orduan.

AretxAbAletA Magia tailerra
Tor eta Txoborro magoek egingo 
dute tailerra 6-10 urte arteko 
neska-mutikoendako. izenak 
arkupen eman behar dira.
Aipatutako lekuan, 11:00etan.

AretxAbAletA xV. ixadebalde
udako generoa eskainiko dute Tak 
zapata dendak, Belar metak, 

Kilimak, asensiok, amaia ume 
dendak, Titarek, mari merkek, Tinta 
Beltzak, m5 kirol dendak, iberrek, 
Haurrakek eta aretxabaleta kirol 
elkarteak.
Mojen komentuan, 16:30ean. 

ArrASAte Antzezlana ingelesez
Cowboys and Indians antzezlana 
egingo dute 3 eta 7 urte bitarteko 
neska-mutikoendako, Kids&Us-en 
eskutik.
Euskal Herria plazan, 18:30ean.

bergArA gimnasia erritmiko 
erakustaldia
ariznoako kideek kalean egingo 
dituzte koreografiak.
Irala kalean, 18:30ean.

AntzUolA pirinioetara irteera: 
izen-ematea
irailaren 16-17an egingo dute 
gabardito-lizara-candanchu 
irteera. gaur eman daiteke izena, 
olararen, 19:00etaik 20:00etara.
Aipatutako lekuan eta orduan.

ArrASAte Artzaintzaren 
ibilbidea: izen-ematea
11. etapa egingo dute Besaidekoek 
irailaren 10ean. gaur eman daiteke 
izena mendizale elkartearen 
bulegoan, 19:30etik 20:30era.
Aipatutako lekuan eta orduan.

EGUbAkoitzA 8
oñAti igeriketa ikastaroko eta 
ur ekintzetako izen-ematea
gaur da izena emateko azken 
eguna, kiroldegiko bulegoan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti odol ateratzea
oporren osteko lehen deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan.

bergArA elo eta kartofen 
pailazoak
ikuskizuna egingo dute, errotalde 
parkean, jardunek gonbidatuta. 
eguraldi txarrarekin, oxirondon.
Aipatutako lekuetan, 18:00etan.

ArrASAte kia eta bere ukelelea
jolas eta abestiekin kontzertua 
egingo du, ingelesez, Kids&Us-en 
eskutik.
Euskal Herria plazan, 18:30ean.

anTonio zabala

gASteiz

BouleVard

la niebla y la 
doncella
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
17:55, 20:05, 
22:15.

el traficante
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 23:30.
astelehenetik 
eguenera: 16:20, 
18.40, 21:10.

tadeo Jones 2   
3d
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00.

tadeo Jones 2
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
17:00, 18:30, 
19:00, 20:30, 
21:00.
egubakoitzetik 
domekara: 18:00, 
20:00, 22:00.
astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
20:00.

el otro 
guardaespaldas
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 00:10.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
19:15, 21:45.

Veronica
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
18:00, 20:15, 
22:30.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 18:20, 
20:35, 22:45.

Valerian y la 
ciudad de los mil 
planetas
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 00:10.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:45, 
21:30.

emoji
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
18:45.

la torre oscura
egubakoitzetik 
eguenera: 20:45, 
22:45.

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitzetik 
eguenera: 22:20.

cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 16:10.

Spiderman
egubakoitzetik 
eguenera: 16:40.

rey Arturo
egubakoitzetik 
eguenera: 19:30, 
22:10.

A 47 metros
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 23:50.
astelehenetik 
eguenera: 22:00, 
23:50.

Atomica
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 23:00.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 16:50.

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50.

Abracadabra
egubakoitzetik 
eguenera: 17:50.

la seduccion
egubakoitzetik 
eguenera: 19:50.

transformers
egubakoitzetik 
eguenera: 21:50.

Florida

tadeo Jones
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30, 18.30, 
20:30.

Veronica
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

la seduccion
egubakoitzetik 
eguenera:: 18:30, 
20:30, 22:30.

barry Seal
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

los casos de 
Victoria
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

Spiderman
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

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

cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

Abracadabra
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

en un lugar del 
Sr. Stein
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

Ana, mon amour
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:45, 22:30.

Una cita en el 
parque
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30.

emoji
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00, 
16:30.

el bebe jafazo
egubakoitzetik 
eguenera: 12:00.

gorBeia

el otro 
guardaespaldas
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

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

la torre oscura
egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.

baby seal
egubakoitzetik 
eguenera: 17:10, 
19:50, 22.20.

Veronica
egubakoitzetik 
eguenera: 17:10, 
19:45, 22.00.

emoji
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
18:20.

Abracadabra
egubakoitzetik 
eguenera: 20:15, 
22:15.

rey Arturo
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:15.

Valerian y la 
ciudad de los mil 
planetas
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
22:15.

transformes
egubakoitzetik 
eguenera: 19:40.

tadeo Jones 
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
17:15, 18:30, 
19:00, 20:30, 
22:30.

Spiderman
egubakoitzetik 
eguenera: 20:45.

la niebla y la 
doncella
egubakoitzetik 
eguenera: 17:45, 
19:45, 22:10.

ZinemA

KriTiKa

Ana, mon amour  
zuz.: calin Peter netzer. Herr.: errumania (2017). aktoreak: milcea Pastelnicu, diana cavalloti.

elkarbizitzaren zailtasunak

errumaniako zinemak gizarteak 
bizi dituen zailtasunei buruz eta 
gizakiei buruz hitz egiten du. 
Pertsonen frustrazioak, 
beldurrak, momentu onak eta 
ez hain onak. Familia barruan 
izaten diren harremanak, 
bikoteen harteko harremanak… 
egoera horiek herrialde 
guztietan gertatzen dira, eta 
erraz uler ditzakegu, 
sinesgarritasun handiz 
adierazita daudelako. lortutako 
efektuan zerikusi handia dute 
aktoreen interpretazio bikainek. 

Ana, mon amour-ek bikoteen 
harremanak azaltzen ditu. 
istorioa zatika eta saltoka 
kontatuta dago. gizon bat 
psikiatraren kontsultan dago, 
bikotekidearekin izandako 
harreman korapilatsuei buruz 
berba egiten. ideiak ordenik 
gabe agertzen zaizkio, eta neurri 
berean jasotzen du ikusleak. 

elkar nola ezagutu zuten, 
beraien familiak nolakoak ziren 
eta zer-nolako eragina izan 
zuten euren seme-alabengan, 
semearen jaiotza, neskaren 
arazo psikologikoak, pertsonaiak 
ezkutuan gordetzen dituen 
sentimenduak, sentimenduak ez 
zabaltzearen arazoak eta sortzen 
dituzten mesfidantzak…  

Horrek guztiorrek garrantzi 
handi du eurengan, eta, 
denborarekin, bikotearen arteko 
harremanak higatu egiten ditu. 
Hori da pelikulak deskribatzen 
duena: bikotearen harremana, 
hasieratik bukaera arte. Baina 
pertsonaiaren korapila emozionala 
narratzaile moduan erabilita. Film 
aztoratzailea eta argia da.

BerLinALe
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larraitz zeberio oñAti
Abuztuaren 27an jokatu zen Ka-
taluniako Castellar de n'Hug 
herrian 55. Nazioarteko Artzain 
Txakur Txapelketa. Nor bere 
txakurrarekin, hamaika artzain 
lehiatu ziren, eta tartean ziren 
Jose Mari Bengoa Urzabal eta 
Eder. Bikotea bosgarren sailka-
tu zen txapelketan, laugarrena-
rekin berdinduta. Eder txaku-
rrari, gainera, sari berezia eman 
zioten: arraza ezaugarri garbie-
nak dituen txakurrarena, hain 
zuzen ere. "Gorbea arrazako 
txakurra da Eder. Bost urte be-
teko ditu. Opari jaso nuen eta 
orduan hasi nintzen mundu ho-
netan", azaldu du Bengoak. 

Oñatiarrak badaki kalitate 
oneko txakurra duela. Bustu-
riako Euskal Artzain Txakurren 

erakusketa monografikoan ere 
horrela aitortu diote. "Beste arra-
za batzuen aldean gutxitzen joan 
da Gorbea txakurraren presen-
tzia, baina egin beharreko lana-
ren arabera arraza oso ona da. 
Gogorra", azaldu du. 

Txakurrari erakutsi egin behar 
zaiola dio Bengoak, eta txiki
-txikitatik: "Ezker, eskuma, 
etzan...". Aginduak ondo ematea 
ere oso garrantzitsua dela adie-
razi du.

Nahiko berria da Bengoa lan 
horietan. "Beti ibili naiz Oñati-
ko artzain-txakur lehiaketaren 
antolakuntzan, baina txakurra-
rekin erretiroa hartutakoan hasi 
nintzen. Industrian ibili izan 
naiz ni beti. Ardi batzuen zain-
tza hartu behar izan nuen hain-
bat kontu tarteko, eta hor hasi 
zen dena". Bikote ona osatzen 
dute Bengoak eta Eder-ek, eta 
domekan jokatzen da berriz Le-
gazpiko txapelketa. Mailari eu-
tsi nahiko liokeela adierazi du 
Bengoak. Argi dauka, baina, ez 
dela erraza izango. "Gainerakoak 
ere ondo dabiltza eta dena ez 
dago norberaren esku. Zortea 
ere behar da. Nahikoa da artal-
deko ardi bat desbideratzea edo 
urduritasunagatik agindu bat 
gaizki ematea aurretik egindako 
lana pikutara joateko".   

Jose Mari Bengoa Urzabal eta Eder txakurra oñatin. l.z.

Ardiak gobernatzeko 
bikote aparta oñatin 
Bete-betean da artzain-txakur txapelketen denboraldia eta sari banarekin itzuli dira  
kataluniatik jose mari Bengoa 'urzabal' eta 'eder' txakurra. Bosgarren egin zuten 
lehian eta gorbea arrazako txakurrari arraza garbienaren saria eman diote

BukAtZeko

Bengoa, ezkerretik laugarrena, Carles Puigdemont presidentearen alboan. regio7

Nahi izatea da 
gakoa

Uda honetan Catalunyak beste 
ikasgai eder bat eman digu. 
Bartzelonako eta 
Cambrillseko erasoen aurrean 
eman duen erantzunak aho 
bete hortz utzi nau. Estatu 
independente bat balitz bezala 
erantzun du, 
erreferendumerako hilabete 
eta erdi falta zenean. Estatu 
Espainolarekiko 
menpekotasuna hautsita 
dauka jada. Catalunyako 
instituzioek eta herritarrek 
kudeatu dute erasoen 
ondorengo egoera, Madrili 
begira egon gabe; beraien 
azierto eta akatsekin. 
Mossoen zenbait aktuazio oso 
zalantzazkoak iruditu 
zaizkidan arren, ez dut uste 
bestelako poliziek hobeto 
egingo luketenik. Ez inguruan 
ditugunek, behintzat. Eta 
Estatu modura erantzuteaz 
gain, xenofobia ekiditeko 
hartu duten jarrera 
txalogarria iruditu zait. Baita 
komunitate musulmanak 
erreakzionatzeko izan duen 
gaitasuna ere.

Inbidia ez da sanoa. Edo nik 
hori uste dut, behintzat. Eta 
nik egun hauetan galanta 
sentitu dut. Estatu izan nahi 
dute eta horretarako 
prestatuta daudela erakutsi 
digute.

Gauza askotan ez dut bat 
egiten Presidentarekin, baina 
gustura hartuko nuke 
horrelako lehendakari bat.

Lekutan gaude!

AZken BerBA

AGUrnE bArrUSo
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kontrolatutako 
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