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ubane Madera dEbagoiEna
Gora eta gora egiten dihardu 
Katalunian tenperaturak. Erre-
ferendumaren eta independen-
tziaren aldekoek hori berori 
gauzatu ahal izateko pausoak 
ematen segitzen dute eten barik; 
kontrakoek, berriz, hartutako 
erabakien eta egin litezkeen 
ekintzen kontrako neurriak ira-
gartzen eta hartzen dihardute, 
horiek ere etengabe. Azken ho-
rren adibide da joan den zapatuan 
Valls udalerriko (Tarragona) El 
Vallenc astekariaren egoitza 
miatu zuela Guardia Zibilak; 
bertako zuzendari eta Associacio 
Catalana de Premsa Comarcal 
elkarteko presidente Francesc 
Fabregas deklaratzera eraman 
zuen Guardia Zibilak. 
zeu inputatuta, egoitza arakatuta… 
guztia kokatu dute urriaren 1eko 
erreferenduma saihesteko espai-
niako gobernuak hartutako badaez-
padako neurrien barruan. benetan 
hala dela uste duzu, ala indar era-
kustaldi bat da? 
Oso argi daukat beldurraren 
politika aplikatzen segitzeko 
indarrezko neurri bat dela. Ez 
ulertzekoa da gure astekarira 
etorri ziren indarren despropor-
tzionalitatea; ondo asko dakite 
bakezaleak garela, pertsona la-
saiak, eta ez genuela inolako 
erresistentziarik egingo. Mia-
tzeko agindua eskatu ere ez ge-
nuen egin. Erabili egin gintuzten 
Espainia osoari erakusteko Es-
painiako Gobernua zer egiteko 
gertu dagoen erreferenduma 
gauzatu ez dadin. 
espero zenuten halako zerbait? 
komunikabideetan? eta kasu ho-
netan, toki komunikabide batean? 
Egia esan, ez, eta, are gutxiago, 
gurea moduko eskualde mailako 
komunikabide apal batean.
zein egoeratan zaude orain? eta 
zuen komunikabidea? 
Epailearen deiaren zain gaude; 
gu ikertzen dabiltza beharrezko 
kolaboratzaile izatearren hiru 
delitutan: diru publikoak bide-

gabe erabiltzeagatik, prebari-
katzeagatik eta desobedientzia-
rengatik. Ulertuko duzun mo-
duan, ezinezkoa da guk hiru 
ekintzok egitea, ez garelako ez 
funtzionarioak, eta ezta politi-
kariak ere. Astekariak normal-
tasunez dihardu. Hori bai, ezin 
dugu jakin joan den irailaren 
9an bizi izatea egokitu zitzaigun 
moduko bestelako egoera pena-
garririk bizi izatea egokituko 
zaigun. 
elkartasun mezu ugari jaso dituzue 
gertakariaren harira; bat edo bat 
bereziki eskertzen duzue? bat edo 
bat bereziki faltan igarri duzue?  
Babesa erakusten diguten izu-
garrizko mezu piloa jaso ditugu, 
eta zuen medioa aprobetxatuko 
dut mundu osoari, eskualdekoei, 
gure herrikoei zein Espainiakoei 
elkartasun mezu horiek guztiak 
eskertzeko: bai prentsa elkar-
teenak, kazetari elkargoenak… 

Bestalde, bat edo bat faltan igar-
tzen dudan galdetuta, ba, egia 
esan, bai. Nire emazte ohiarena. 
ze punturaino errepika daitezke zuek 
bizi izandakoen moduko egoerak? 
Katalunian egoera nahiko kon-
plikatuan gaude. Erreferendu-
mean laguntzen duen edozein 
ikertu gura dute, publizitatea 
egiten duten medioak inputa-
tzera iristeraino. Beraz, antze-
rako egoerak errepika daitezke, 
ze publizitatea jartzen duten 
medioetan, gobernu zentralak 
gurako du jakin zeinek enkar-
gatu duen, eta ea doan ipini 
duten edo kontratatu egin duten. 
Baina ni apur bat harago joan-
go naiz: zer gertatutako da pu-
blizitatea egin ez baina errefe-
rendumaz berba egiten duten 
medioekin? Horiek ere ikertuko 
dituzte ezkutuko publizitatea 
egitearren? Esandako moduan, 
oso egoera konplikatuan gaude, 
konpontzeko oso zaila dena.   
diadako irudiak ikusita, nahiko argi 
dago Prozesuak markatutako bi-
deari eutsiko diola. erreferenduma 
eta hango emaitzak albo batera 
utzita, ze ondorio-hazi erein ditu 
Prozesuak kataluniako gizartean? 
Gauzak ez badira bide zuzenetik 
egiten, ez dagoenean elkarriz-

ketarik, bi aldeak elkarren aur-
ka dabiltzanean eta herri batek 
bere etorkizuna erabaki nahi 
izatea moduko gauza arrunt eta 
oinarrizko bat ulertu nahi ez 
denean, oso zaila da bidean ez 
geratzea egoera desatsegin eta 
konplikatuak, eta ausartuko 
nintzateke esatera baita enfren-
tamendu bat edo beste ere. Pi-
lota lodiegia egiten laga da, eta 
orain ezin da jokatu. Urriaren 
1ean, kataluniarrek botoa ema-
teko aukera izango dute.
benetakoa da, kalean antzematen 
da hainbeste mediok eta politikarik 
nabarmentzen duten gizartearen 
zatiketa? 
Benetakoa da, baina ez da esaten 
duten bezain handia. Atzo [irai-
laren 11ko Diada] ikusi ahal 
izan genuen jendeak ospatu eta 
aldarrikatu egiten zuela, baina 
errespetuz eta edukazioz, hori 
guztia jai bilakatuz. 90 urteko 
pertsonetatik hasi eta jaiobe-
rrietaraino zeuden. Horrek era-
kusten du bere burua goberna-
tu eta bere erabakiak hartu nahi 
dituen herri baten indarra.
Politikarien artean pertzepzio ber-
bera dago? 
Politikarien artean denetik dago. 
Batzuek estu hartzen dute, eta 
beste batzuek umore handiagoa-
rekin. Esan beharrik ez dago 
alderdi espainolistak geroago 
eta kezkatuago eta urduriago 
daudela aukera erreala ikusten 
dutelako urriaren 1ean bozka-
tzeko aukera izango dela.  
erreferendumera begira, alde ba-
teko zein besteko gehiengoak nahi-
koa estu ikusten dira; zela aurrei-
kusten da biharamuna? ze puntu-
raino egon daiteke atzerapausorik? 
Katalunia baikor dago, katalu-
niarrak kalera aterako dira eta 
botoa ematea den eskubide de-
mokratikoa erabili ahalko dute, 
eta, seguru aski, baiezkoa ate-
rako da. Biharamuna egun nor-
mala izango da, telefono dei 
ugari egin beharrekoa, eseri eta 
Espainiarekiko deskonexioa 
egiteko modurik egokiena zein 
den aurkitzeko. 
beste zerbait gura baduzu gaine-
ratu… 
Eskerrak eman nahi dizkiet, ez 
bakarrik Espainiatik, baizik eta 
munduko edozein bazterretatik 
elkartasun mezuak helarazi diz-
kiguten guztiei. Ezinezkoa izan 
zaigu jasotako mezu zein wha-
tsapp guztiei erantzutea. El Va-
llenc astekaria osatzen dugun 
pertsona guztiei eskerrik asko, 
bihotz-bihotzez. 

F. Fabregas (eskuman), miaketaren ondorengo adierazpenak egiten. 'El vAllEnc'

"Pilota lodiegi egiten laga 
da, eta ezin da jokatu"
francesc fabregas 'El vallEnc' astEkariko zuzEndaria
guardia zibilak bost orduz miatu zuen 'El vallenc'-eko egoitza, eta haren zuzendari 
Francesc Fabregas inputatu dute, urriaren 1eko erreferendumaren bueltan  

"kataluniarrek 
kalera irten eta 
botoa eMango dute; 
baiezkoa aterako 
da, Seguru aSki"

Izena emateko, Debagoiena.eus-e-
tik eskaera-orria deskargatu eta 
Mankomunitatera eraman behar 
da hilaren 20a aurretik. 20-44 
urteko langabeei dago zuzendu-
ta, goi mailako ikasketak dituz-
tenei. Prestakuntza eta praktikak 
ahalbidetuko dizkiete. Enpresek 
hilaren 26a aurretik eman behar 
dute izena hazilan@debagoiena.
eus-en edo 943 79 30 90ean.

Hazilan-en izena 
emateko epea: 
irailaren 20a eta 26a 

Maite txintxurreta dEbagoiEna
Erabakitze eskubidearen aldeko 
Gure Esku Dago dinamikak 
(GED) manifestazioa deitu du 
biharko, Bilbon, Kataluniari 
babesa erakusteko. 17:30ean abia-
tuko da, Casillatik; Debagoiene-
tik autobusak jarri dituzte.

GEDko Lierni Olmedok deial-
diaren zergatiak azaldu ditu: 
"Batetik, Kataluniako herriare-
kiko elkartasuna adieraztea; 
bestalde, bertako eragileei eta 
erreferenduma antolatu dutenei 
gure babesa adieraztea. Eta, 
beste alde batetik, Euskal He-
rriarendako ere erabakitzeko 
eskubide hori aldarrikatzea".

Botoa "demokraziaren adie-
razle bat" dela dio Olmedok. 
Hala, Kataluniako erreferendu-
mari "jakin-minez eta ilusioz" 
begiratzen diote: "Eurek egin 
duten ibilbide horrek ikasteko 
balio digu. Argi utzi digutena 
da nola herri erakundeak batu 
diren herri mugimenduekin 
helburu bat aurrera eramateko". 

Gure Esku Dagok hurrengo 
xedetzat herri itun bat osatzea 
duela azaldu du. "Herritarrek 
erabakitzeko eskubidea nola 
ikusten duten, nola gauzatu dai-
tekeen eta abar jaso, eta ondoren 
herri eragileekin landu eta era-
kundeetara eramateko".

Kataluniari 
babesa 
erakusteko 
deialdia
gure Esku dagok 
manifestazioa egingo du 
bihar bilbon, elkartasuna 
adierazteko asmoz
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amaia txintxurreta dEbagoiEna
Urriaren 2an hasita, Lurralde-
busek eskualdean eskaintzen 
duen zerbitzuan hainbat alda-
keta ezarriko ditu Gipuzakoako 
Diputazioak. Orokorrean, zer-
bitzu maila eta ordutegiak "man-
tendu" egingo dira, baina ibil-
bideak "sinplifikatu", Mugikor-
tasun diputatu Marisol Garmen-
diak esplikatutakoaren arabera.

"Debagoienak bazuen oso ere-
du bitxia, ibilbide zirkularrare-
kin; ibilbideak oso kilometro 
handikoak ziren eta denbora 
izugarri igarotzen zuen. Oso 
konplikatuak ziren kudeatzeko. 
Ibilbide horiek sinplifikatu egin 
ditugu. Beraz, orain, Bergara, 

Arrasate eta Zumarraga geldi-
tzen dira buru bezala (…) Moz-
tu egiten dira tramuka eta ardatz 
batzuk jartzen dira; arazoa ez 
da ekonomikoa, baizik eta zer-
bitzu hobea, errazagoa eta az-
karragoa ematea; ondo funtzio-
natzen du Lurraldebuseko zer-
bitzuak, bailarako jendeak era-
biltzen du, eta ez da kostu ara-
zoa, baizik eta zirkulazioa 
ordenatzeko", esplikatu zuen. 
Bestela esanda, ibilbide zirku-
larrak dituzten lineek 2,5 ordu-
ko iraupena dute. Eta horiek 
sinplifikatzea da plangintza be-
rriaren asmoa.

Mugikortasun diputatua mar-
titzenean batzartu zen eskuade-

ko agintariekin, aldaketak eu-
rekin partekatzeko. 

balorazio positiboa 
Udalerrietako ordezkariei dago-
kienez, begi onez ikusi dituzte 
aldaketok. Oñatiren kasuan, 
mantendu egingo dira ordu er-
dian behin Elorregirako eta Zu-
marragarako autobusak, eta, 
alde horretatik, balorazio posi-
tiboa egin zuen bertako udal 
ordezkariak. Hala ere, bi puntu 
negatibo ikusten zituen: Berga-
rara joateko Elorregin autobus 
aldaketa egin beharko da. Eta 
Eskoriatzara edo Aretxabaleta-
ra joateko ere bai; kasu horietan, 
Arrasaten. 

 Marisol garmendia diputatua, bailarako alkate eta udal ordezkariekin. A-t-

aldaketak eskualdean 
lurraldebusen zerbitzuan
ibilbide zirkularra egiten duten autobus lineak "sinplifikatu" eta tramuka zatituta, bide 
laburragoa egingo dute urriaren 2tik aurrera; mugikortasun diputatu marisol 
garmendia asteon izan da mankomunitatean, alkateekin berritasunak partekatzen

orain
• DG08: Oñati, Bergara, Soraluze eta Eibar.
• DG03: Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, legazpi, 

Zumarraga, Antzuola, Bergara, Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatza.
• DG04: Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Antzuola, 

Zumarraga, legazpi-Oñati, Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatza.

gero
• DG08: Kendu egingo dute.
• DG03: Zumarraga, Antzuola, Bergara, Antzuola eta Zumarraga
• DG04: Zumarraga, legazpi, Oñati eta Arrasate.
• DG10: Izen berriarekin, linea berria estreinatuko dute: Bergara, 

Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatza.

Gainontzeko zerbitzuetan ez da aldaketarik izango.

zerbitzuan egingo dituzten aldaketak
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Maite txintxurreta dEbagoiEna
Mondragon Unibertsitateak 2017-
2018 ikasturtearen irekiera eki-
taldia egin zuen astelehenean 
Eskoriatzako Huhezin. Urkullu 
lehendakaria eta hainbat ordez-
kari publiko han izan ziren.

Idoia Peñakoba idazkari na-
gusia izan zen hitza hartzen 
lehena. Besteak beste, Huheziren 
40. urteurrena eta Irungo En-
presagintza Campusaren inau-
gurazioa nabarmendu zituen. 
Matrikulazioak %11 igo direla  
azpimarratu zuen.

Eugenio Astigarraga irakaslea 
egungo erronkez aritu zen: "Da-
torkigun gizartearen lan espa-
rruan aritzeko, berrikuntza 
soziala txertatu behar dela uste 
dut. Fokua akademiatik gizar-
tera pasatu beharko genuke".

Vicente Atxa errektoreak on-
gietorria eman zien aurten uni-
bertsitatean hasiko direnei, eta 
haiek "mundurako prestatzeko" 
konpromisoa berretsi zuen. Uni-
bertsitatearen hiru helburu ere 
aipatu zituen: "Lehenik, ikaske-
ta espezializatuak garatu behar 
ditugu; bigarrenik, aliantza es-
trategikoak egin Euskadiko en-
presa eta administrazioekin, 
talentua sortzeko eta erakartze-
ko; azkenik, gure ikerkuntzak 
enpresa, erakunde eta gizartean 
duen eragina hobetzea da"

2017-2018 ikasturtea 
martxan da Mun
astelehenean egin zuten kurtso berriaren inaugurazioa, eta ordezkaritza publiko 
zabala batu zen; iñigo urkullu lehendakaria, adibidez. Errektoreak ikasle berriei 
ongietorria eman zien, eta eurak "mundurako prestatzeko" konpromisoa agertu zuen

Iñigo Urkullu lehendakariak ireki zuen ofizialki Mondragon 
Unibertsitatearen (MU) ikasturte berria. Berbaldian, Urkulluk MUren 
eredua goraipatu zuen: "Aurten hogei urte betetzen ditu 
Mondragon Unibertsitateak. Proiektu gaztea eta berritzailea da 
zuena. Ikuspegi irekia duzue; euskal sustraietatik abiaturik, mundu 
globalean lehiakorra izan nahi duen proiektua bultzatuz". 

Hezkuntza hobetzea "Euskadiren erronka garrantzitsuenetako 
bat" dela adierazi zuen Urkulluk. "Horregatik, interesgarria zaigu 
Unibertsitatearen helburuak konpartitzeko ematen diguzuen 
aukera", esan zuen. "Gizartea eraldatzea da zuen konpromisoa, 
eta horrek gertutasuna, elkar ezagutza eta auzolana eskatzen ditu. 
Denon artean egin beharreko eginkizuna da hezkuntza hobetzea, 
eta honen bitartez gizartea bera ere hobetzen eta garatzen 
laguntzea. Mondragon Unibertsitateak eredu propio bat du; 
kooperazioa da zuen xedea, eta lankidetzaren bidez garatzen 
duzue hezkuntza proiektua"

lehendakariaren berbak

Aurreskuarekin hasi zuten asteleheneko ekitaldia. MAItE txIntxUrrEtA

GOIENA ASTEBURUKO 
ALBISTEEN LABURPENA
DOAKO HARPIDETZA
aste bukaeretako Goienaren buletinera harpidetu zaitez debalde. 
eman izena hemen: goiena.eus

asteburuko albiste Garrantzitsuenekin mezu bat jasoko duzu zure 
posta elektronikoan astero.

edozein zalantza baduzu, jar zaitez Gurekin harremanetan:
posta elektronikoz (harpidetza@goiena.eus) 
edo telefonoz (943 25 05 05)

zu hemen zaude

Mobilizazioak ugarituko dituzte 
Edesako eta Geyserko langileek
aurrerapauso barik bukatu zuten kontratuak eteteko 
espedientearen baitako lehen batzarra atzo, eguena

ubane Madera dEbagoiEna
"Tramitezko bilera izan da. Do-
kumentazioa aurkeztu digute. 
Sumatu dugu negoziatu gura 
dutela, baina…". Edesako lan-
gileen ordezkari Rikardo Pere-
zen berbek deskribatzen duten 
moduan, aurrerapauso barik 
bukatu zuten atzo ia hiru ordu 
iraun zuen batzarra. Edesak 
enplegua suntsitzeko aurkeztu-
tako espedientearen baitan egin-
dako lehen batzarra izan zen. 
Bigarrena irailaren 20an, eguaz-
tena, izango da. 

bartzelonara 
Egoeran aldaketarik ez dagoela 
baina mobilizazioak ugaritzeko 
asmoa dutela jakinarazi zuten 
langileen ordezkariek. 

Enpresako zuzendaritzak eta 
langilek batzarra egiten dutene-
tan langileek elkarretaratzeak 

egingo dituzte Arrasaten eta Ba-
saurin. Horrez gain, CNAGroup-en 
eta Cataren Bartzelonako egoi-
tzetara protestan joateko asmoa 
ere badute, baita mobilizazio 
gehiago egiteko ere. 

"altxortegi falta" 
Enpresari dagokionez, berriz, 
komunikatu bitartez berretsi 
egin du kontratuak eteteko es-
pedientea "abiarazi" egin behar 
izan duela "altxortegi faltaren-
gatik eta egiturazko gastuenga-
tik, nahiz eta enpresak jarduera 
etetea saihestea gura izan, hel-
burua delako jarraitzea eta pro-
dukzio industriala Euskal He-
rrian mantentzea". Edesa Indus-
trial SLk "errealitate horri aurre 
egiten dio langileekiko errespe-
tu gorenarekin eta espero du 
adostasunen bat lortzea", gaine-
ratu zuten.

EDUrnE rEtEGI

Oñatira joateko 'lekaixoa'
Irailaren 24an Oñatira joateko gonbita partekatu zuten atzo, eguena, 
Donostiako Ikastolen Etxean. Gipuzkoako Ikastolen aldeko festa 
erraldoirako astebete falta dela jakinarazi dute, besteak beste, 1.600 
boluntario ibiliko direla hori guztia aurrera ateratzeko lanean.
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Logika permakulturala

TxERRA ROdRIGUEZ
https://labur.Eus/gnplp

Uda aurretik entzun nion bati 
(irratian izan zen, baina ez 
dut gogoratzen nork eta noiz) 
logika permakulturala 
jarraitu behar zuela (oker ez 
banaiz, Nafarroako zonalde 
batzuetan gertatzen ari den 
populazio gabeziari aurre 
egiteko).

Esaldia iltzatuta geratu 
zitzaidan orduko hartan. 

Batez ere, ez nuelako ulertu 
zer demontre adierazi gura 
zuen (irratiz eta ahoz logika 
permakulturala esatea ere!). 

Geroztik apur bat ikertu 
dut permakulturaz (arinaiztar 
eran, jakina).

Hasteko eta behin, 
wikipediara jo nuen eta 
permakultura zer den ikusi: 

Permakultura gizakiok 
lurrean kokatzeko sistema 
jasangarria eta harmonikoa 
da, inguruan integratzeko 
modu egokia  
kontsumismotik kanpo eta 
naturaren baliabideak 
gordetzen. 

Permakultura hitza 
ingelesetik dator, 
permaculture, eta bi hitzen 
arteko kontrakzioa da: 
permanent eta culture, hau 
da, kultura (eta nekazaritza) 
iraunkorra. 

Permakulturak izadian 
behatutako patroiak 
jarraituz, giza-habitat 
iraunkorrak sortu nahi ditu. 

Diseinu ekologikoa, 
ingeniaritza ekologikoa eta 
ingurumen diseinua 
konbinatzen ditu   
nekazaritza eredu berri bat 
sortzeko.

Gero, ibili nintzen dantzan 
interneten hara eta hona. 

Baina, bat-batean, Jon 
Sarasuaren eta Jakoba 
Errekondoren Irauntza 
izeneko artikuluarekin topo 
egin nuen. 

Eta orduan bai, orduan 
konturatu nintzen hizkuntzen 
biziberritzerako 
permakulturak ere ematen 
dizkigula heldulekuak.

Hortaz, nire ustez, 
hizkuntza ekologismorako 
beste kontzeptu bat: 
permakultura.

handik Eta hEmEndik

Botopaper bila Kataluniako hainbat inprenta miatu ditu Guardia 
Zibilak asteon. Iraganeko irudiak. Egunkaria-ren itxiera gogora 
dakartenak. Mehatxua hor dago. Beti egon da, baina zitalagoa da 
orain, urriaren 1a hurreratu ahala. Kataluniako Ara kazetak 
berak uko egin behar izan dio erreferendumari buruzko 
publizitatea argitaratzeari. Zergatik? Proiektuaren biziraupena 
bermatu eta egunkariaren itxiera arriskua saihesteko.

Erabakiak independentziazale ugari aztoratu ditu, eta ez da 
gutxiagorako. Ataka estuan daude hedabideak. TV3 kateari ere 
errieta egin dio Auzitegi Konstituzionalak, eta erreferenduma ez 
bultzatzeko agindu. Ohartu gabe kazetariak isilaraztea bezain 
larria dela publizitate instituzionalari ateak ixtea. Prentsa 
askatasunaren funtsa hori delako, azken finean. Gustuko ez 
dituzun iritziak onartzea, baita mingarriak zaizkizunean ere. 

Egun erabakigarriak datoz, iragarri ezinak. Espainiak, batik 
bat, ondo neurtu beharra du erantzuna, mundu osoaren begietan 
are irudi tamalgarriagoa eman nahi ez badu, behintzat. Bozkatzea, 

erreferenduma babestea, hura 
sustatzea... Dena bihurtu du 
debekugai Espainiaren 
makineriak, prozesua erabat 
deuseztatzeko arrazoi nahikoa 
delakoan.  

Baina Katalunian tentuz ari 
dira, pausoz pauso, irmo. Beste 
erremediorik ez dute, batez ere 

sua itzaltzeko zeregina dutenek etengabe su garrak pizten 
dabiltzanean. Jokoan ez dagoelako bakarrik haien independentzia, 
adierazpen askatasunaren, etxebizitza eskubidearen, pentsioen, 
enpleguaren, burujabetza ekonomikoaren eta berdintasunaren 
aldeko guztion borroka baizik. 

Euskal herritarroi, bitartean, behatzaile finak izatea dagokigu, 
etorkizunerako ikasgai ederrak utziko dizkigulako prozesuak. 
Zoritxarrez Kataluniakoa ez delako, urrunetik ere, norabide 
argirik gabe marrazten gabiltzan bidearen parekoa. Gordina da 
errealitatea, gordinegia. Euskal Herrian nekez lortuko dugulako 
ezker-eskuin, laiko-kristau, kapitalista-antikapitalista 
dikotomiatik irtetea interes orokorren mesedetan. Norbere 
zilborrari so aritu dira Katalunian, galtzeko beldurrik gabe, eta 
helmuga gurutzatu ala ez, amore ematea, behintzat, ezin zaie 
leporatu. Hori da hemen falta zaiguna: ausardia. Puskatu 
daitezkeen ispiluak baino, zilborrak behar ditugulako itsu ez 
geratzeko.

Ispilu bila, itsu

zabalik

OIhAn vITORIA

euSkal herritarroi, 
etorkizunerako 
ikaSgai ederrak 
utziko dizkigu 
ProzeSuak
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Berriro ere 
apurtuta eta 
arriskutsu
"Uste dut umeen lekuetan 
konponketa azkarrak egin 
beharko liratekeela. Eskertuko 
lukete umeek zein aita-amek"; 
horrela esanda eta argazkia 
bidalita jakinarazi du guraso 
batek Bergarako Matxiategiko 
ziburu-zaburuak atzera ere 
apurtuta daudela, eta 
arriskutsu, kontuan hartuta 
bertan ume piloa ibiltzen dela 
jolasean. "Aurreko apurketa 
konpontzen luze eman zuten, 
gainera", dio. 

I.A.

gora Eta bEhEra

Porrotxinen 10. 
urteurren 
ospakizuna
Beñat Barrutiak (Arrasate, 
1992) hamar urte daramatza 
Porrotxin izaten; Porrotx 
pailazoaren anaia zaharrena, 
alegia. Eta urteurren borobil 
hori ospatzeko, ekitaldi 
berezia dabiltza prestatzen 
Euskal Herriko pailazorik 
ezagunenak. Besteak beste, 
udan Orion izan da Porrotxin 
bera, pailazoen ikuskizun 
berrirako jantzietarako 
neurriak hartzen. Horrez 
gainera, lantzen diharduten 
disko berrian pailazoek 
kanturen bat eskaini behar 
diote Arrasateko pailazo 
gazteari. 

iturri onEtik

Mireia bikuña bErgara
Kontxako Badia zeharkaldia 
irabazita, buru-belarri 
dihardu Jon Mujikak 
denboraldia prestatzen. Udako 
oporretan atseden hartu 
ostean, denboraldi-aurreko 
entrenamenduak hasi ditu.
oporren ostean, gogorra edo zaila 
izaten da gorputza berriro 
entrenamenduetako errutinara 
ohitzea? 
Bietatik apur bat. Eguneroko 
entrenamenduak, 
zorroztasuna, errutina, 
erregulartasuna... Gogorra eta 
zaila da, aldi berean, baina 
ohituta nago.
eta, hala ere, kontxako badia 
zeharkaldia irabazi zenuen 
irailaren 10ean. zorionak! 
Kontxa barruan egiten den 
2.500 metroko zeharkaldia da. 
Itsasoa nahiko mugituta 
zegoen, baina badia barruan 
nahiko ondo ibili ginen. Pozik 
nago emaitzarekin. Gogor 
irten nintzen, eta segituan 
ipini nuen nire erritmoa, 
aurkariak atzean uzteko. Hori 
lortuta, helmugara zuzen.

zeharkaldietan ze estrategia 
erabiltzen duzu? 
Gorputzaldiaren eta aurkarien 
araberakoa da. Batzuetan, 
hobe da erritmoa indartu eta 
bakarrik igeri egin. Beste 
batzuetan, taldean joatea 

ezinbestekoa da. Erritmoa 
jaitsi eta laguntzarekin joan.
Zeharkaldiak, normalean, 
azken metroetan erabakitzen 
dira. 
zeharkaldien denboraldi erdia 
bakarrik egin duzu, baina lautik 

hiru irabazi dituzu. oso emaitza 
ona, duda barik. 
Gustura nago, bai. Hiru 
irabazi ditut eta bestean 
bigarren geratu nintzen. Erdia 
egin dut, urteko helburua, 
abuztuko Espainiako igeriketa 
txapelketa zelako.
eta nola joan zen espainiakoa? 
Hiru proba ziren: 50, 100 eta 
200 bular estiloan. Baina 
proba baino egun batzuk 
lehenago katarroa harrapatu 
nuen, eta distantzia luzeena 
ezin izan nuen egin. Arnasa 
hartzeko zailtasunak nituen. 
50 eta 100 bular estiloko 
emaitzak onak izan ziren.
eta, zer duzu begiz jota 
denboraldi berrirako? 
Plangintza iazkoaren antzekoa 
izango da. Bereziki, 
udaberriko Espainiako 
txapelketa da jomuga. 
Azaroan ere badira neguko 
Espainiakoak, baina, bi 
hilabeteko prestakuntzarekin, 
justu samar iritsiko naiz.
domeketan izan ezik, egunero 
hiru orduko entrenamenduak, bi 
hilabetean, eta ez da nahiko 
txapelketa bat prestatzeko? 
Tarte ona da, duda barik. 
Baina denboraldi hasierako 
entrenamendu saioak ez dira 
urtarrilekoak bezalakoak 
izaten. Ez zaie etekin bera 
ateratzen. Dena den, 
azarokoan egoteko asmoa ere 
badaukat.

Jon Mujika igerilari bergararra. GOIEnA

"Egunero hiru orduko saioak 
ditut, domeketan izan ezik" 
Jon MuJika igErilari bErgararra

protagonista hau bE badogu!

Astelehenean izan zen 
Kataluniako eguna edo Diada, 
eta, urriaren 1eko 
erreferenduma dela eta, gaiak 
hizpide nagusi izaten 
jarraitzen du sare sozialetan. 
Hori dela eta, hainbat traola 
izan dira aste honetan ere 
trending topic euskal 
erabiltzaileen artean: 
#Diada2017, #SensePor, 
#ReferendumCAT, #1Oct, 
#LaDIADAdelSI, #Catalunya...

#Diada2017 gairik 
jorratuena

Bibiana Steinhaus bilakatu 
da, asteon, gizonezkoen futbol 
txapelketa bateko gorengo 
mailako partida bat epaitu 
duen lehenengo emakumea. 
Alemaniako Bundesligako 
Hertha Berlin-Werder Bremen 
neurketan jardun zuen, eta 
sare sozialetan hainbat 
aipamen jaso ditu.

@iKasares: "Bibiana 
Steinhaus, emakumezko 
epailea gizonezko futbol liga 
handi batean".

Emakumezko epailea, 
gizonezkoen ligan

Martitzenean egin zuten 
lehiaketaren aurkezpena, eta 
sare sozialetako erabiltzaile 
euskaldunen artean trending 
topic izan zen gaia, #BTN17 
traola erabilita. 43 bertsolari 
eta hamalau saio izango ditu, 
guztira, 2017ko Bertsolari 
Txapelketa Nagusiak:

@jontorro: "Martxan da 
#BTN17 Zorte on bertsolarioi. 
@Bertsozale talde handia 
lanean. Gogor egingo dugu 
lan".

Bertsolari Txapelketa 
Nagusia martxan
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GARbInE UbEdA

hauxE bai JEnEroa!

17.466 lan-istripu sei 
hilabetetan hiru 
probintziatan

JOsU GARITAOnAndIA 
'oparitu zuhaitz bat' EgitasmoarEn 

arduraduna

bErgara

Udako oporrak pasata eta 
gure eguneroko eginkizunetan 
murgilduta, hurrengo oporrak 
noiz etorriko diren grina 
pizten zaigu.

Zuen kontzientzia piztu nahi 
dut, gogoraraziz, 
lan-istripuetan langile larregi 
hiltzen direla eta, tamalez, 
batzuek ez dutela gozatuko 
beste oporrik. 

Euskal Herriko zazpi 
probintzietan 39 langile hil 
dira lehen zazpi hilabeteetan; 
normaltzat hartzen dugu 
langile gehien dituen 
probintzian hildako gehiago 
egotea, baina 
Gipuzkoarentzako 2011 beltza 
izan zen: 30 hildako. 

Normalean, Bizkaia izaten 
da hildako kopuru handien 
dituena, baina urte hartan 
Gipuzkoak baino bi hildako 
gutxiago izan zituen, eta 
aurten Gipuzkoa buru doa 
zerrenda beltz horretan.

Normalena izan beharko 
litzateke hildakorik ez egotea; 
lanera goaz bizi ahal izateko, 
ez bertan bizitza lagatzeko.

 Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan aurtengo 
lehenengo sei hilabeteetan 
17.466 lan-istripu erregistratu 
dira; ganoraz ikertu izan 
balitz istripu bakoitza eta 
beharrezko neurriak hartu 
izan balira, apenas egongo 
ziren hildakoak.

Hildakoen memoria 
erabiltzera ohituta gaude, 
baina lan-istripuan hiltzen 
direnak azkarregi gelditzen 
dira ahaztuak. Lantokietan 
egon beharko litzateke 
txokoren bat, bertan 
gertatutako lan-istripu larriak 
gogorarazteko; Bergaran hil 
zen otsailean 38 urteko 
langilea. Ea ez den handitzen 
zerrenda beltz hori.

Hobe zuhaitz gehiago gure 
mendietan, lan-istripuak 
baino.

Eskerrik asko eta 
zorionak, Arrasateko 
udalbatza!

xAbIER bEnGOA
arrasatE ziEntzia ElkartEa

arrasatE

Udalbatzak aurrekontu 
berrietan planteaturiko 
ekimen ezberdinen artean, 
AZEri poz berezia eman dio 
ikusteak Aprendizen 
Eskolaren eraikina kultur eta 
musika-interpretazio gune 
bezala berreskuratzeko 
ahalegina.

Horren aurrean, AZE poztu 
egiten da eta erabaki 
horregatik Udala zoriontzen 
du. Erabakiak dakar eraikin 
berezia berreskuratzea eta 
balioan jartzea; hain zuzen, 
gure ondare historikoaren 
eraikin bat, mehatxaturik 
zegoena, erortzear eta 
desagertzear zegoena, 
higiezinen nahiengatik. 

Lerro hauen bitartez, 
eskertu egin nahi diogu 
Arrasateko Udalari gure 
proposamena kontuan hartu 
izana, Aprendizen Eskolaren 

eraikina birgaitzeko eta 
kontsolidatzeko 
proposamena. Bere alde 
hainbatetan borrokatu dugu 
azken urteetan. Espero dugu 
eta desio dugu jarrera hau 
lehenestea etorkizunean 
garatzekoak diren proiektu 
urbanistikoetan, gure 
aurrekoen ondarea 
babesteko.

Hazia erein zutenei lore 
eskaintza

JUAn RAMOn GARAI
intxorta 1937 kultur ElkartEa

arrasatE

Datorren irailaren 26an, 81 
urte beteko dira faxistak 
gure herrian sartu zirenetik.

Arrasaten, era batera edo 
bestera, milaka pertsona 
zigortuak izan ziren. 
Frankisten errepresioak ez 
zituen ekarri bakarrik 
heriotza pelotoiak, baita ere: 
kartzela zigorrak, 
erbesteratuak, esklaboak lan 
eremuetan, lanetik botatako 
langileak, konfiskazioak, 
isunak, ama hizkuntza 
debekatua… Kolpe 
militarraren kontra agertu 
ziren mondragoetarrak, bai 
gizon zein emakume, 
askatasun eta eskubiderik 
gabe gelditu ziren.

Errepresaliatuak askoz 
gehiago izan zirela jakin 
arren, 901i izen-abizena jarri 
diegu.

Denak gogoratzeko eta 
omentzeko, datorren 
irailaren 26an, arratsaldeko 
seietan, lore eskaintza bat 
egingo diegu Laubide plazan 
kokatuta dagoen monolitoan.

Donostiako estropadak 
generoaren araberako 
soldaten arrakalaren 
isla

InAZIO ARREGI
https://labur.Eus/cipkh

Juanmi e Illarramendi ya 
habían perforado las redes 
gallegas, con dos grandes 
"txitxarros", antes de que 
comenzara la primera tanda 
de la Bandera de la Concha 
(Angel Lopez, periodista, 
Donostia; Mundo Deportivo).

Angel Lopezek ez du 
aitzakiarik ez jakiteko 
ordurako Kontxako 
estropadetako lehen lehia, 
neskena, ondo amaituta 
zegoela, eta beraz, Kontxako 
estropadak Erreala jokatzen 
hasi baino dezente lehenago 
hasita zeudela.

Nik majo gozatu nuen 
nesken estropadarekin 
Errealaren partida aurretik 
eta mutilenarekin Errealak 
bi gol horiek sartzen zituen 
unean. Hernaniko neskak 
itsasoratu aurretik 
Hondarribiko mutilak iritsi 
arte ez nintzen telebista 
aurretik mugitu. [...]

Neskek eta mutilek Puntak 
gurutzatu eta badia uzteko 
erakutsi zuten ausardia, 
hiru metroko olatu nahasiak 
menderatzeko xahutu zuten 
indarra eta trebezia, 
traineruak zuzen 
mantentzeko patroi eta 
hankekoek egin zuten lana, 
ziabogak hartzeko orduan 
erakutsitako maisutasuna, 
azkenera arte eskaini 
ziguten kirol-emozioa eta 
ETBk emandako irudiak 

gogoan gordetzeko 
modukoak dira.

Baina lehenengo estropadako 
neskek, lehiara irten eta 
olatuen gainean dantza egiteko 
erakutsi ziguten ausardia eta 
trebezia, izan ziren gehien 
harritu nindutenak eta zirrara 
berezi bat eragin zidatenak. 
[...]

Azpimarratu behar da 
espektakulu bera eman 
zigutela bi estropadetako 
protagonistek, ausardia bera 
erakutsi zigutela parte hartu 
zuten hamasei traineruek, 
abilezia bera erakutsi zigutela 
Nerea Perez eta Gorka 
Aranberrik eurek lematutako 
traineruak garaipenera 
eramaten, emozio eta poz 
berdinak Orioko mutilek eta 
Pasaiako neskek, etsipen bera 
Errenderiako neskek eta 
Bermeoko mutilek, baina, eta 
hemen dago desberdintasun 
bakarra, garailearentzat 24.000 
euro gizonen estropadan eta 
15.000 euro neskenean lan 
berdinak egin eta emozio 
berdinak transmititu ondoren. 
Mutilentzat %60 gehiago. 
Informazio hau baieztatu nahi 
izanez gero jo Donostia 
Kulturako webgunera.

Donostiako udalak 
generoaren araberako 
desberdintasunik onartzen ez 
duen hitzarmena badu, 
zinegotziek izan emakume izan 
gizonezko irizpide berdinen 
arabera jasotzen badituzten 
euren lan-sariak, zer dela eta 
hiriko ikur diren iraileko 
estropadetan desberdintasun 
hori sarietan? Ala egindako 
milia eta metroen arabera 
kalkulatzen dira sariak?

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



goiEnA ALdizkAriA  2017-09-15  Egubakoitza arrasate    9

Xabi gorostidi arrasatE
Hamarkada eta erdi beteko ditu 
Arrasateko Mugikortasun As-
teak. Aurtengoa bihar hasi eta 
hilaren 22ra iraungo du, eta, 
urtero bezala, herritarren mu-
gitzeko ohituren inguruan haus-
nartzeko helburuarekin antola-
tu dute ekimena. 

Aurten ere debaldeko zerbitzua 
eskainiko du herribusak astean 
zehar. Zapatu goizean, bigarren 
eskuko bizikleten azoka erral-
doia egingo dute Azoka Plazan, 
11:00etatik 14:00ak arte. Bizikle-
tez gain, ziklismoarekin lotuta-
ko bestelako materiala –arropak, 
eskularruak, kaskoak...– eta 
haurrek erabiltzen dituzten plas-
tikozko motor tankerako jostai-
luak ere egongo dira salgai. 

iazko azokako datuak
Arrakasta eta harrera ona duen 
ekimena da Birzikleta Azoka, 
eta horren erakusle da iazko 
edizioak utzi zituen datuak. 

Guztira, 194 elementu batu 
ziren salgai jartzeko; horietako 
gehienak, bizikletak (105). 80 
produktu saldu zituzten; horie-
tatik 61, bizikletak; 3.320 euroko 
salmentak lortu ziren.  

ekintza gehiago zapatuan
Birzikleta Azokarekin batera, 
aerografia tailerra egingo dute. 

Berritasun gisa datorren ekimen 
horren bitartez, bizikleta edo 
kaskoak pertsonalizatzeko au-
kera eman nahi zaie azokara 
bertaratzen direnei. 

Bihar goizean ere, herriko 
bizikleta saltzaileek Mugitu zai-
tez bizikletan erakusketa jarriko 
dute Mondragones kalean, 
11:00etatik 13:00etara. 

emakumeak eta bizikleta
Asteazkenean, Erkuden Almagro 
txirrindulari ohiak Bizikume 
proiektua azalduko Kulturateko 
areto nagusian, arratsaldeko 
zazpietan. 

Emakumeak taldeka bizikleta 
gainean ikustea ohikoa ez zela 
ikusita, proiektua martxan jar-
tzea erabaki zuen, gizonezkoekin 
irtetea atsegin ez zuten emaku-
meak erakartzeko. "Proiektu  
interesgarria iruditu zitzaigun, 
eta, hau jendarteratu ostean, 
Debagoienean taldetxo bat sor-
tzea gustatuko litzaiguke", azal-
du du Nerea Lazpiurrek, Uda-
leko Garapen Iraunkorreko 
teknikariak. 

Merkatarien ekarpena 
Herriko komertzioek bat egingo 
dute Mugikortasun Astearekin, 
Komertzio Berdearen Astea an-
tolatuta. Hala, hilaren 16tik 22ra 
bitartean, herriko dendetan eros-
ketak Arrasate txartelarekin 
ordaintzen dituztenen artean 
hiru bizikleta zozketatuko di-
tuzte, baita produktu ekologikoz 
osatutako otarreak ere.

Birzikleta Azoka arrakastasua izateko gogoz egingo da bihar. IMAnOl SOrIAnO

Mugitzeko ohiturei buruz 
hausnartzeko astea 
bihar hasi eta hilaren 22ra arte, hamabosgarren aldiz egingo da mugikortasun astea 
arrasaten. birzikleta azoka, bizikleta bira, doako herribusa eta 'bizikume' 
proiektuaren aurkezpena izango dira, besteak beste, egitarauaren osagaietako batzuk 

zapatua, hilak 16
• 11:00 Mugitu zaitez 

bizikletaz erakusketa 
Mondragones kalean.

• 11:00 Birzikleta Azoka 
eta aerografia tailerra 
Azoka Plazan.

domeka, hilak 17
• 11:00 Bizikleta bira (10 

km). Seber Altube.

asteazkena, hilak 20
• 19:00 Kulturateko areto 

nagusian, Emakumeak 
bizikletan-Bizikume 
proiektuaren aurkezpena.

zapatua, hilak 23
• 13:30 Herriko Plazan 

merkataritza aste 
berdeko sarien zozketa.

Mugikortasun
asteko ekintzak

PLAZAKO DANTZA
TRADIZIONALA 

URRIA - mAIATZA / Hasiera: Urriak 2
1. maila: Astelehena 18:00

Dantza-txokoa: Astelehena 19:30

Informazioa eta izenematea:
• AED: 943 77 12 28 / aed@aedelkartea.com
• Gazte Bulegoa: 943 25 20 65 / gaztebulegoa@arrasate.eus

Laguntzaileak:Antolatzailea:

Josetxo Aranzabal

lotuan – soltean - jauziak – ingurutxoak – kontradantzak 
mutildantzak - plazako dantzak – sokadantzak…

Ikus egitarauak: www.herrixadantzan.eusbERGARA  astelehena, 18  -  18:30 . Mariaren lagundia 
ikastola. Mentxu Arjonilla, bidelagun titulatua - 626 66 12 92

ElORRIO  asteartea, 19 - 18:45. txintxirri ikastola. 
Mentxu Arjonilla, bidelagun titulatua - 626 66 12 92

ARRAsATE  asteazkena, 20 - 19:30. Arrasate Yoga  
Elkartea. rakel Ampudia ,  Euskal Herriko Biodantzako  
Eskola Zuzendaria. 679   44   12   29.

 Bideak urratuz, bizitzarekin bat eginik.

626 66 12 92BIODANTZA 
astea Irailaren 18tik 24ra

www.biodanzabai.com • biodantzabai@gmail.com

dOAKO
KlAsEAK

lUrrInDEGIA

Olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50
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Xabi gorostidi arrasatE
"Aurten bi egunetan egin behar 
izan dugu Elkartasun Eguna, 
batez ere, daukagun Udal zora-
garri honi esker. Guk, hasiera 
batean, irailaren 9rako antolatu 
genuen dena, baina ez gaituzte 
kontuan hartu. Gure gainetik 
beste azoka bat antolatu dute 
[Erdi Aroko azoka], guri ezer 
esan gabe", salatu zuen Aitor 
Urizar antolatzaileak pasa den 
zapatuko aurkezpen ekitaldian.

Presoen "salbuespen neurriak"
Aner Elorza antolatzaileak adi-
tzera eman zuen euskal presoen 
kolektiboak salbuespen neurriak 
jasaten jarraitzen duela. 

"Presoen eta hauen familien 
sufrikarioak ez du etenik; erre-
pideko istripuak, larriki gaixo 
dauden presoen osasun asisten-
tzia desegokiak, ukatutako bai-
menak, trasladoak, isolamenduak 
eta ehunka kilometrotara saka-
banatzen dituen dispertsio po-
litika krudela".

fokua presoen semeengan
Gaur egun, 332 preso daude 65 
espetxetan banatuta, eta horie-
tatik bi bakarrik daude Euskal 
Herriko espetxeetan. 

Aurtengo Elkartasun Egunean, 
preso horien seme-alaben egoe-
ran jarri nahi dute fokua, eta 

berriki zendu den Kepa del Ho-
yoren semearen kasua jarri zu-
ten adibide gisa. 

"Presoen semeen sufrikarioa-
ren erakusle garbi bat duela 
gutxi zendu den Kepa del Ho-
yoren kasua da. Haren seme 
Peruk, 18 urtekoak, kartzelan 
ezagutu du bere bizitza osoan. 
18 urte luze horietan, aitarekin 
pasa duen denbora guztia, bi-
sitak eta bisean bisekoak kon-
tuan izanik, ez da 432 ordura 
heltzen. Hau da, bizitza osoan 
ez da aitarekin 19 egun pasa-
tzera heldu". 

zapatuan jarraipena
Beraz, aurtengo jaialdiak zapa-
tuan, hilak 16, izango du jarrai-
pena, adin eta gustu guztiak 
asetzeko egitarauarekin.

 Ekintza horien guztien artean, 
19:30ean presoen, iheslarien eta 
errefuxiatuen eskubideen alde 
egingo den manifestazioa na-
barmendu dute, eta bertan par-
te hartzera animatu dituzte he-
rritarrak. 

Herri bazkarirako txartelak 
Basati, Taupa eta Monte taber-
netan izango dira salgai, 13 eu-
roren truke.

2013 urteko herri bazkariko irudia. GOIEnA

elkartasun egunaren 
bigarren geltokia bihar
presoen egoeraz ohartarazteko jaiak pasa den zapatuan egin zuen lehen geldialdia. 
goizean aurkezpena egin zuten, eta gero, kontzertuak egon ziren gaztetxean. lehen 
aldiz, bi egunetan banatu dute, udal gobernuarekin izandako arazo batengatik

Kondekuan aurkezpen ekitaldia egin ondoren, lau talderen 
kontzertuekin borobildu zuten Elkartasun Eguneko lehen txanda. 
Drop, 5 twisters, legen Beltza eta Antiligent taldeak igo ziren 
gaztetxeko oholtzara; azken horiek, Berlindik zuzenean etorrita. 

antiligent alemaniarren zuzenekoa

Antiligent taldeko Tömac eta Stephan abeslariak. IMAnOl SOrIAnO

11:00etan
• biteri plazan Umeen 

txokoa: jolasak, musika eta 
pintxoak.

12:30ean, kontzertuak
• taupa Herstura (Oñati)
• Monte Jasan (Eskoriatza).

13:15ean, kontzertuak
• kajoi-itzala Ain_1 (Arrasate)
• ezkiña truters Band 

(Arrasate).

14:30ean, Biteri plazan
• Herri bazkaria: paella, 

saiheskia txingarretan 
entsaladarekin eta kafea. 
txartelak: Monten, Basatin 
eta taupan salgai (13 euro).

17:00etan, kontzertuak
• ekaitz Deskarga 

(Aretxabaleta)
• branka los Wc (Arrasate).
• etxoste Bitz (Oñati).
• iturriotz crap (Arrasate).
• iluntz tara (Gasteiz).

18:00etan, kontzertuak
• osorik Perlata (Arrasate)
• Jai zale Hiena (Gasteiz).
• basati txerrikumeak 

(Aretxabaleta).
• dat tears & Beers (Gernika).
• Muxibar las Klitorix 

(Arrasate).

19:30ean
• herriko Plazatik irtenda 

Manifestazioa.

irailaren 16ko egitaraua

X.g. arrasatE
Arrasateren beharrei erantzu-
teko bost udaltzain berriren 
premia ikusita, EAE mailako 
udaltzainen deialdi bateratuan 
parte hartzeko erabakia hartu 
du Udal Gobernuak duela gutxi. 

Orain arte, herri mailako lan
-poltsa bidez bete izan dira udal-
tzainen lan eskaintzak, eta lehen 
aldiz egin dute kontratazio sis-
tema berriaren alde. Hala, Arra-
sateko Udaleko Enpresa Batzor-
deak oharra kaleratu du proze-

suaren kontra daudela adieraz-
teko; Udal Gobernuak erabakia 
"aldebakartasunez" hartu duela 
salatu du.

"Udal Gobernuak erabakia 
hartu du sindikatuekin hitz egin 
eta adostu gabe. Postu horiek 
betetzeko hautaketa prozesua 
jada abiatua zegoen: Pertsonal 
Batzordean oinarriak onartuta, 
aldizkari ofizialera bidaltzeko 
zain, eta prozesu guztia bertan 
behera geratu zen, bestelako 
arrazoirik eman gabe", azaldu 
du Enpresa Batzordeak.

Hautaketa eredu propioa
Kasu horretan, "Udaltzaingoa 
Ertzaintzaren sekzio edo sail 
bat" izateko arriskua ikusten 
dute; hautaketa eredu propioa-
ren alde azaldu dira, eta azken 
urteetan Udalean egin diren 
hautaketa prozesuak "ereduga-
rriak" izan direla gaineratu dute.

eH bilduren oharra 
Oposizioko alderdi nagusiak 
oharra kaleratu du, enpresa 
batzordearekin bat eginez (oha-
rra Goiena.eus-en dago ikusgai).

Udaltzainak kontratatzeko 
deialdi bateratuaren aurka
udaleko Enpresa batzordea orain arteko ereduaren alde 
lerratu da, eta erabakia hartzeko formak kritikatu ditu

Goikobalu Gaztelu jaian iaz egin 
zuten sokatira txapelketaren 
lehen edizioa, parte hartze po-
litarekin, gainera. Aurtengo 
txapelketa hilaren 23an egingo 
da, 13:45ean, eta 150, 100 eta 50 
euroko sariak banatuko dituzte 
lehen hiru sailkatuen artean. 
Izena emateko: AED elkartea 
(aed@aedelkartea.eus), Jai Zale 
taberna edo Monte taberna.

Goikobaluko sokatira 
txapelketarako izen 
ematea zabalik
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Xabi gorostidi arrasatE
Udal Gobernuak aste honetan 
aurkeztu du 2018. urtera begira 
ordenantza fiskalean ezarri nahi 
dituen neurriak. 

Lehenik eta behin, datorren 
urtean bere horretan mantendu 
nahi dituzten tasa eta zergak 
zehaztu dituzte; landaguneko 
ondasun higiezinen gaineko zer-
ga (IBI rustico delakoa), jardue-
ra ekonomikoen gaineko zerga 
(IAE), obren gaineko zerga (ICIO) 
eta etxez etxeko laguntza edo 
jangela zerbitzua bezalako gi-
zarte zerbitzuen tasak. Gainon-
tzeko zerga guztiei kontsumo 
prezioen indizea (KPI) aplikatzea 
proposatzen du Udal Gobernuak.

Hobariak ekintzaileentzat
Aurkeztutako proposamenen 
artean, jarduera komertzial be-
rriak abian jarri nahi dituzte-
nentzat hobariak planteatu di-
tuzte, udal fiskalitatea "traba 
izan beharrean, pizgarri izan 
dadin", azaldu du Ander Garaik.

Jarduera ekonomiko berri 
hori lokal batean egiten dute-
nentzat %40ko hobaria plantea-
tzen du Udal Gobernuak, eta 
aktibitate hori lokal fisikorik 
gabe egiten dutenentzat, aldiz, 
%95ekoa. Zerbitzuak bezeroen 
etxeetan eskaintzen dituzten 
ile-apaintzaile edo masajistak 
jarri ditu Garaik adibide gisa.

zabor tasetan aldaketa 
Zaborren gaineko tasa Manko-
munitateak ezartzen duen ko-
puruaren araberakoa izango 
da. Irail bukaera aldera zehaz-
tuko  da zein den Arrasatek 
egin beharko duen ekarpen 
ekonomikoa, baina, hori heldu 
bitartean, komertzioen zabor 
tasetan aldaketa egitea plantea-
tzen du Udal Gobernuak. 

Kasu horretan, aholkularitzek 
eta belar-dendek bigarren ka-
tegoriako tasa ordaintzea pro-
posatzen dute, okindegiek, ges-
toriek eta notariotzek bezala. 
Orain arte, hirugarren katego-

rian zeuden, tabernen eta  jate-
txeen maila berean. 

Proposatutako beste neurri 
bat etxean lan egiten duten pro-
fesionalentzat da. Orain arte, 
etxean lan egiten zuen abokatu 
batek bi zabor tasa ordaintzen 
zituen: etxekoa eta enpresarena. 
Orain, etxekoa bakarrik ordain-
tzea proposatzen dute. 

ordenantza fiskala, 
ekintzaileen mesedera
besteak beste, enpresa berrien irekiera baimenaren tasa %40 jaistea planteatzen du 
udal gobernuaren ordenantza fiskalaren proposamenak. hilaren 27an aurkeztuko da 
behin betikoa, ogasun batzordean, oposizioko taldeen ekarpenak jaso ostean 

bere horretan mantendu
• Landaguneko ondasun higiezinen zerga (IBI rústico delakoa).
• Jarduera ekonomikoen gaineko zerga (IAE).
• Obren gaineko zerga (ICIO).
• Gizarte zerbitzuekin lotutako tasak.

gainontzeko zerga eta tasak
• Kontsumo prezioen indizearen (KPI) araberako igoera izango 

dute. Irail amaiera aldean zehaztuko da KPIren zenbatekoa. 

aldaketak zabor tasetan
• Belar dendek eta aholkularitzek bigarren kategoriako tasak 

ordaintzea, okindegien, gestorien eta notariotzen maila berean. 
• Etxean lan egiten duten profesionalek etxeko zabor tasa bakarrik 

ordaintzea, etxekoa eta enpresarena ordaindu beharrean.

Jarduera ekonomiko berrientzako hobariak
• Lokal komertziala dutenei, irekiera baimenaren tasa %40 jaitsi.
• Lokalik ez dutenei, irekiera baimenaren tasa %95 jaitsi.

udal gobernuaren proposamenak

GOIEnA

Elgarresta, Erguingo haurrekin
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berdintasun Sailak Denok zu indarkeria 
matxistaren aurkako kanpaina jarri zuen martxan pasa den urteko 
azaroan. Kanpaina horren baitan, Miren Elgarresta Berdintasun 
zuzendariak Arrasateko Erguin Herri Eskola bisitatu zuen atzo, eta gaur 
Oñatiko Elkar Hezi ikastetxean egon da.

12      arrasate

arrasatEko basErriko produktuEn azoka
09:00-14:00 seber altube plaza

hilEko 3. zapatua
2017irailak 16
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'1977ko kintadie'

1993an Gasteizera alde egin genuen Arrasatetik, bizitza 
seguruago baten bila. Udalean zinegotzia genuen aita, baina 
gizajoak ez zuen alderdi aproposena aukeratu Arrasaten 
politikari jarduteko! Astero itzultzen zen geurera alkandora 
urratuta edota aurpegia ubelduta. Horrelakoa zen bizitza!

Amak politikagintzan urratsik egin ez izan arren, gorriak eta 
bi pasa zituen senarrak pairatzen zuen egunerokotasun latz 
horrek saminduta eta beldurtuta. Nire anaia txikiegia zen 
gertatzen zena ulertzeko. Baina etxeko atean agertzen ziren 
mehatxuak ikustean, zein laurok kaletik gindoazela aitaren 
kontrako irainak aditzean, eta, batez ere, irainek eta jipoiek 
neure burua egurtzea xede zutenean… Ni ere erruz jabetu 
nintzen nire herritzat jotzen nuen hura ez zela guretzako herria. 

Asteon 1977ko kintadie antolatu dute herrian eta pozik 
bertaratuko naiz, neuzkan lagun apurrak agurtu, eta etsaitzat jo 
ninduten herrikide-hurko askok konprobatu dezaten, pozaren 
pozez, eta inongo beldurrik gabe itzuli naizela: naizena izateko 
askatasunaren onurak herritik kanpo gozatu izanaren poderioz. 

nirE ustEz

OscAR ROdRIGUEZ

Xabi gorostidi arrasatE
Arrasatek betidanik izan ditu 
arratoiak biztanle gisa, nahiz 
eta ez diren biztanle erosoak 
izaten askorentzat. Zaila izaten 
da hauek zenbatzea, eta kontrol-
pean izatea, baina Obra, Zerbi-
tzu, Mantenu eta Auzo batzor-
deko buru Oscar Garciak adie-
razi du herriko arratoi kopurua 
"normala" dela. 

"Albistea irakurrita, edo sare 
sozialetako kexak ikusita, arra-
toi asko daudela pentsa dezake-
te herritarrek, baina, dauzkagun 
datuen arabera, arratoien ko-
purua inguruko herrien parekoa 
da. Hala ere, Udal Gobernu ho-
nentzako lehentasunezko gai 
bat da, eta ahaleginak egiten ari 
gara sistema eraginkorrenarekin 
lan egiteko".

Metodologia iraultzailea 
Anticimex Cantabrica da uztai-
letik hona lanean ari den enpre-
sa, eta Gipuzkoan aitzindari den 
sistema bat aplikatzen ari da 
Arrasaten, baita Orion ere. "Sa-
neamendu sare barnean Smart 
Trap izeneko makina bat jarri 
dute, mugimendu eta tenpera-
tura sentsore bat duena". 

Hala, arratoia makina azpitik 
igarotzen denean, kolpe hilkor 
bat ematen dio, momentuan 
heriotza eraginda. 

Teknika berri horren onura-
rik nabarienetakoa makinak 
ematen duen feedbacka da. "Kol-
pe bat ematen duen bakoitzean, 
informazioa heltzen zaigu, eta 
datu fidagarriak ematen dizki-
gu arratoien aurkako eragiketak 
zenbatzeko", azaldu du Oscar 
Garciak. 

Hala ere, Smart Trap makina 
ez da arratoien aurkako borro-
kan bakarrik ari. "Makinaz gain, 
enpresa berri honek biozidak 
ere erabiltzen ditu, orain arteko 
enpresek bezala. Nabarmendu 
nahiko nuke modu ekologikoan 

ekoiztutako biozidak erabiltzen 
ari garela, Orozkon kokatutako 
enpresa batek eginak", azaldu 
du Garciak. Hain zuzen, pozoi
-poltsatxo horien kontsumoaren 
kontrola hamabost egunean behin 
egiten da. 

kosturik gabe
Udal Gobernuak proposatutako 
enpresa aldaketek ez dute gain
-kosturik eragin. "Cespa enpre-
sarekin daukagun kale-garbike-
ta kontratuaren barruan egin 
dira aldaketak, Cesparen oniri-
tziarekin une oro". 

Arratoien aurka erabiltzen den sistema mekaniko baten irudia. AntIcIMEx

arratoien aurka teknika 
eraginkorragoen bila
kexa kopurua ikusita, udal gobernuak hirugarren aldiz aldatu du legealdi honetan 
arratoien aurka lan egiteko enpresa. uztailetik lanean ari da horietako azkena, eta 
emaitza onak izaten ari da, batez ere, darabilten sistema mekaniko iraultzaileagatik

Udalbatzako hainbat taldek oha-
rrak plazaratu dituzte, Edesa 
Industrial eta Geyser enpresetan 
iragarri dituzten 327 EREak 
direla eta. 

Udal Gobernuak kaleratutako 
oharrean, euren "desadostasuna" 
azaltzen dute zuzendaritzak har-
tutako erabakiaren inguruan, 
eta "bertako langileen kaleratzea 
saihesteko aukera eta bide guz-
tiak aztertu, jorratu eta agortzea" 
eskatzen diote enpresari.

Baleikek astelehenean helara-
zitako oharrean, CNA Group-en 
plana "bideragarri" bezala azal-
tzea "langileei iruzur egitea" 
dela uste du, talde katalanaren 
proposamena "sasi-bideragarri-
tasun plana" dela iritzita. 

Udal taldeen artean 
kezka nagusi Edesa 
Industrialekiko

Abuztuan atseden hartu ondo-
ren, bihar egingo dute, Seber 
Altuben plazan, opor osteko lehen 
baserritarren azoka.

Bertaratzen direnek barazki 
aukera zabala izango dute zain 
Seber Altubeko postutxoetan: 
piperra, tomatea, berenjena, 
kalabazina, kalabaza, pepinoa, 
zerba, porrua eta hainbat fruitu, 
besteak beste.

tailerrik ez
Bihar ez da tailer berezirik egon-
go, Elkartasun Eguneko eta Mu-
gikortasun Asteko ekintzekin 
talkarik ez egite aldera. Hala, 
sasoiko produktuak izango dira 
iraileko azokako protagonista 
nagusiak. 

Sasoiko produktuz 
josita dator iraileko 
baserritarren azoka
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Xabier urzelai arrasatE
"Oroimen Eguna gainbeheran 
dago; argi eta garbi, gainera. 
Eta egoera horri buelta eman 
gura diogu. Hori ez dugu be-
rehalakoan egingo, denbora 
beharko dugu, eta, akaso, do-
mekan igarriko da apur bat, 
baina ea datozen urteotan euskal 
mendizaleondako garrantzitsua 
den egun horri bultzada ematen 
diogun", adierazi du Besaideko 
presidente Aitor Zubiagak. "Eus-
kal Mendi Federazioarendako 
ere hitzordu berezia da, halaxe 
aitortzen dute eurek ere, eta 
eurekin harremanetan gaude, 
eguna antolatzeko orduan eurek 
ere esku har dezaten".

Oroimen Eguna iraileko hiru-
garren domekan ospatzen dute, 
eta Arrasateko Besaide mendi 
elkarteak, Aramaioko Orixol 
mendi elkarteak eta Elorrioko 
Erdella mendi elkarteak txan-
daka antolatzen duten eguna da: 
"Jendeak ondo dakien moduan, 
halako elkarteetan jendea seku-
la ez da soberan egoten, eta lanak 
pilatu egiten zaizkigu. Hala, 
gure artean harreman estuagoa 
izateko lan egin behar dugu, 
hori ezinbestekoa izango delako 
Oroimen Egunari merezi duen 
bultzada emateko".

10:30ean hasiko dute ekitaldia 
Domekarako prest daukaten 
ekitalditxoa 10:30ean hasiko 
dute: "Txalapartariak, dantzariak 
eta bertsolariak izango ditugu, 
eta lore eskaintza egingo zaie 
mendizaleei. Horren ondoren, 
Euskal Federazioko presidenteak 
berbalditxoa egingo du. Eta, 
txosnan jatekoak eta edatekoak 
egongo dira".

Besaiden 2010ean ospatutako oroimen Eguneko erretratua. GOIEnA

oroimen egunari 
bultzada emateko lanean
domekan, oroimen Eguna izango da, besaide mendi elkartekoek antolatuta. mendian 
hildako euskal mendizaleak omentzeko egunari bultzada eman gura diote, baina ez 
egunari bakarrik, baita besaideko inguruei ere, zainduta zainduta

alvaro arregi  
bEsaidEko kidEa

"Monumentua pinu artean 
zegoen 80ko hamarkadan"

"1955eko urrian inauguratu 
zen Besaideko monumentua, 
baina ondorengo urteetan 
inguruak pinuz landatu zituzten, 
eta 80ko hamarkadan pinu 
artean erabat ezkutatuta geratu 
zen dena; bazirudien 
klandestinitatean ospatzen 
genuela Oroimen Eguna. 
Inguruak ezagutzen zituztenak 
ere galdu egiten ziren 
Besaidera bidean. Hori 
konpontzeko aitzakian egin zen 
90eko hamarkadan bigarren 
monumentua, eta horretarako 
lursail batzuk erosi ziren, eta 
inguruak txukundu. 

aitor zubiaga  
bEsaidEko prEsidEntEa

"besaide ezin da izan 
motorrendako jolas-gune"

"Besaideko Oroimen Eguna 
Aramaioko, Elorrioko eta 
Arrasateko mendi elkarteok 
antolatzen dugu, txandaka. Eta 
egia da gure artean bizkarra 
emanda antolatzen dugula 
egun hori. Hori ikusita, eta 
jakinda inguruok ze 
garrantzitsuak diren euskal 
mendizaleondako, federazioari 
eskatu diogu laguntzeko. 
Bestalde, Besaiden txukuntze 
lan batzuk hasi ditugu, baina 
gehiago egin behar da. leku 
babestua izan beharko luke, 
eta ez motorrendako edo 4x4 
ibilgailuendako jolas-gune".

besaideko ordezkariekin berbetan

X.u arrasatE
Ford Mugarri Arrasatek –eta 
Izarraitz Aloña Mendik– dato-
rren asteburuan hasiko dute 
Euskadiko Txapelketa, eta, as-
teburuan, motorrak berotzen 
joateko moduko partidua joka-
tuko dute arrasatearrek, non 
eta etxeko torneoan. Izan ere, 
bihar, zapatua, Pitxi Torneoa 
jokatuko dute kluba osatzen 
duten hainbat taldek, eta goizean 
eta arratsaldean izango dira 
partiduok.

Bihar, zapatua, infantil mai-
lakoek 10:00etan jokatuko dute, 
12:15ean etorriko da territorial 
mailakoen norgehiagoka, 
16:00etan jokatuko dute gazteek, 
eta 18:15ean izango da Euskadi-
ko Txapelketan lehiatuko den 
taldearen txanda. Hor, arratsal-
deko azken partiduan, Arrasatek 
mailaz igo berri den Ordiziaren 
bisita izango du. 

sare sozialetan presente 
Bestalde, eskubaloizaleek Arra-
sateko klubeko detaile guztiak 
sare sozialetan jarraitu ahal 
izango dituzte, Facebooken, Twit-
terren, Instagramen eta klubeko 
webgunean bertan: www.arra-
sateeskubaloi.eus. 

Herrero, artxibo argazkian. GOIEnA

hainbat kategoriatako taldeak 
Pitxi Torneoan, zapatuan
talde nagusiak mailaz igo den ordiziaren kontra 
neurtuko ditu indarrak, 18:30ean, iturripen

"tXalaPartariekin, 
dantzariekin eta 
bertSolariekin 
batera egingo da 
lore eSkaintza"
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ghost number & His Tipsy gypsies taldea. GHOSt nUMBEr & HIS tIPSY GYPSIES

Kulturate Akustikoak: Ix. edizioa 
itxiko duen asteburua
bantastic Fand eta ghost number & his tipsy gypsies 
musika taldeek jardungo dute kulturaten

iker oñate arrasatE
Aurreko asteburuko kontzertua 
sorta atzean utzita, egitarauko 
azken asteburuari begira jarriak 
dira Kulturate Akustikoak. Bada, 
bide horretan, bi kontzertu es-
kainiko dituzte gaur –ostirala– 
eta domekan: Bantastic Fand 
eta Ghost Number & His Tipsy 
Gypsies taldeek jardungo dute 
Kulturateko agertokian. 

Kulturate Akustikoek IX. edi-
zioa du aurtengoa; eta, antola-
tzaileen esanetan, bere horretan 
dirau helburuak: "Inguruan 
gehiegi entzuten ez diren esti-
loen bueltan mugitzen diren 
taldeak ekartzea". Bide horretan, 
argitu dute ez dagoela estilo 
bakar bat, "AEBetako soinuak 
nagusitzen diren arren". Aur-
tengo edizioaren egitaraua osa-
tu duten taldeek lehen aldiz 
jardun –edo jardungo– dute 
Arrasateko agertokian.

aebetako 'rock' doinuak
Bantastic Fand musika talde 
espainiarrak irekiko du astebu-
ruko egitaraua, gaur, 20:00etan.  
Modu horretan, AEBetako rock 
doinuak –folkaren baitako uki-
tuekin– eramango dituzte Kul-
turateko agertokira, euren esa-
netan, "bertsiogintzan erori gabe". 
Gaur-gaurkoz, bi disko dituzte 
argitaratuta: Strong enough to 
refuse –2014an– eta Welcome to 
Desert Town –2016an–. 

Bantastic Fand taldeak espe-
rientzia handiko musikariak 
ditu: Nacho Para almeriarra 
eta Paco del Cerro cartagena-
rrak. Biek ala biek urteak da-

roatzate musika munduan mur-
gildurik. Besteak beste, esan 
beharrekoa da The Rivertones 
taldeko kide izan zirela 90eko 
hamarkadan. 

lehen kontzertua ibarrean
Bestetik, Donostialdeako zor-
tzikoteak jardungo du domekan, 
20:00etan: Ghost Number & His 
Tipsy Gypsies. Zehatz esanda, 
Debagoienean eskaintzen duten 
lehen emanaldia izango da Kul-
turatekoa. Hala, martxoan ar-
gitaraturiko diskoa   –From 
down to dust– aurkeztuko dute. 
Dena den, taldeko tronpeta jole 
Jon Ander Burgosek argitu due-
nez, diskoan entzungai ez dau-
den hainbat abesti ere eskaini-
ko dituzte. "Orain artean, ha-
rrera ona izaten ari da From 
dawn to dust lana. Pozik gaude", 
argitu du. 

2014an jaio zen Ghost Number 
& His Tipsy Gypsies taldea, Bur-
gosen esanetan, "musika herri-
koia" lantzeko asmoz: "Taldea 
sortu genuenean, oraindik guz-
tiz zehaztu gabe zegoen musika 
estiloa. Bada, ezer erabaki au-
rretik, musika herrikoiaren 
bueltan jorratzen ziren estiloak 
ezagutu gura genituen".

Gaur-gaurkoz, antzinako swin-
ga –bestelako estiloetako uki-
tuekin– eskaintzen dute Donos-
tialdeako musikariek. "Esan 
daiteke askotariko herrietako 
eta estiloetako zertzeladak aur-
ki daitezkeela gure abestietan", 
azaldu du Burgosek. "Musika 
dantzagarria da, nolabait", gai-
neratu du.

Arrasateko Trikitixa Eskolak 
ate irekiak antolatu ditu gaurko; 
ekintza sorta oparoa prestatu 
dute horren aitzakiapean, Esko-
la plazara! lelopean. 18:00etan 
irekiko dute egitaraua, Herriko 
Plazara kalejira eginda. Bertan 
egingo dituzte osteko ekintzak: 
trikitiarekin eta panderoarekin 
hartu-emana, Gurozuna jo ekin-
tza eta Trikigin lehiaketa.

Egitarau oparoa 
Trikitixa Eskolaren 
ate irekietarako

Rakugoaz –Japoniako ahozko 
literatura tradizioa– gozatzeko 
aukera izango da martitzenean, 
irailaren 19an, Kulturateko are-
to nagusian. 18:30erako finkatu 
dute hitzordua. 

Antolatzaileek argitu dutenez, 
10 urtetik gorako gazte eta hel-
duei zuzenduriko saioa eskai-
niko dute Axen Escalada, Aran-
tzazu Maiz, Maider Ibarguren 

eta Hiromi Yoshida ipuin kon-
talariek. 

Duela 400 urte sorturiko ge-
neroa da rakugoa, bestelako 
antzerkiak –kabukoa, adibidez– 
ikustera joateko aukerarik ez 
zuten herritar xumeei halakoak 
eskaini guran. Bada, bide ho-
rretan, egunerokotasuneko ger-
takarietan oinarrituriko istorioak 
kontatzen dituzte ipuin konta-
lariek, helburu batekin, baina, 
publikoari barrea eragin nahian. 
Sarri, pertsonaien arteko elka-
rrizketa izaten dute ardatz.

Gazte eta helduentzat 
ipuin kontaketa, 
martitzenean
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Mirari altube arEtxabalEta
Adimen urritasuna duten are-
txabaletarrek eta haien familiek 
osatutako Aratz elkarteak 25 
urte bete ditu. Ibilbide luzea eta 
oparoa egin du, eta herritar ho-
rien egoera asko aldatu da azken 
urteotan. Urteurren hori herri-
tarrekin batera ospatu gura dute 
irailaren 19tik 23ra bitartean 
egingo dituzten ospakizunekin.

atzegiren sorrera 
Aratzen sorreraren aurretik Atze-
girena dago: "Aratz ezin da uler-
tu Atzegiren sorrera aipatu gabe", 
jakinarazi du Jokin Antxiak, 
Aratz elkartearen sortzaileetako 
batek. Hain zuzen, 1960an sortu 
zuten Gipuzkoako elkarte den 
Atzegi, adimen urritasuna dute-
nen eta haien familien bizi ka-
litatea hobetzeko asmoarekin: 

"Eskualdeka antolatu zen, eta 
gu partaide garen Bergara alde-
koa oso garrantzitsua izan da 
Atzegiren ibilbidean". 

Hezkuntza izan zen lehenengo 
erronka, eta horri heltzeko San 
Miguel patronatua sortu zuten 
Atzegiren eta Donostiako Au-
rrezki Kutxa Munizipalaren ar-
tean. 1964an zabaldu zuten Ber-
garako eskola eta 1968an, 60 

plaza zituen eraikin berrira pa-
satu ziren. 1982-1983 ikasturtean 
Eusko Jaurlaritzak hartu zuen 
eskola horren ardura eta desa-
gertu egin zen patronatua. Are-
txabaletarrak orduantxe hasi 
ziren antolatzen eta lanean, es-
kolarako garraioa ordaintzeko 
laguntza beharrak eraginda.

"Bigarren erronka lan munduan 
zelan integratu izan zen. Gureak 
sortu zen orduan, 1975ean, Atze-
gik bultzatuta, eta Bergara erre-
ferente izan zen", azaldu du An-
txiak. Ondoren, Arrasateko tai-
lerra etorri zen, 1990ean.

aratzen lehen pausoak 
Bizi kalitatea hobetzeko egitasmo 
berriak abian jarri aldera, are-
txabaletarrek 1981ean erabaki 
zuten taldea osatzea. Hilero egi-
ten zituzten batzarrak orduan. 
"Urritasunak zituztenak identi-
fikatzea izan zen gure lehenengo 
lana, eta horiek herriko elkarte-
ra gerturatzera animatzea", dio 
Antxiak. Taldea poliki-poliki 
hazten joan zen eta beste urrita-
sun batzuk zituzten familiak ere 
gerturatu ziren –Aspace…–, haiek 
ere zeresana zutelako. "Erabaki 
genuen elkarteak diru apur bat 
izatea, aparteko gastuekin fami-
liei lagundu ahal izateko: bidaiak, 
botikak…". Horretarako, jaialdiak 
antolatu zituzten –1981 eta 1984 
artean kirol etxean egin ziren 
eta 1985 eta 1999 artean Zaraia 
zineman–, eta "herriak bikain" 
erantzun zuela gogorarazi du: 
"Herriko eta inguruko musika-
riekin eta artistekin jardun ge-
nuen, eta unean uneko ospetsuak 
gonbidatu genituen: Los Domin-
guez All Star, Goenkale-koak…". 
Azken urteotan ez dute jaialdirik 
egin, eta 2000 ezkero gastronomia 
eta folklore jaialdian postua jar-
tzen dute dirua batzeko.

Elkartea, baina, ofizialki 1992an 
sortu zuten, hainbat traba an-
tzeman zituztelako erakundee-
tara jotzerakoan. "Ondo pentsa-
tutako erabakia izan zen. Segu-
ru asko, herri mailako Gipuz-
koako elkarte ofizial bakarreta-
koa izango gara; hala ere, 
Atzegirekin eta gainerako tal-
deekin harreman ezin hobea 
izaten jarraitzen dugu".

Hezkuntza eta lan beharrak 
behin aseta eta dirutxo bat iza-
nik, aisialdiari heltzea erabaki 
zuten. "Urtero egiten dugu jaial-
di bat. Hasieran aretxabaletarren 
eta eskoriatzarren artean zena 
2000 ezkero eskualdeko kideen 
topaketa da. Eta kirol lehiake-

tetan ere parte hartzen dute, 
Donostian eta Legazpin, besteak 
beste". 2004 eta 2012 artean bost 
film labur egin zituzten: Bidaia 
baten ametsa; Amapolia; Are-Ba-
le; Ekipo; eta Olympics. "Horiei 
esker ahaztezinak izan ziren 
hiru bidaia egin genituen Italia-
ra, Gorgonzolako Cinema Nuovo 
jaialdian parte hartzeko".

durana kaleko etxebizitza 
"Ordura arte pentsatzen ez zena 
gertatzen hasi zen gero: adimen 
urritasuna dutenak gurasoen 
babesik gabe geratzen hasi ziren, 
haien heriotzagatik. Horrek ba-
bestutako etxebizitzen beharra 
utzi zuen agerian", argitu du 
Antxiak. Atzegik 1967an sortu 
zuen lehen zentroa horretarako, 
eta ondoren, beste hainbat eto-
rri ziren; eta 1989an horien guz-
tien ardura Aldundiak hartu 
zuen, Uliazpi sortuta.

1995ean Kasilda Iraeta aretxa-
baletarraren herentzia garran-
tzitsu bat jaso zuen Atzegik, eta 
herrian bertan inbertitzea era-
baki zuen Gipuzkoako elkarteak. 
2003an inauguratu zuten Dura-
na kaleko 13. atarteko etxebizi-
tza, zortzi lagunendako, eta on-
doren, hamasei lagunendako 
egokitu zen. "Erabaki benetan 
aproposa izan zen, herri erdi-er-
dian dagoelako. Gainera, herri-

adimen urritasuna duten 
herritarren bueltan 25 urte 
aratz elkarteak ibilbide oparoa izan du aretxabaletan, eta urteurrena ospatzeko 
egitarau dotorea gertatu dute: musikarekin girotutako pintxo-potea, antzerkia, 
batukada… herritar guztiak gonbidatu dituzten eurekin batera ospatzera

Elkarteko hainbat kide iaz apirilean. M.A.

italian, film laburra aurkezteko egindako bidaian, 2006an. ArAtZ

Txupina botatzeko gertu iaz. A. AGIrIAnO

igerilariak dominekin, 2010ean. GOIEnA

Aratz elkarteko kideak urteurrena aurkezten, martitzenean. MIrArI AltUBE

irailak 19
• 19:00 Zinema: bost film 

labur, adimen urritasuna 
dutenek eginak. Arkupe.

irailak 20
• 19:00 Pintxo-potea 

txistulariek eta 
trikitilariek girotuta.

irailak 21
• 19:00 Antzerkia: Eguzki 

lorearen kondaira. Arkupe.

irailak 22
• 19:00 Batukada herriko 

kaleetan.

irailak 23
• 11:30 Urteurreneko 

ekitaldi nagusia. Arkupe.
• 13:00 Kale animazioa 

Oihulari Klownekin: De 
pronóstico reservado.

ospakizunen 
egitaraua
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Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA

Hainbat herritar esteladarekin astelehenean. MIrArI AltUBE

Elkartasuna adierazi diote 
Kataluniari hainbat herritarrek
Eh bilduk egindako ekitaldian, pello urizarrek adierazi zuen 
kataluniak hartutako erabakia ez dagoela "atzera botatzerik"

Mirari altube arEtxabalEta
Katalunian bizi duten prozesua-
ri babesa erakutsi zioten aste-
lehenean, Diada egunean, hain-
bat herritarrek, EH Bilduk gon-
bidatuta. Herriko Plazan elkar-
tu ziren eta EAko idazkari 
orokor Pello Urizarrek azaldu 
zien herritarrei Kataluniako 
prozesua zein unetan dagoen 
eta Euskal Herrian izango duen 
eragina: "Demokraziaren proze-
su bat da, eta herriak duen era-
bakitzeko eskubidea babestea 
edo ez babestea da kontua. Ka-
taluniak orain, eta Euskal He-
rriak aurrerago, etorkizuna 

finkatzeko duten eskubidea onar-
tzea edo ez onartzea da kontua", 
eta gaineratu zuen: "Katalunia-
rrek ibilbide hau bukaeraraino 
egiten dutenean ate bat irekiko 
da guretako ere, eta gure esku 
egongo da euskal gizarte moduan 
ate hori aprobetxatzea.

bilboko kaleak betetzeko deia 
Hori horrela, Gure Esku Dagok 
deituta zapatuan Bilbon egingo 
den manifestaziorako dei egin 
zuen: "Jakin dezatela Katalunian 
Euskal Herria eurekin dagoela. 
Bilboko kaleak goraino beteko 
ditugu".

M.a. arEtxabalEta
Joan den uztailean iragarritako 
lez, bi jarduera jarriko ditu abian 
Atxabalta Mugik irailarekin 
batera: batetik, yoga, eta beste-
tik, koordinazioa, oreka eta in-
darra. Astelehenean, irailaren 
18an, hasiko dute denboraldia 
eta izena emateko epea zabalik 
dago. Plazak mugatuak direla 
iragarri dute; hortaz, interesa-
tuek lehenbailehen jo dezatela 
Ibarra kiroldegira (943 03 98 42 
eta info@ibarrakiroldegia.com). 
Bi ikastaro horietan jarduteko 
ezinbestekoa da Atxabalta Mu-

gin izena emanda egotea; baten 
batek interesa badu, eska ditza-
la argibideak kiroldegian edo 
Atxabalta Mugiren bulegoan 
(Durana kalea 11).

astean bi saio 
Astean bi saio eskainiko dituz-
te. Yoga eskolak izango dira, 
martitzenetan eta eguenetan 
(16:00-17:15). Eta koordinazioa, 
oreka eta indarra lantzen dituz-
ten jarduera saioak astelehene-
tan eta eguaztenetan (16:00-16:45). 
Batean bakarrik zein bietan 
jardun ahal izango da.

Yoga eta KOI ikastaroak hasiko 
ditu Atxabalta Mugik
astelehenean, irailaren 18an, jarriko dituzte abian bi 
jarduerak eta izen-emate epea zabalik dago kiroldegian

ko taldeak gora egin zuen kopu-
ruan eta sendotu egin zen. Horrek 
animatuta, Aratz elkarteak al-
boko lokal bat erosi zuen, auto-
nomia handiagoa izateko".

ospakizunak irailaren 19tik 23ra 
Urteurrena ospatzeko, egitarau 
dotorea gertatu dute. "Herrita-
rrak gurekin bat egitera eta gu-
rekin batera ondo pasatzera 
animatu gura ditugu", adierazi 
zuten martitzenean egindako 
agerraldian elkartutakoek. Ara-
tzeko kideek, gainera, 25 urteo-

tan egindakoen berri jaso dute 
argazkietan eta horiek ikusgai 
egongo dira aste osoan herriko 
hainbat denda eta tabernatan.

Egunotan ondo gogoan izango 
dituzte une batean edo bestean 
inguruan izan dituztenak eta 
egun ez daudenak. Era berean, 
laguntza emandako guztiak es-
kertu gura izan dituzte: "Gure 
ibilbide oparo hau ez litzateke 
posible izango laguntzarik gabe. 
Ezezko oso gutxi jaso ditugu. 
Eta beti egon zarete hor. Eske-
rrik asko guztioi!"

Elkartearen sorreraren parte izan zen Antxia, eta gaur egun ere 
oraindik elkartean jarraitzen du idazkari ardurarekin. Gainera, 
Atzegiren Debagoieneko ordezkaria ere bada azken hamasei 
urteotan.
aratzek izan duen ibilbidearen gaineko zein hausnarketa 
egingo zenuke? 
Atzera begiratuta, esango nuke orduan jarritako helburua bete 
egin dela. Hiru kontu nabarmenduko nituzke, bi positiboak eta 
beste bat, ez hainbeste: batetik, bigarren familia bat izan garela 

azpimarratu gura dut. Beti 
elkarrekin hara eta hona, 
jendea beti gertu lanerako, 
egindako deialdi guztietan 
parte-hartze handia… 
Bigarrenik, esango nuke 
Aratzeko hainbat kidek lotura 
zuzena galdu dugula 
taldearekin. nik neuk, 
esaterako, anaia hil zen eta… 
Baina ez dut alde egin taldetik 

eta, neuk bezala, beste hainbatek; hortaz, hori bada zerbaiten 
adierazgarri… Eta hain positiboa ez dena da elkartearen sorrerako 
kideak gabiltzala oraindik hor aurrean, eta belaunaldi aldaketa 
behar da. Beste batzuk sartzeko ordua iritsi da; gurekin ez dadila 
geratu, ez dadila bukatu orain dela 25 urte baino gehiago hasi zen 
egitasmo hori. Eta horretarako, atzetik datozenei konfiantza eman 
behar diegu lanean jarrai dezaten.
gaur egun zein da elkartearen egoera? 
Indartsu dago, bai, bai. Proiektutxo batzuk topatu gura ditugu, 
adierazgarriak izango diren proiektutxo batzuk, eta lan horretan 
gabiltza orain. Ilusioa badago, bai horixe, eta lanean jarraitzeko 
gogoa ere bai.
elkartean eragina izan zuen durana kaleko etxebizitzak? 
Bai. Hamasei lagun etorri zirenean herrira bizi izatera, konturatu 
ginen gure aukerak askoz handiagoak zirela. Aurretik lau, bost, sei 
ginen, eta ikusi genuen hogei lagunekin askoz kontu gehiagori 
heltzeko gai ginela. Eta hor gabiltza…
egindakoak eginda ere, oraindik badago zeregina, ezta? 
Bai, bai. Atzegi oso lan ona egiten dabil; hezkuntza, lan eta 
etxebizitza kontuak –plaza kopuruekin gorabeherak egon arren– 
konponduta daude hari esker. neure ustean, aisialdia da 
hankamotz dagoena: kirol gehiago egin daiteke, musikarekin ere 
badago lana egiteko, antzerki munduan… Gure lana aisialdian 
kokatu behar dugu orain. 

"atzetik datozenei konfiantza eman 
behar diegu lanean jarraitzeko"
Jokin antxia aratz ElkartEko idazkaria

GOIEnA

Debagoieneko herri gehienetatik 
lez, Aretxabaletatik ere irtengo 
dira autobusak, Gure Esku Dagok 
deituta bihar, Bilbon, egingo 
duten manifestaziorako. 15:30ean 
abiatuko dira, Azbeko geltokitik. 
Txartelak aurrez saldu dituzte 
–Urbaltz, Gurea eta Azkena–. 
Kataluniako erreferenduma ba-
besteko manifestazioa 17:30ean 
abiatuko da, Casillatik.

GEDk deitutako 
manifestaziorako 
autobusak 15:30ean

EAJk antolatutako Konferentzia 
irekiak Leintz bailaran progra-
maren baitan, Pedro Luis Uriar-
tek –Jaurlaritzaren Ekonomia 
eta Ogasun sailburua 1980-1984 
artean– kontzertu ekonomikoa-
ren gaineko hitzaldia eskainiko 
du: Gure kontzertu ekonomikoa… 
eta gure komunitatea. Martitze-
nean da, hilaren 19an, mojen 
komentuan, 19:00etan.

Kontzertu 
ekonomikoaren 
gaineko hitzaldia

Irteera bi egingo ditu Basotxo 
erretiratuen elkarteak irailean. 
Hilaren 25ean, astelehena, Ara-
bako Errioxara joango dira, 
Guardia aldera, eta hilaren 27an, 
eguaztena, Oñatiko Arrikrutze-
ko kobak ezagutzera. Izena ema-
teko epea zabalik daukate; ho-
rretarako, Basotxoren bulegotik 
pasatu behar da astelehenetik 
egubakoitzera bitartean (11:00). 

Guardiara eta 
Arrikrutzera irteerak 
Basotxorekin
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M.A.

Pettiren doinuak gozagai
Eguazten iluntzean kontzertua eskaini zuen Petti abeslariak Urbaltz 
tabernaren kanpoaldean. loramendi elkarteak kultura kalera ateratzeko 
antolatutako azken emanaldia izan zen, eta, eguraldia lagun, jende asko 
gerturatu zen nafarraren doinuak entzutera. Berakoak ez zuen hutsik egin, 
eta argi utzi zuen bera bakarrik nahikoa dela entzuleak txunditzeko.

txomin Madina arEtxabalEta
Beste urte batez, Aretxabaletak 
ere bat egingo du Europa mailan 
egiten den Mugikortasun Iraun-
korraren Astearekin. Hori dela 
eta, hurrengo egunotarako hain-
bat ekitaldi antolatu ditu Udalak. 

Partekatzeak urrunago era-
mango zaitu da aurtengo leloa, 
eta, horrekin, autoa partekatze-
ra animatu nahi dituzte herri-

tarrak, baita beste garraio mota 
batzuk erabiltzera eta prestatu 
diren ekintzetan parte hartzera 
ere.

azoka eguaztenean 
Irailaren 20an, eguaztena, biga-
rren eskuko azoka egingo dute 
Herriko Plazan, eta bizikletak, 
patinak, patineteak, kaskoak 
eta bestelako materiala saltzeko 

aukera egongo da bertan. Udala 
arduratuko da materiala jaso-
tzeaz eta jabeak jarritako pre-
zioan saltzeaz. Saltzen ez dena 
bueltatu egingo zaio jabeari. 
Material bilketa martitzenean 
eta eguaztenean egingo dute 
Arkupeko harreran: martitze-
nean 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 19:00etara eta eguaz-
tenean, goizez.

Autoak aparkatuta Loramendi kalean. MIrArI AltUBE

autoak partekatzea 
sustatuko dute aurten
'partekatzeak urrunago eramango zaitu' leloa izango du irailaren 16tik 20ra egingo 
dute mugikortasun asteak. antolatutako ekintzen artean, bihar, zapatua, 'nordic 
walking' saioa egingo dute eta eguaztenean, bigarren eskuko azoka 

iazko martxako parte-hartzaileetako bat. EKAItZ FIlArMEnDI

domeka honetan egingo dute   
II. Mendiko bizikleta Martxa
herriko plazatik irtengo da, 09:00etan, eta 
parte-hartzaileek 33 kilometroko ibilbidea egingo dute

t.M. arEtxabalEta
UDAk eta Udalak antolatutako 
II. Mendiko Bizikleta Martxa 
egingo dute domekan. "Helburua 
da kirola egin bitartean naturaz 
eta gure herriko inguru zoraga-
rriez gozatzea", dio UDAko pre-
sidente Agurtzane Elkorok. 

33 kilometro pasatxo dituen 
ibilbidea egingo dute bizikleta-
zaleek. 09:00etan irtengo da mar-
txa, Herriko Plazatik, eta, besteak 
beste Mendiolatik, Areantzatik, 
Urkuluko urtegitik, Goroetatik 
eta Bedoñatik igaro ostean, be-
rriz ere hasierako puntura itzu-
liko dira. Zailtasun tekniko er-

taineko ibilbidea da eta 1.300 
metroko desnibel metatua du.

izen-ematea 
Martxan parte hartzeko, izena 
eman beharko da. Domekan 
bertan eta Herriko Plazan izan-
go da horretarako aukera, 
08:30ean hasita. Federatuek 10 
ordaindu beharko dituzte; fede-
ratu gabekoek 15; eta 14 urtetik 
beherakoentzat doan izango da.

Martxa amaitutakoan, Kurtze-
barri eskolan dutxatu ahalko 
dira hala gura dutenek, eta bi-
zikletak garbitzeko mangera 
egongo da eskolako patioan. 

Bihar, zapatua, izango da, 
10:00etan hasita, Ibarra 
kiroldegian. Bi orduko 
saioa izango da, eta, behin 
amaitutakoan, gosari 
osasuntsua eskainiko zaie 
parte-hartzaileei. Interesa 
duen edonork eman 
dezake izena kiroldegian 
bertan. 

'nordic 
walking' saioa

Domekan egingo dute 
familia guztiarendako 
modukoa den irteera.

10:00etan hasiko da 
martxa, Herriko Plazan. 
Handik Urkulura abiatuko 
da lehenengo, eta 
torrebasorainoko bidea 
egingo du; gero, berriz ere 
herrira itzuliko da.

bizikleta 
martxa

Irailaren 20an izango da, 
Herriko Plazan, 17:00etatik 
20:00etara. Askotariko 
materiala saltzeko aukera 
egongo da bertan. Azokaz 
gain, gurpilen zulaketak 
konpontzeko tailerra eta 
bizikleta elektrikoen 
erakustaldia ere egingo 
dituzte.

bigarren 
eskuko azoka
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imanol beloki Eskoriatza
Europako Mugikortasun Iraun-
korraren Astea izango da iraila-
ren 16tik 22ra bitartean, eta, ho-
rren bueltan, egitarau zabala 
prestatu dute Eskoriatzan, dome-
kan hasi eta irailaren amaiera 
arte. Egitarau ofizialaz gainera, 
ekintza ezberdinak egingo dituz-
tela adierazi dute antolatzaileek; 
batez ere, ikastetxeetako gaztetxoei 
zuzenduta.

Domeka honetan, bizikleta mar-
txarekin emango diote hasiera 
Mugikortasun Asteari, eta 
10:00etan, Fernando Eskoriatza 
plazatik abiatuta, Urkulura joan-e-
torria egingo dute, tartean, Torre-
bason hamarretako janda. Iraila-
ren 21ean, berriz, Seguru baietz 
autobusa egongo da plazan. Kan-
paina ibiltari horren helburua da 
herritarrei bizikletan modu egokian 
ibiltzeko aholkuak ematea, eta, 
horretarako, seinalizazio-txalekoak 
eta beste material batzuk banatu-
ko dira, 17:00etatik aurrera. Haur 
eta familientzako bide hezkuntza-
rako bideo jokoak, joko erraldoiak, 

parte-hartzaileentzako opariak, 
eta abar izango dira.

kale animazioa, berrikuntza 
Aurten, berrikuntza moduan, 
Huhezikoek antolatuta, Kotxea 
partekatzeak urrunago eramaten 
zaitu lelopean, kale animazioa 
egongo da, 19:30etik aurrera, Lur 
Korta aktore oiartzuarraren es-
kutik. "Huhezi eraikinetik gertuen 
dauden aparkalekuetako bat gor-
de egingo dute, autoa partekatu 
dutenek aparkatu dezaten. Kolo-
re ezberdinez margotuko dute, 
eta, agian, kartelen bat ere jarri-
ko diote… adierazi du Saioa Al-
tzuak, Ibarraundiko teknikariak.

badatoz goitibeherak 
Bestalde, azken urteetan herrian 
errotu diren goitibeherei lotuta, 
bi hitzordu nagusi izango dira: 
lehena, irailaren 23an, goitibehe-
ra tailerra izango da, Txistularien 
Arratean, 15:00etan hasita, eta 
bigarrena, Apotzagako goitibehe-
ra jaitsiera; azken hori irailaren 
30ean izango da, 15:00etan.

ziklistak, iazko bizikleta irteeran. ESKOrIAtZA.EUS

Mugikortasun asterako 
egitarau zabala dator
Europako mugikortasun iraunkorraren astea irailaren 17tik 30era izango da 
Eskoriatzan. hainbat ekintza prestatu dituzte, herritarrak autoa albo batera utzi eta 
era osasungarrian mugi daitezen bultzatzeko asmoz. lehen ekintza, bizikleta martxa

irailak 17
• 10:00 Bizikleta martxa.

irailak 21
• 17:00 Seguru baietz 

autobusa plazan.

irailak 22
• 19:30 Kale animazioa 

plazan.

irailak 23
• 15:00 Goitibehera 

tailerra, txistularien 
Arratean.

irailak 30
• 15:00 Apotzagako 

goitibehera jaitsiera.

Mugikortasun 
astearen
egitaraua

i.b Eskoriatza
Apotzagako Goitibehera jaitsie-
ra bosgarren urtez egingo da 
aurten; irailaren 30ean izango 
da. Lasterketa sortu zenetik hona, 
bailarako eta herriko gazte as-
kok hartzen dute parte bertan, 
eta Eskoitzako Goitibehera Za-
leak taldeko Jose Angel Urrutia 
buru-belarri aritu da, urtero lez, 
prestaketa lanetan.
aurten, apotzagako v. goitibehera 
jaitsiera; dena prest? 
Bai, dena prest dugu lasterketa 
egunerako. Kartelak aste bukae-
ra honetan aterako ditugu he-
rritarrak ohartarazteko. Hone-
kin batera, gonbidapena egin 
nahi dut jendea bertara parte 
hartzera etorri dadin, eta, bes-
tetik, jaitsiera ikustera hurbildu 
daitezen, ikuskizun bikaina iza-
ten baita.
badago berrikuntzarik? 
Lasterketa urterokoa izango da, 
Apotzagatik herrigunerako 1,5 
kilometroko bidea, baina fede-
razioan badaude aldaketak. Izan 
ere, talde berri bat dago, ni ere 
federazioaren parte naiz, eta 
gauzak serioago egiten ari ga-
rela uste dut. Guk egiaztatzen 
ditugu goitibeherak, dauden 
arauen arabera…
Herrian errotuta dago goitibehere-
kiko zaletasuna, ezta? 
Bost urtean arrakasta izan duen 
lasterketa da, eta urtero hartzen 
dute parte bertako zein kanpoko 
pilotuek. Iaz bezala, Euskal He-
rriko Inertzia Kirolen Federa-
zioko Open Norte txapelketara-
ko puntuagarria da eta lehiatzen 

eskoriatzar bakarra izango da 
aurten: Edgar Arevalo. Edozelan 
ere, eskoriatzar asko izango 
direlakoan nago, txapelketara 
begira lehiatuko ez direnak, 
baina, beste urte batzuetan mo-
duan, lasterketa honetara, be-
reziki, parte hartzera etorriko 
direnak. Hala, nahi duenak au-
kera du dagoeneko izena ema-
teko Fotomotor webgunearen 
bidez, baina 14 urtetik behera-
koek gurasoen baimena behar-
ko dute.
Mugikortasun astearen barruan, bi 
ekintza goitibeherekin lotuta; tai-
lerra eta lasterketa. zertarako da 
tailerra? 
Goitibehera tailerra irailaren 
23an izango da, Txistularien 
Arratean. Eskoitzako Goitibehe-
ra Zaleak taldekoak han izango 
gara, goitibeherak soldatzeko 
beharra duten gaztetxoei lagun-
tzeko asmoz, besteak beste.

Jose Angel Urrutia. I.B

"bosgarren edizio honetarako 
eginda ditugu prestaketa lanak"
Jose angel urrutia antolatzailEa
Eskoitzako goitibehera zaleak taldea, motorrak berotzen
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imanol beloki Eskoriatza
Arizmendi Ikastolak ikastola-e-
redua garatzeko konpromisoa 
hartu du, eta, horri erantzunez, 
Almen gunean hainbat lan egin 
dituzte ikasturte berriari ha-
siera emateko. Lehen eta biga-
rren Hezkuntzako lehenengo 
eta bigarren mailetako gelak 
birmoldatu dituzte, eta batxi-
lergo berritua ere eskainiko 
dute ikasturte honetan, haur 
hezkuntzan egindako ibilbidea-
ri jarraituz.

Batxilergoko gelen arteko pa-
retak bota egin dituzte, espazio 
zabalak jarrita; atseden-gela 
egin da… Honela azaldu du Unai 
Busturia zuzendariak: "Batxi-
lergoa Project Based Learning 
(PBL) –euskaraz Proiektuetan 
Oinarritutako Irakaskuntza 
(POI)– metodologia erabiliz ira-
katsi nahi da. Hainbat arlotan 
arazoak planteatu, eta ikasleek 
arazoari irtenbidea eman behar-
ko diote… Ikaskuntza eredu 
hau gauzatzeko espazioak modu 
ezberdinetan antolatu dira…".

futbol zelaia asfaltatuta 
Hezkuntza ez formalari dago-
kionez, bestalde, kanpoko espa-
zioetan bere garapena izan de-
zan, Almen guneko futbol zelaia 
jarduera eremu bihurtu nahi 
da bizpahiru ikasturtetan zehar, 
eta dagoeneko oinarri litzate-
keen aglomeratu asfaltoduna 
egin dute. Hiru fasetan banatu-
ta egongo dira hezkuntza ez 

formalera zuzenduta dauden 
lan horiek, eta lehenengoa egin-
da, bigarren eta hirugarren fa-
seei begira: espazio horretan, 
gune ezberdinak jarri nahi di-
tuzte, elkarren artean lotuta 
egongo direnak. Aldaketa ho-
rrekin, adinaren arabera psi-
komotrizitatea landu nahi da 
eta kirol ezberdinak uztartu 
nahi dira, besteak beste.

Arizmendiko Almen gunean batxilergoko ikasleentzat egin duten gune berria. I.B

egitasmo pedagogikoan 
oinarritutako lanak
arizmendi ikastolan, almen gunean, lehen hezkuntzako eta batxilergoko espazioak 
konfiantzaren pedagogia ardatz duen egitasmoan egokituta hasi du 2017-18 
ikasturtea. hezkuntza ez formalari begira, berriz, futbol zelaia asfaltatu egin dute

Almengo futbol zelaia, asfaltatuta. I.B

Eskoriatzako jokalari bat, falta jaurtitzear, Aretxabaletaren aurkako partiduan. GOIEnA

denboraldi-aurrean indarrak 
hartzen ari da Eskoriatza
pasa den zapatuan aretxabaletaren aurka jokatutako 
lagunartekoan, eskoriatzarrek irabazi zuten partidua, 8-6

i.b Eskoriatza
Irailaren azken aste bukaeran 
hasiko da Euskal Liga, eta Es-
koriatzako areto futboleko lehen 
taldea denboraldirako gogor ari 
da prestatzen. Pasa den zapatuan, 
lagunartekoa jokatu zuten, Ma-
nuel Muñoz kiroldegian, Esko-
riatzak eta maila nazionalean, 
Hirugarren Mailan, arituko den 
UDA-Aretxabaletak, eta 8-6 ira-
bazi zuten etxekoek.

Aukera askoko partidua izan 
zen, eta ikusteko modukoa. Ho-
nela azaldu du Narciso Pavok, 
Kirol Elkarteko areto futbol tal-
deen koordinatzaileak: "Indar 

handia hartzen ari da lehen tal-
dea denboraldi-aurrean. 7-2 joan 
ginen aurretik markagailuan, 
eta aukera asko izan genituen, 
baita Aretxabaletak ere. Azken 
momentuan, intentsitatea jaitsi 
egin genuen, eta 8-6 amaitu zen 
partidua…".

denboraldi-aurrea amaitzear 
Aste bukaera honetan, Aurrera 
Vitoriaren aurka jokatuko dute, 
eta hurrengo asteburuan, Gijo-
nera joango dira denboraldi-au-
rrea ixtera. Ligako lehen parti-
dua etxean jokatuko dute, Atxu-
rre Bakioren aurka.

Areto futboleko lehenengo taldeko entrenatzaile berria Iker Molina 
izango da, Antonio tena ordezkatuz. tena sei urtez izan da lehen 
taldeko entrenatzailea, baina aurten, orain arte bigarren taldean 
entrenatzaile egon den Iker Molinak hartuko du taldearen gidaritza.

iker Molina, entrenatzaile
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Kataluniako erreferenduma ba-
besteko manifestazioa deitu du 
Gure Esku Dago mugimenduak 
irailaren 16rako, Bilbon. Arra-
tsaldeko bost eta erdietan Casi-
llatik atera, eta, Autonomia 
kalea, Hurtado Amezaga eta 
plaza zirkularra zeharkatu os-
tean, udaletxean amaituko da 
mobilizazioa, Demokrazia. Boz-
katu erabakitzeko lelopean.

Katalanek bizi duten egoerari 
sostengua emateko Eskoriatza-
tik ere autobusa izango da hara 
joateko. 15:00etan irtengo da, 
eta txartelak salgai daude da-
goeneko, Hotela tabernan eta 
Goxo Txikin, zortzi eurotan.

Manifestazioaren antolatzai-
leek hau iragarri dute: "Irailaren 
16an Bilbon begirunea eta erres-
petua adieraziko diogu Katalu-
niako herritarren gehiengoaren 
borondateari; hau da, herritarrek 
etorkizuna erreferendum baten 
bidez erabakitzeari". 

Eskoriatzatik Bilbora 
joateko autobusa 
egongo da

San Pedro jaietan jarri zuten erakusketa muntatzen ari zirela. BUZtInAtE ElKArtEA

buztingintza ikastaroa hastear, 
tailer irekia herritarrentzat
irailaren 21erako, herritarrentzat tailerra antolatu dute 
buztinate elkarteko kideek, 18:00etan, herriko plazan

imanol beloki Eskoriatza
Herritar talde batek iaz sortu 
zuen Buztinate elkartea, buztin-
gintza eta zeramika ikastaroetan 
ikusitako beharretatik abiatuta, 
herritarrak asetzeko asmoz. Hala, 
ikastaroek izandako arrakasta-
ren ostean, aurten ere, haurren-
tzako eta helduentzako ikastaroak 
antolatuko dituzte.

Ikasleei buztingintzara gertu-
ratzeko asmoz, irailaren 21ean, 
ate irekiak egingo dituzte Fer-
nando Eskoriatza plazan. Hala, 
18:00etan, iaz, ikastaroan izan 
ziren ikasleek beraien lanak 
eramango dituzte, herritarrek 
buztingintza ikastaroan zer egi-
ten den ikusteko. Bestalde, ikas-
taroko Alvaro Garcia irakasleak 
tornua eramango du gerturatzen 
diren herritarrei ezagutza batzuk 
emateko, eta zalantzak dituzte-
nei argibideak emateko. Gaine-
ra, gaztetxoenendako buztingin-
tza tailerra ere egongo da. 

bazkide egiteko aukera 
Tailerraz gain, Buztinate elkar-
teko bazkidetza egiteko aukera 
ere izango da, eta, horretarako, 
elkarteko hainbat kide izango 
dira bertan, nahi duenari edo-
zein informazio edo zalantza 
eskaintzeko asmoz.

Buztinateko bazkide izateko, 
urtean hamabi euro ordaindu 
beharko dira, eta horretarako 
azken eguna irailaren 29a izan-
go da.

ikasturte berria, urrian 
Iaz bezala, buztingintza tailerra 
haur eta helduentzat egongo da. 
Hala, ikastaroak eguaztenetan 
izango dira, haurrak 16:45etik 
17:45era egongo dira eta helduak, 
berriz, 18:00etatik 20:00etara.

Ikastaroan izena eman nahi 
duenak 626 25 38 77 telefonora 
deituta edo eskoriatzabuztina@
gmail.com helbidera idatzita 
egin dezake.

i.b lEintz gatzaga
Leintz Gatzagako Udalak irailean 
eta urrian zehar garatuko du 
Iragana, gatza eta etorkizuna 
proiektua. Etorkizuneko erron-
kak definitu eta gatz iturburua-
ren proiektua ezagutarazteko 
hausnarketa herritarra egin 
nahi da. 

Prozesu ireki horrek bi hel-
buru izango ditu: batetik, Uda-
lak gatz iturburuaren ustiake-
tarako egindako proiektua aur-
keztea eta herritarren ekarpen 
eta iritziak jasotzea, eta, beste-
tik, herriaren etorkizunaz haus-

narketa egitea eta erronka eta 
behar nagusiak identifikatzea.

Prozesua Aztiker Soziologia 
Ikergunearen aholkularitzarekin 
garatuko da, eta hiru urrats 
ezberdinetan egin nahi dute: 
lehenengo urratsa irailaren 20an 
izango da. Iraganetik etorkizuna 
proiektatuz: herriak izan duen 
bilakaera ezagutu eta norbana-
koen nahiz elkarteen artean 
diagnosia eta kontakizuna erai-
kiko da.

Bigarren urratsa, berriz, irai-
laren 27an izango da, eta gatz 
iturburuaren proiektua ondo 

ezagutzeko eta ekarpenak egi-
teko saioa izango da.

Hirugarren eta azken urratsa, 
berriz, urriaren 28an izango da. 
Etorkizuneko proiekzioan sakon-
du: erronka nagusiak eta lehen-
tasunak identifikatzeko saioa 
izango da.

Herritar guztiei deia 
Iturburuaren proiektua gara-
tzeko lan-saio guztiak 18:00etan 
izango dira, kultura etxean, eta, 
herriaren etorkizuna eta herria-
ren garapen sozial eta ekonomi-
koa lantzeko, Leintz Gatzagako 
Udalak ezinbestekotzat du he-
rritarren eta eremu ezberdinen 
arteko elkarlana eta harremanak 
garatzea. Horrenbestez, antola-
tu diren hiru bilera edo lan-saioe-
tan parte hartzeko dei egiten 
die herritar guztiei, denen artean 
erabakiak hartzeko asmoz.

Iturburuaren proiektua 
garatzeko prozesua martxan
'iragana, gatza eta etorkizuna' lelopean, proiektua 
ezagutarazteko hausnarketa herritarra egingo da

imanol beloki lEintz gatzaga
Leintz Gatzagako jaiak pasata, 
balorazio "positiboa" egin dute 
udal ordezkariek. Egubakoitzean,  
esaterako, bolo txapelketa izan 
zen, eta giro aparta izan zen 
bertan. Honela azaldu du Joan-
nes Mendizabalek, Kultura zi-
negotziak: "Iaz baino jendetsua-
goa izan da eta Roberto Otazu 
zinegotzia izan zen garaile". Rock 
kontzertuak ere arrakastatsuak 
izan ziren, nahiz eta beste ur-
teetan baino jende gutxiago hur-
bildu zen. "Zapatu eta domekan, 
berriz, eguraldia ez genuen lagun 
izan, baina, hala ere, herri afa-
ria eta kintoen arteko jolasak 
nabarmentzeko ekintzak dira; 
izan ere, herritarren parte-har-
tzea handia izan zen".

Jaiak bukatuta, hainbat ekintza 
Zapatuan, erretiratuen bazkaria 
izango da, 14:00etan, Toki Eder 
elkartean, eta domeka goizean, 
Gatzagako Pilota Txapelketako 
finalak jokatuko dira. Tears and Beers. IMAnOl SOrIAnO

herritarren parte-hartze  
handia andramaixetan
leintz gatzagako udal ordezkariek jaien balorazio positiboa egin dute, nahiz eta 
aurreko urteetan baino jende gutxiago etorri den kanpotik. hala ere, gatzagarren 
parte-hartzea "handia" izan dela adierazi dute, besteak beste

kintoen arteko jolasetan sei taldek hartu zuten parte. AItOr AGIrIAnO
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eneko azurmendi aramaio
Arabako Foru Aldundiak, Eus-
kal Herriko Unibertsitatearekin 
elkarlanean, ikerketa bat jarri 
du abian Arabako Lurralde His-
torikoko Memoria Historikoa 
berreskuratzen laguntzeko hel-
buruarekin. Hori horrela, lu-
rraldean diktadura frankistak 
jazarritako pertsonen informa-
zioa bilduko da.

Horretarako, Frankismoaren 
Biktimei Arreta Emateko Bule-
goa ireki du Aldundiak, garai 
hartan jazarpen hori pairatu 
zuten pertsonek, horien senideek 
edota hurbilekoek euren testi-
gantza partekatu, eta duten do-
kumentazioa aurkeztu dezaten.

Jasotako informazioarekin, 
Araban diktaduran jazarriak 
izan ziren pertsonei buruzko 
txosten bat egingo da. Horren 
bitartez, bi gai hauetan sakondu 
nahi du Arabako Foru Aldun-
diak: memoria berreskuratzean 
eta frankismoaren biktima guz-
tien ezagutzan eta horiei ordai-
na ematean.

udala, ekimenarekin bat 
Aramaioko Udalak bat egiten 
du ekimenaren helburuarekin, 
eta horregatik eskatu du bulegoa 
herrian jartzeko aukera izatea. 
"Arabako Batzar Nagusiko talde 
politiko batzuek aurrerapauso 
txiki bat eman dute zentzu ho-
netan eta Aramaioko Udalak bat 
egiten du honekin. Memoria 
historikoa ez da egin trantsizio 
garaian, horrela erabaki zutela-
ko batzuek. Baina ezinbestekoa 
da aurrera jarraitzeko memoria 
hau egitea, gertatu zenaren ikus-
pegi eta bizipenak jasoaz. Zer 
gertatu zen frankismo garaian 
gure herrian? Nola bizi izan 
zuten/zenuten aramaioarrek?", 
adierazi du Lierni Altuna alka-
teak, ohar baten bitartez.

Hori kontuan hartuta, aukera 
hori aprobetxatzeko dei egin die 
herritarrei, eta euren testigan-
tza ematera animatu. "Zuek ga-
rai hartako biktima izan baza-
rete, era batean edo bestean, edo 
baten bat ezagutzen baduzue 
biktima izan dena, informatu 
eta animatu testigantza emate-
ra". Gaineratu du edozein kon-
takizunek balio duela memoria 
historikoa egiten laguntzeko. 
"Frankismo garaiko biktimen 
edozein testigantza izan daiteke, 
torturetatik hasita, euskaraz 
ikasteko debekura", azpimarra-
tu du Altunak.

Hitzordua aurrez 
Bulegoa Bizente Goikoetxea pla-
zan egongo da irailaren 20an, 
eguaztena, 09:00etatik 12:00etara. 
Hala ere, hitzordua aurrez es-
katzea gomendatzen du Araba-
ko Foru Aldundiak. Horretara-
ko aukera egongo da 945 18 19 
00 telefonora deituta edota vic-
timasfranquismo@araba.eus 
helbidera idatzita.

Frankismo garaiko irudi bat. ArAMAIOKO UDAlA

diktadurako testigantzak 
ahaztuak izan ez daitezen
arabako Foru aldundiak martxan jarri duen Frankismoaren biktimei arreta Emateko 
bulegoa aramaiora iritsiko da datorren eguaztenean –hilak 20–, eta garai hartan 
biktima izan zirenek testigantza emateko aukera izango dute 09:00etatik 12:00etara

herritarrei aukera 
aProbetXatzeko 
deia egin die 
udalak, teStigantza 
eMatera aniMatuz

e.a. aramaio
Bihar, zapatua, Aramaioko XVI. 
Rallysprint lasterketa egingo 
da eta horrek hainbat aldaketa 
eragingo ditu herrian. Batetik, 
Aita Gabirel Jauregi, Pedro 
Ignazio Barrutia eta Nardeaga 
–kiroldegitik okindegira– kaleak 
zirkulazioari moztuta egongo 
dira lasterketak irauten duen 
bitartean.

Bestalde, aipatutako kaleetako 
eta frontoiko aparkalekuek libre 
egon beharko dute 08:30erako, 
Rallysprintaren antolaketa la-
netarako. Horrekin lotuta, Uda-
lak hau jakinarazi die herritarrei: 
"Edozein larrialdirengatik itxi-
tako kaleak erabili beharko ba-
zenituzte, antolakuntzarekin 
zuzenean harremanetan jarri". 
Eta haiek bideratuko dutela 
zirkulazioa.

Horrez gain, lasterketa pasa-
tzen den auzo guztietan ere kon-
tuan hartu behar diren oharrak 
banatu dituzte antolatzaileek 
–Uribarri, Arexola, Arriola, Etxa-
guen, Gantzaga eta Arraga–. 
Bidea 14:00etan itxiko dute eta 
ez da irekiko proba bukatu arte. 
Eta norbaitek behar bereziren 
bat izanez gero, antolatzaileekin 
jarri beharko du harremanetan, 
ondorengo telefonoaren bitartez: 
696 95 25 98 (Julen).

Aldaketak 
herrian, 
Rallysprinta 
dela eta
aita gabirel Jauregi, 
pedro ignazio barrutia eta 
nardeaga kaleak itxita 
egongo dira bihar

Erlijioa  
eta etika

Erlijioa edo etika. Aukera 
ezazu bietatik bat. 
Horregatik, momentuz, 
bertan behera utziko ditut 
oinarrizko hezkuntzak 
musikarekiko dituen 
hutsuneak. Gaur egun, nola 
da posible etika 
derrigorrezko ikasgaia ez 
izatea gure eskoletan.

Esan beharra daukat 
erlijioa aukera bezala 
jartzea positiboa dela, 
jarduera pertsonala eta 
aniztasun handikoa baita, 
baina etika?

Etika gizartea osatzen 
dugun gizaki guztion 
betebeharra da; gainera, 
erlijioak ez bezala, gure 
arteko desberdintasunak eta 
desadostasunak apurtzeko 
gaitasuna dauka.
Ez al du etikak guztiok 
amankomunean ditugun 
giza baloreak lantzen, eta 
ondorioz, gizarte 
harmoniatsuago bat 
sortzen?

Orain gutxira arte eta 
oraindik, gizarteetan, 
erlijioek zeramaten eta 
daramate giza banakoaren 
eta giza taldearen portaera 
jorratzeko betebeharra. 
Baina gaur egun, hezkuntza 
eta gizarte laiko batean, 
etikak batu beharko luke 
gizakiaren portaera 
indibiduala eta kolektiboa 
aztertzeko eta lantzeko 
ardura.

nirE ustEz

MAnEx 
ARRIOlAbEnGOA

Irailaren 7an egin zen odol ate-
ratzea, Odol Emaileen Elkarteak 
deituta. 24 pertsona joan ziren 
parkean aparkatuta izaten den 
autobusera odola ematera. Ho-
rietatik bik lehen aldiz eman 
zuten, gainera. Eta beste bik 
ezin izan zuten eman, arrazoi 
medikoak direla eta. Elkarteak 
begi onez ikusi ditu datu horiek, 
positiboki baloratu ditu.

24 pertsonak eman 
dute odola, horietatik 
bik lehen aldiz

ASEk, Aramaioko Sagarzalien 
Elkarteak, ondorengo oharra 
kaleratu du: "Mendixolako erai-
kinean sagarra transformatzeko 
lanen denboraldiari hasiera eman 
diogu. Beraz, gure instalazioak 
erabili nahi badituzu, elkartea-
ren telefonora deitu behar duzu 
hitzordua hartzeko. Telefono 
zenbakia aldatu egin dugu eta 
ondorengoa da: 689 58 99 13".

Sagarzaleen 
elkarteak telefono 
zenbaki berria dauka
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eneko azurmendi aramaio
Sastiñako kontzertua kultura 
etxean izango da gaur, eta gon-
bidatua, berriz, Eltziegoko Udal 
Banda. "Gaur egun, 35 bat mu-
sikarik osatzen dugu taldea. 
Adin guztietako jendea daukagu, 
12 urteko musikarietatik hasi 
eta 70 urtekoetaraino", adierazi 
du Oscar Ruizek, bandako zu-
zendariak.  

130 urte baino gehiagoko his-
toria duen banda da Eltziegokoa 
eta gaur egun ere "oso indartsu" 
mantentzen dela adierazi du 
Ruizek.  Azken urteetan, lau 
zuzendari izan ditu bandak, eta, 
musikari dagokionez, aldatzen 
joan da, abesti klasikoetatik   
–zarzuelak, pasodobleak...– gaur 
egungoetaraino. "Ez gara gene-
ro konkretu batean zentratzen. 
Denetarik jotzen dugu, klasikoak 
bai, baina musika modernoagoa 
ere bai", azpimarratu du zuzen-
dariak.

Kontzertua Arabako Foru Al-
dundiaren bitartez lotu du Uda-
lak. Izan ere, Aldundiak progra-

ma berri bat sortu du, zeinen 
helburua den musika bandarik 
ez duten udalerrietara beste 
banda batzuen kontzertuak era-
matea. "Aramaion jotzeko au-
kera eskaini ziguten eta guk oso 
pozik hartu genuen eskaintza. 
Gogo handiz gaude kontzertu 
hau emateko”, dio Ruizek.

ez da lehena 
Eltziegoko Udal Banda Aramaion 
izana da duela urte batzuk, eta 
horren gaineko informazio gehia-
go kontzertuan bertan emango 
da. "Historialari bat daukagu 
taldean eta hark azalduko du 
duela urte dezente Eltziegoko 
Udal Banda Aramaion izan zela 
jotzen. Polita izango da garai 
haiek gogoratzea eta hori ara-
maioarrekin partekatzea", adie-
razi du Ruizek.

Hori dela eta, gerturatzeko dei 
egin die aramaioarrei: "Kantu 
ezagunak joko ditugu, kontzer-
tu eramangarria izango da eta 
ziur gaude gustatuko zaiela. 
Etortzen dena ez da damutuko".

Eltziegoko Udal Banda, kontzertu batean. DAvID lAMAZA

eltziegotik ekarritako 
doinuak entzungai gaur
130 urte baino gehiagoko historia duen Eltziegoko udal bandak kontzertua eskainiko 
du gaur, egubakoitza, kultura etxean, 20:00etan; emanaldia sastiñako egitarauaren 
baitan kokatuta dago eta arabako Foru aldundiaren kolaborazioarekin lotu da

Hauek dira gaur eskainiko 
dituzten abestiak:

Sangre de artista
• J.Teixidor

duncannon overture
• James D. Ployhar

the beatles in Concert
• Lennon and Mc. 

Cartney-Hautvast

abba gold
• Konp. / Arr. Ron Sebregts

do, re, Mi
• Richard Rodgers

nino bravo en 
Concierto
• Manuel Calero Garcia

eltziegoko 
udal banda

Aramaioko euskara ikasle batzuk. ArAMAIOKO UDAlA

Euskara eskolak jasotzeko 
matrikulazio epea zabalik dago
kanpaina bateratua egin da arabako udalen eta 
kuadrilla guztien artean; eskolak urrian hasiko dituzte

e.a. aramaio
Ikasturte berriaren hasieran, 
euskara eskolak antolatu ditu 
Aramaioko Udalak aurten ere.

Izen-ematea zabalik dago eta 
irailean zehar egongo da horre-
tarako aukera. "Izena ematen 
dutenen profila, ikasle kopurua, 
eta abar ikusi ostean, gutxi go-
rabehera, talde bat edo bi osatzen 
ditugu. Normalean, udaletxean 
egokitzen dugu gela bat eskolak 
emateko, eta kultura etxean ere 
eman izan ditugu. Lehenik, tal-
dea definitzen dugu, eta gero, 
talde horri egokituko zaion pro-
grama bat osatzen saiatzen gara", 
adierazi du Rosa Mondragonek, 
Euskara teknikariak.

Azkeneko urteetan bi ikasle 
talde izan dira martxan, nahiz 
eta iazko ikasturtean benetan 
funtzionatu zuena bat izan zen. 
"Talde egonkorra daukagu. Hauek 
duela urte batzuk hasi ziren 
euskara ikasten, nahiko maila 

baxuan, baina balorazioak adie-
razten du 4-5 urtetan asko ho-
betu dutela eta gorakada handia 
izan dutela. Talde horretan ikas-
le finkoak daude, urtetik urtera 
aldatzen ez direnak eta euskara 
maila aurreratua dutenak. Zaz-
pi pertsona inguru dira, eta nik 
uste dut horiek jarraitzeko asmoa 
badaukatela", zehaztu du Mon-
dragonek.

Hala ere, hasiberriei, anima-
tzeko dei egin nahi izan die. 
"Badakigu Aramaion taldetxo 
bat dagoela euskaraz ez dakiena, 
edo ibili izan dena, baina oso 
euskara maila baxua duena. Eta 
horiei deialdi berezia egin nahi 
diegu".

Mintzalagun programa 
Azken urteetan zortzi bat lagu-
nek osatutako talde finko bat 
ari da eta aurten ere jarraituko 
dute. Udalak programan parte 
hartzeko dei egin die ikasleei.

Aurten ere, alboka, danborra, 
bizkaitar dultzaina, txaramela, 
kainubera eta beste hainbat ins-
trumentu ikasteko aukera izan-
go da Aramaion, Fede de Dios 
irakaslearen eskutik. Ikastaro 
horiek urrian hasi eta ekainera 
bitartean iraungo dute. Infor-
mazio gehiagorako eta izena 
emateko 688 69 57 63 telefonora 
deitu behar da (Irati).

Alboka ikastaroak 
aurten ere, Fede de 
Diosen eskutik

Urritik aurrera izango dira es-
kolak eta horiek jaso ahal iza-
teko izen-ematea zabalik dago, 
irailaren 22a bitartean. Udale-
txean bertan eman beharko da. 
Bi aukera egongo dira: astelehe-
netan eta ostegunetan 19:45etik 
20:45era eta astearteetan eta 
ostegunetan 10:30etik 11:30era. 
Prezioa 120 euro da eta plaza 
mugatuak dira.

Pilates eskolak jaso 
ahal izateko 
izen-ematea zabalik 
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Maite txintxurreta bErgara
Larramendi gunean, San Juan 
auzoko industrialdearen gainean 
dagoen eremuan, Eusko Jaur-
laritzaren Sprilur sozietate pu-
blikoa pabiloi eta bulego berriak 
eraikitzen hasi berri da asteon. 
Zehazki, eraikin industrial bat, 
eraikin komertzial bat eta horien 
inguruko urbanizazio lanak egin-
go dituzte bertan. Larramendi-
ko gunea 2010ean inauguratu 
zuten arren, gaur egun industria 
pabiloi bakarra dago bertan: 
Embalan3 enpresarena, hain 
zuzen ere.

Atzo eguerdian, eguena, aur-
keztu zituzten Larramendin 
egingo dituzten lanak Elena Lete 
Bergarako alkateak eta Txaber 
Ourok, Sprilurko zuzendariak. 
Aurkezpen horrekin, hasiera 
eman diete 8.415 m2-ko lurraza-
laren atontze lanei. Lur horretan 
Debagoieneko industria eta zer-
bitzu enpresak kokatzea da as-
moa.

eraikinen ezaugarriak 
Larramendin egingo duten erai-
kin industriala 7.650 m2-koa 
izango da, eta C lursailean ko-
katuko dute. 17 pabiloi modular 
izango ditu horrek, horietatik 
bederatzi 510 m2-koak eta gai-
nontzeko zortziak, berriz, 380 
m2-koak. Hamar metroko altue-
ra izango dute pabiloi horiek.

Horrekin batera, aipatu beza-
la, hirugarren sektorera bide-
ratutako eraikin bat ere egingo 
dute –K lursailean–, eta bigarren 
horrek 7.650 m2-ko neurria izan-
go du. Eraikin komertzial horrek 
hiru solairu izango ditu, beheal-
dea kontatuta. Beheko solairu 
horrek ez du hormarik izango, 
eta goiko bi solairuetan bulegoak 
egingo dituzte, bakoitza 100 m2 
ingurukoa. 

Bi eraikin horiekin batera, 
urbanizazio lanak ere egingo 
dituzte Larramendiko gunean. 
Nagusiki jarduera industriale-
ra bideratutako eremua izan 

arren, pabiloi eta bulego erai-
kinak eraikitzearen arrazoia, 
Sprilurtik azaldu duenez, "en-
presa jarduera desberdinen ar-
teko sinergiak erraztea" da, 
enpresa interesatuek hala pro-
posatuta.

industrialdearen helburua
Atzoko aurkezpenean azaldu 
zutenez, eraikitze lan horien 
exekuzio epea hamaika hilabe-
tekoa izatea aurreikusten dute; 
lanek 2018ko urte bukaerara 
arte iraungo dute. Lokal berriak 
eraikitzeko inbertsioa 2,76 mi-
lioi euro izango dela azaldu du 
Sprilurrek.

Lanok bukatzean, Larramen-
di industrialdea "kokaleku in-
teresgarria" izango da "bere 
jarduera gauzatzeko espazio 
berrien beharra daukan edozein 
enpresarentzat", bultzatzaileen 
esanetan. 

gipuzkoako handienetakoa
Larramendiko eremu osoak 
149.352 m2-ko azalera erabilga-
rria dauka gaur egun, eta bede-
ratzi lursail urbanizatu daude 
bertan. Debagoieneko industrial-
derik handiena da, eta Gipuzkoa 
mailan ere, handienetarikoa. 
Bere kokapena "estrategikoa" 
omen da, bultzatzaileen esane-
tan, "komunikazio gune garran-
tzitsuetatik hurbil" dagoelako, 
AP-1eko Beasain-Durango arda-
tza, Eibarrerako AP-8 errepidea 
baititu gertu, eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko hiru hiribu-
ruetatik –Bilbo, Donostia eta 
Gasteiz– antzeko distantziara 
dagoelako.

Eusko Jaurlaritza (Sprilurren 
bitartez), Gipuzkoako Foru Al-
dundia eta Debagoiena eta De-
babarrena eskualdetako udalak 
partaide dituen Deba Bailarako 
Industrialdea SAren baitan 
dago Larramendi, Deba baila-
rako herrietan kokatutako bes-
te bederatzi industrialderekin 
batera.

Artean, zehazteke dago zein-
tzuk izango diren eraikin berri 
horiek okupatuko dituzten en-
presak, eta eskaintza horrek 
zabalik jarraitzen du.

Lanen hasierako agerraldia. txOMIn MADInA

bi eraikin berri egiteko 
lanak larramendin
san Juan auzoko industrialdean bulego eraikin komertzial bat eta industria jarduerara 
bideratutako beste bat egingo dituzte, bertako ingurua urbanizatzeaz batera. 
2010ean inauguratu zuten eremua, eta, gaur-gaurkoz, enpresa bakarra dago bertan

eraikin induStrial 
bat, eraikin 
koMertzial bat eta 
urbanizazioa 
egingo dituzte

goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea / bErgara

Udan bizitako istoriotxoak kon-
tatuz une politak oroitu eta 
kurtsoari gogoz ekiteko auke-
ra bikaina da Udako Euskaraz-
ko VI. Postal Lehiaketa. Hila-
ren 17ra arte bidal daitezke 
postalak; onenak tableta bat 
jasoko du. Oinarriak, Jardun.
eus-en.

Garaiz zaude VI. 
postal lehiaketan 
parte hartzeko

Hilaren 18an emango diete 
hasiera Agorrosingo kirol jar-
duerei. Bada, ordutik aurrera 
zerbitzuaren ordutegia ere 
aldatu egingo dute, eta ordu 
erdi lehenago irekiko dute, 
hau da, 06:30ean. Itxi ere lehe-
nago itxiko dute, 21:30ean. 
"Proba" egin nahi dute, "era-
biltzaile goiztiarrenei aukera 
emateko". 

Ordutegi aldaketa 
Agorrosin 
kirolgunean

Bi patxo

Udako oporretatik bueltan, batzuk depresioak jota bueltatzen omen 
dira. Nire kasuan, arduratzen nauen fenomeno berezi bat gertatzen 
jat: ez dakit nola gestionatu oporren bueltako agurrak. Lankideak, 
familia, lagunak... Badakit protokoloak esaten dabela emakumeei 
bi patxo eman behar dotsetela eta mutilei eskua, baina garaiak 
aldatzen ari diren heinian, dudak sartzen jataz emakumeei patxoak 
edo eskua emotean –kobra-ren bat edo beste jaso ondoren, noski–. 
Gainera, ez dot uste nere kaktus-bizarrarekin patxoak jasotzea 
inori gustatuko jakonik, ez hitz egiteagatik askotan aurpegian 
pegauta geratzen jaten makilai eta krema plastoiez. Eskua emoteari 
buruz ere badauzkat dudak, enterau naizenetik txirrindulari talde 
profesional bateko kideek ez dutela elkar eskua emoten birusak ez 
kutsatzeko. Proposamen bat daukat: zergatik ez ditugu ohiturak 
aktualizatzen eta hemendik aurrera besarkadak eman bai neska 
eta bai mutilei?... Bueno, hobeto pentsauta, bestearen besapiak 
usaintzeko arriskua be badago... Hau da jiria... Eta inuitek bezala 
sudurrekin igurtziak ematen baditugu? Kar, kar... ez dot uste inor 
ausartuko denik nere sudurrarekin tope egiten...

nirE ustEz

AsIER ElORTZA

M.t. bErgara
Udalak egindako Boni Lasku-
raingo bidegorri zati berri ho-
rrekin, herriko bidegorri sarea 
3,6 kilometrokoa da dagoeneko. 
Boni Laskuraingo plazatxotik 
Ernai kalerainoko zatia da be-
rria, eta alde bakoitzean aurrez 
eraikitako txirrindulari bideak 
lotu ditu horrela.

Era berean, Gipuzkoako Al-
dundiak egindako bi bidegorri 
zati lotzen ditu: iparraldetik, 
Soraluzeraino doana, eta hegoal-
detik, Elorregi aldera doana, 

Arrasatera zein Oñatira joateko 
aukera eskaintzen duena.

Bidegorriaren zati berria uz-
tailean zabaldu zen. Asfaltatze 
eta margotze lanak egin ditu 
Sasoi Eraikuntza SL enpresak; 
horien aurrekontua 197.858 euro 
izan da.

Etorkizunean, Urteaga ingu-
ruan eraikitzekoak diren bide-
gorri zatiak handituko du Ber-
garako sarea, eta, Aldundiak 
eraikiko duen zatiarekin batera, 
Bergara eta Antzuola ere lotuko 
ditu bizikletendako bideak.

bergarak 3,6 kilometroko 
bidegorri sarea dauka jada
boni laskuraingo bidegorria erabilgarri dago, eta 
txirrindulariendako bideak herria zeharkatzen du
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Jokin bereziartua bErgara
San Martin jaien bigarren aste-
buruan, helduen zein umeen 
danborradak izango dira prota-
gonista. Gaur irtengo da heldue-
na, kultura etxetik (22:30), ibil-
bide honekin: Arruriaga, Mas-
terreka, Bideberri, Fraizkozuri, 
Herrilagunak, Domingo Irala, 
Irizar, Barrenkalea, San Martin 
plaza, Bidekurutzeta, San Pedro, 
Artekalea, Arruriaga, Barren-
kalea, San Martin plaza. 19 tal-
dek eman dute izena eta 560 
danbor jotzaile arituko dira, 
inoizko kopururik handiena. 

Kalera irtengo diren taldeen 
artean badira urteurren berezi 
batzuk. Batetik, Aritzeta abesba-
tza danborradan lehen aldiz irten 
zela 30 urte bete dira aurten, eta, 
bestetik, 1967an lehenengoz irten 
ziren danbor-jole japoniarrak. 
"Felix Garitanok eta beste ber-
garar batzuek asmatu zuten Mi-
guel Gonzalez Bastidaren Naga-
saki 1967 abestiaren musika 
haurren danborradarekin lotzen. 

50 urte eta gero, ehunka japoniar 
irtengo dira, helduen zein umeen 
danborradetan", gogora ekarri 
du Valen Moñuxek. Ondoren, 
San Martin Agirreren heriotzaren 
errepresentazioa hasiko da (23:30), 
1597ko otsailaren 5ean Nagasakin 
izan ziren 26 martirien –tartean 
San Martin Agirre bera– erail-
ketak oinarri hartuta. 

Zapatuan, berriz, umeen txan-
da izango da (18:30). Honako hau 
izango da ibilbidea: Kultura 
etxea, Arruriaga, Masterreka, 
Bideberri, Fraizkozuri, Herri-
lagunak, Domingo Irala, Irizar, 
Barrenkale, San Martin plaza. 
Musika Eskolako gazte bandaren 
laguntza izango dute. Ikastetxee-
tatik 130 neska-mutikok eman 
dute izena, baina badira euren 
kabuz izena eman dutenak; 250 
ume inguru irtengo dira.   

sanmartinetako beste klasikoak 
Bestalde, sanmartinetako gai-
nerako klasikoek ere ez dute 
hutsik egingo:  musika bandaren 

kontzertua –bihar, San Martin 
plazan (12:30)–, aire libreko Si-
mon Arrieta pintura lehiaketa 
–sari banaketa domekan izango 
da udaletxean (14:30)– eta txis-
tulari bandak lagundutako Ber-
garako Erraldoi Konpartsaren 
kalejira –domekan izango da, 
San Martin plazatik irtenda 
(18:00)–, besteak beste. 

gaueko autobus zerbitzua 
Etorriko direnei begira, Pesak 
gaueko autobus zerbitzua indar-
tuko du gaur gauean. Batetik, 
Eskoriatza eta Eibar arteko linea 

indartu dute eta, bestetik, an-
tzuolarrek zein elgetarrek ere 
autobusak izango dituzte 00:00eta-
tik 06:00etara. Geltoki nagusietan 
bakarrik geratuko dira. 

San Martin Agirreren gurutziltzaketaren errepresentazioa, 2015eko jaietan. GOIEnA

danbor hotsei jarraituz, 
San Martin gogoratzera
helduen danborradan 590 herritar irtengo dira gaur gauean eta umeenean 250 bat 
espero dira bihar arratsaldean; urteurrenen danborrada izango da: aritzeta abesbatza 
duela 30 urte irten zen lehen aldiz eta danbor-jole japoniarrek 50 urte beteko dituzte

lAZPIUr

Altuna, lazpiur eta dual sistema
Miguel Altunaren eta lazpiur enpresaren Dual formakuntzarako akordioari 
esker, aurten lanbide Heziketako bost ikasle lazpiurren arituko dira lanean; lau 
produkzio postuetan eta bestea administrazioan. Bi aldeendako onuragarria da 
akordioa: "Ikasitakoa praktikan jartzeko aukera izango dute ikasleek; 
enpresarentzat ere ona da, lazpiurreko lan egiteko modua erakutsiko diegu".
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Jokin bereziartua bErgara
Bergarako Udalak Bolua auzo-
ko udal pilotalekua estaltzeko 
egin duen proposamena burutzea 
nahi duzu? Horixe izango da 
Boluko frontoiaren estalkiaren 
harira Udal Gobernuak propo-
satutako herri-kontsultaren 
galdera, eta galdera horri bai 
edo ez erantzun beharko diote 
Boluko auzotarrek. Hain justu, 
Aranerreka, Koldo Eleizalde, 
Iriburu eta Bolua kaleetako 
bizilagunak daude deituta gal-
deketan parte hartzera; guztira, 
1.262 herritar.  

Irailaren 23an egingo da. Mahai 
bakar bat jarriko da auzotarrek 
botoa eman ahal dezaten, Beart 
elkartearen lokalean –Bolua 
kalea 47–. Botoa emateko ordu-
tegia honako hau izango da: 
09:00etatik 13:30era eta 16:00eta-
tik 20:00etara. Egun horretan 
botoa ematerik ez duten auzo-
tarrek aurretiazko botoa ema-
teko aukera bakarra izango 
dute: irailaren 20an, udaletxeko 
idazkaritzan, 09:00etatik 13:30era 
eta 16:00etatik 20:00etara. Botoa 
emateko, nortasun agiria, pa-
saportea edo gidabaimen origi-
nala eraman beharko da. 

Auzotarrek etxean jasoko di-
tuzte botatzeko paperak, eta 
botopaper horietan bai edo ez 
markatu beharko dute. Hala 
ere, Beart elkartearen lokalean 
bertan etxez etxe banatutako 
paperak ere egongo dira irai-
laren 23an.

Mahaikideei, 200 euroko dieta
Galdeketarako mahaia Udaleko 
langile batek  eta bi herritarrek 
osatuko dute. Mahaikide izan 
gura duten Boluko auzotarrek 
gaur arte, hilak 15, izango dute 
izena emateko aukera –13:30ak 
baino lehen–. Interesatuek udal 
webgunean dagoen inprimakia 

bete beharko dute (http://www.
bergara.eus/eu/boluko-udal-pi-
lotalekua-estaltzeko-kontsulta), 
eta udaletxeko idazkaritzara 
eraman. Aurkeztutako auzota-
rren artean zozketa egingo da; 
hori bai, lehentasuna izango 
dute langabeek. Izan ere, mahai-
kide bakoitzak 200 euro jasoko 
ditu dieta gisa. Horien egin-
beharra izango da botoa ema-
teko aukera ahalbidetzea eta 
ondoren botoak zenbatzea, ak-
tak egitea eta dokumentazio 
guztia udaletxeko idazkaritzara 
eramatea.

estaltzeak, 190.000 bat euro 
Gobernuaren arabera, dagoe-
neko herritarrek egin dituzten 
ekarpenak aintzat hartuko dira, 
pilotalekua estaltzeko proposa-
menak aurrera egiten badu. 
Hala, Boluko pilotaleku estalia 
auzo osorako ekipamendua izan-
go litzateke. Erabilerari dago-
kionez, pilotan jokatzeko Ber-
garako Pilota Sailak lehentasu-
na eta ordutegi zehatza izango 
ditu, baina, horrez gain, kirol, 
kultura edo aisialdi arloko ekin-
tzak antolatzeko aukera eskai-
niko luke. Gauez itxita egongo 
litzateke eta soluzio teknikoak 
ezarriko lirateke, besteak beste, 
irisgarritasuna, argiteria eta 
soinu murrizketa bermatzeko. 

Pilotalekuaren estalkia egite-
ko 150.000 euroko baliatuko 
lirateke eta aurrez aipatutako 
soluzio tekniko horietarako, 
berriz, 40.000 euro inguru. 

zergatik antolatu duzue 
herri-kontsulta bat? 
Eztabaida sortu da Boluan. 
Batzuek frontoia estali nahi 
dute eta beste batzuek ez. 
Eztabaida bukatzeko eskatu 
ziguten auzotarrek 
parte-hartze prozesuko 
bileretan. Bestalde, 
programan jasota genuen 
eta hauteskundeetan garaile 
izan ginen. Beraz, herritar 
batzuek onartu zuten Boluko 
frontoia estaltzea. Hala ere, 
koherentziaz hori egiteko 
auzotarren berme handiagoa 
behar genuen eta aldeko 
zein kontrako iritziak jaso 
genituen. Ez dugu alde 
bakoitzaren neurria 
ezagutzen; hori argitzeko 
antolatu dugu kontsulta.
eta emaitza, loteslea.
Bai. Herriarekin dugun 
lotura gure programarekin 
duguna baino estuagoa da. 
Ikusten badugu auzoak ez 
duela nahi, ez dugu egingo.

GOIEnA

"auzoak ez 
badu nahi, ez 
dugu egingo" 
elena lete 
alkatEa

zeintzuk izan dira eh 
bilduk abstentziora 
jotzearen arrazoiak? 
Alde batetik, Boluko 
galdeketa egin dadin ez 
dugu oztoporik jarri nahi. 
Izan ere, bagenekien gu 
abstenituta ere aurrera 
egingo zuela galdeketak. 
Beste alde batetik, baina, 
proiektu horren inguruan 
gauzatu den prozesu osoa 
lardaskeria hutsa izan dela 
salatu nahi dugu. Proiektu 
horren bueltan Udal 
Gobernuak izan duen 
kudeaketa txarraren 
ondorio bat da galdeketa, 
nolabait. Horregatik jo dugu 
abstentziora; ez diogu 
oztoporik jarriko 
galdeketari, baina 
Gobernuak eramandako 
prozesuari ezin genion 
baiezkoa eman. lardaskeria 
hutsa izan da eta salaketa 
hori mahai gainean 
geratzen nahi dugu. 

GOIEnA

"Prozesu osoa 
lardaskeria 
hutsa izan da"
agurne barruso 
Eh bildu

zergatik abstenitu da 
irabazi? 
Kudeaketa ez da egokia 
izan. EAJk bere programan 
zekarren proiektu bat dela 
garbi dago; Boluak diagnosi 
bat behar zuen beharrak 
zeintzuk diren jakiteko. 
Diagnosi gabe EAJk erabaki 
du programako puntu 
horrekin azkenera arte 
jarraitzea. Auzo-kohesioa 
guztiz txikitu dute; hiru 
bilera egin ziren Irizarren, 
auzotar kopuru handi batek 
eskatuta, eta hirurak izan 
ziren desatseginak. Alkatea 
berea defendatzen, eta 
frontoi ondoko bizilagunak 
behin eta berriz eskatzen 
proiektua geratzeko... Oso 
gogorra izan zen, hor 
ikusten da Gobernuaren 
maila nolakoa den parte 
hartzea bultzatzeko orduan. 
Udalean ez dago inongo 
ordenantzarik edo irizpiderik 
parte hartzearen bueltan. 

GOIEnA

"diagnosi bat 
da boluak 
behar duena"
aiert lizarralde 
irabazi

190.000 euro inguru 
Da aurrekontua: 
150.000 euro 
eStalkia eta 40.000 
bat euro gainerakoa

boluko frontoia 
estali: bai ala ez?
irailaren 23an egingo da boluko pilotalekua estaltzeko proiektuaren gaineko galdeketa 
loteslea eta aranerreka, koldo Eleizalde, iriburua eta bolua kaleetako 1.262 auzotar daude 
botoa ematera deituta; aurrez botoa eman daiteke, hilaren 20an, udaletxeko idazkaritzan irudiko estalkia jartzea edo ez, horixe erabaki beharko dute Boluko auzotarrek. IMArA
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Xabier urzelai bErgara
Labegaraietan datozen asteotan 
hasiko dituzten liga txapelketak 
prestatzen dabiltza –talde nagu-
sia urriaren 7ko asteburuan 
hasiko da lehian–, eta badute 
lana, zazpi talde izango dituz-
te-eta kantxan: "Duela bi urte, 
2015-2016 denboraldia hiru tal-
derekin amaitu genuen, eta nahi-
ko justu, gainera. Hori ikusita, 

zuzendaritzan erabaki genuen 
nahiz eta jokalari gutxirekin 
egon, nahiko justu ibilita ere, 
gure jarrera taldeak sortzearena 
izan behar zela, eta halaxe hasi 
ginen. Jokalari gutxi izanda ere 
taldeekin aurrera egin genuen, 
eta emaitza onak eman ditu ho-
rrek, gazteak eskubaloira era-
karri ditugulako eta bi urtean 
kluba asko hazi delako; egun, 

zazpi talde ditugu", adierazi du 
Josetxo Muniategik.

Deigarria da, esaterako, ema-
kumezkorik ez izatetik aurten 
infantil eta kadete mailetan 
lehiatzera pasako direla: "Gabo-
netan hasi zen neska talde bat 
entrenatzen, eta taldea sortu 
genuen. Gainera, neska horiek 
beste asko erakarri dituzte, eta 
pozgarria da hori".

kirola bergara      27

Senior mailan bi talde izango ditu Bergarak, lurraldeko lehen eta bigarren mailetan. GOIEnA

hiru talde zituzten duela 
bi urte; zazpi dituzte gaur
 ESkUBALoiA  bergarako eskubaloi taldekoak pozik daude klubak azken bi urteotan izan 
duen gorakadarekin. gizonezkoetan kategoria guztietan dituzte taldeak, eta 
emakumezkoetan bi talde izango dituzte kantxan, infantil eta kadete mailetan

OIHAnA ElOrZA

harrobia sustatzeko lanean
Beti Busti elkarteak antolatuta, piraguismoa egiten ari dira hainbat 
gaztetxo, bi taldetan banatuta, egunotan, labegaraietan. Klubeko 
ordezkarien partetik azalpen teorikoak jaso dituzte lehenengo, eta 
errekara jaitsi dira gero, piraguan sartu eta kirola praktikatzera. Gaur, 
egubakoitza, egingo dute ikastaroaren azken saioa.

BKE

bergarako neskak, ligarako prest
lurralde mailako liga txapelketa iraileko azken asteburuan hasiko badute 
ere, mahoneroek urrira arte itxaron beharko dute liga hasteko, lehen 
astean atsedena izango dute eta. talde polita osatu dute bergararrek, 25 
jokalariz osatutakoa. Eibar, Anaitasuna, Aloña Mendi, Mutriku, Urola eta 
Amaikak Bat taldeekin batera izango dira hirugarren multzoan. 

Gizonezkoen senior mailan, Bergarak lurraldeko lehen eta bigarren 
mailetan izango du ordezkaritza. Edu Orgaz izango da lehenengo 
taldeko entrenatzailea, eta, kanpoko ikuspuntua dela onartzen 
badu ere, Muniategik uste du taldeak erregularrago izan behar 
duela: "Iaz oso partidu onak partidu txarrekin tartekatu zituzten, 
eta hori da taldeak hobetu behar duen gauzetako bat. Jokalari 
kopuruarekin ez dugu arazorik, beheko mailetatik jokalariak ere 
igo ditugu, baina horiek bigarren taldean geratuko dira. Hala, 
esperientzia irabazten joan behar dugu, partiduetan momentuko 
emaitzak larregi baldintzatzen gaitu, eta momentu bakoitzean 
kantxan zer egin behar den ikasi behar dute jokalariek; 
horretarako, denbora behar da. Akaso, iaz jokalari batzuei 
azkarregi eman genien ardura handia". 

erregulartasunaren bila

Ingeleseko eskolak

• Adin eta maila guztiak (3 urtetik aurrera)
• Talde murriztuak (zortzi, gehienez)

• Banako eskolak

Irakasgai guztietarako laguntza eskolak: Lehen Hezkuntza, DBH, batxilergoa...
Hizkuntza berriak (oinarrizko maila): Alemana, frantsesa, txinera, italiera...

GLOBAL STUDIES
AKADEMIA

San Lorentzo 23, behea 1 - BERGARA • Tel.: 943 22 93 24 - 605 76 32 72
global_studies_academy@yahoo.es
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IMAnOl SOrIAnO

Azpeitiko bikotea nagusi soltean
Azpeitiko Amets Amubieta eta larraitz larrañaga bikotea izan da irabazlea 
Moises Azpiazuren omenezko helduendako 32. dantza askatu txapelketan. 
Julen Murgiondo eta Saioa Galarraga bergararrek, podiumetik kanpo geratu 
arren, "oso pozik" bukatu zuten txapelketa. Aurten bederatzi bikote lehiatu dira. 

Jokin bereziartua bErgara
Proposamen interesgarri batekin 
dator gaur, San Martin jaien 
barruan, Iñaki Mata txotxongi-
lolari eta panpinaegile antzuo-
larra. Welcome izenarekin ba-
taiatu duen obra berriaren "au-
rre-estreinaldia" egingo du, San 
Martin plazatik hasita (19:00). 
Izan ere, "poesia ikusgarria" 
eskainiko duen obra ibiltaria 
da Welcome: "Bizitzan zehar per-
tsona guztiok izaten ditugun 
transformazioei ongietorria egin 
gura die antzezlanak. Motxila 
daraman pertsonaia bat da pro-
tagonista, kaletik eskatzen eta 
harremantzen dabilena. Ikus-
leekin sortzen diren harreman 
horietatik gauza interesgarriak 
ateratzen dira".  

"uste du benetakoa dela"
Matak dioenez, gaur kalera ate-
rako duen panpinak "itxura 
errealista" du: "Jendeak panpi-
na ikusi eta uste izaten du be-
netakoa dela. Proba batzuk egin 
izan ditut eliza kanpoan eskatzen 
jarrita, eta hurbildu izan zait 
jendea dirua ematera ez dena 
konturatu ere egin panpina ba-
tekin ari zela harremantzen". 
Burgosko katedralaren ondoan 
zegoela, esaterako, Donejakue 
bidea egiten ari zen erromes bat 
zela pentsatu zuten askok.

San Martin plazatik abiatuta, 
gutxi gorabehera, 25 minutuko 
bi txanda egingo ditu: "Hori bai-
no emanaldi luzeagoa larregi 
izango litzateke niretako. Pan-
pinak pisu handia dauka eta 
deskantsatzea komeni izaten 
zait". Gaurko aurre-estreinaldi-
tik harago, ez dauka beste ema-
naldirik lotuta. Panpina berria 
kale antzerkien eta txotxongiloen 
jaialdi berezituetan ateratzea da 
haren asmoa: "Halaxe izan zen 
Barreras-ekin eta horrela jarrai-
tuko dut Welcome-rekin. Jaialdi 
horietan, Leioakoan edota Llei-
dakoan kasu, nolako harrera 
izango duen ikusi gura dut".  

eskola bat ezagutza partekatzeko
30 urte luzez dihardu Matak 
txotxongiloen munduan eta urte 
horietan guztietan ikasitakoa-
rekin Debagoienerako eskola 
bat irekitzeko proiektua dauka 
buruan udaberria ezkero. Hala 

ere, beste proiektu batzuk tar-
tean, "stand by" egoeran dago 
orain eskolarena: "Iraila amai-
tu ostean berriro helduko diot; 
lokalik ez badaukat, baserrian 
hasiko nintzateke lanean; ea 
nola funtzionatzen duen". 

iñaki Mata, Welcome antzezlan ibiltarian erabiliko duen panpinarekin. A. DOMInGUEZ

Mataren azken obraren 
aurre-estreinaldia gaur 
'Welcome' izena duen kale antzerki ibiltaria eskainiko du iñaki mata antzuolarrak gaur, 
san martin plazatik abiatuta (19:00); sortutako azken panpina aterako du kalera: 
"motxila daraman pertsonaia bat da, kaletik eskatzen eta harremantzen dabilena"

San Martin jaien barruko zuzeneko musika eskaintzari dagokionez, 
erromeria taldeek protagonismoa hartu dute festen bigarren 
asteburuan. Batetik, Joselu Anaiak taldea igoko da gaur gauerdian 
San Martin plazako agertokira (00:15); Euskal Herriko plaza 
taldeen artean beteranoenetakoak dira, erromeriaren iragana eta 
oraina. Bihar ere erromeria izango da protagonista agertoki berean 
(20:00), Huntza taldearen eskutik. talde jaioberria eta gaztea, 
arrakasta handiz dihardute udan, festarik festa.  

Bestalde, xaxauk antolatuta, kontzertuak izango dira bigarren 
urtez Munibeko txosnagunean. Jaialdi interesgarria antolatu dute 
biharko, 22:30ean hasita: Oki Moki, Tacumah Reggae Band eta Los 
Perros de Pavlov taldeek joko dute. Getarian bizi diren Paula 
Estevezek eta Aritz Aranburuk osatzen dute Oki Moki taldea eta 
pop melodia itsaskorrak eskainiko dituzte Muniben, gitarra 
zakarrekin nahastuta; Ocean Breeze izeneko lehen diskoa kaleratu 
zuten iaz. Tacumah Donostiako reggae taldea da, 2008an sortua 
eta gaur egun hamar musikariz osatua. Jamaikako reggae 
klasikora gerturatzen dira, eta 1970eko eta 1990eko hamarkadak 
gogoan izan arren ukitu pertsonala eta indartsua eskainiko dute. 
Eta, amaitzeko, Los Perros de Pavlov taldeak euskarazko rapa 
eskainiko du, musika elektronikoa eta instrumentuak nahastuta.

erromeria plazan, denetarik Muniben

kamerata oiasso orkestrakoen talde argazkia. KAMErAtA OIASSO

Kamerata Oiasso orkestra bihar, 
Italiako musikagileen piezekin
'kultura kalera' ekimenaren barruan joko du zapatuan 
irungo hari orkestrak, mariaren lagundian (19:00) 

J.b. bErgara
Kultura kalera programaren 
barruan, Kamerata Oiasso so-
kazko orkestrak kontzertua es-
kainiko du etzi, irailak 17, Ma-
riaren Lagundiko elizan (19:00). 
Duela gutxi sortutako orkestra 
da Kamerata Oiasso, kide gehie-
nak irundarrak dira eta lotura 
estua dute hiriarekin eta berta-
ko jarduera musikalarekin. Or-
kestraren izena ere Irungo hi-
riaren antzinako adieratik dator: 
Oiasso. Musikari profesionalak 
dira taldea osatzen duten gehie-
nak, hainbat orkestra sinfoni-
kotan jo izan dutenak. Hala ere, 

Kamerata Oiassoren helburu 
nagusia da kalitatezko musika-
ren hedapena bermatzea, bere 
esanahi zabalenean. Agertoki 
tradizionalenetan jotzeaz gain, 
ohikoak ez diren entzuleengana 
hurbiltzea da euren asmoa eta 
asteburu honetan Bergaran es-
kainiko duten kontzertua tes-
tuinguru horretan kokatzen da.  

Egitarauari dagokionez, Ka-
merata Oiassok "bidaia nostal-
giko bat" proposatuko du Italia-
tik, 1653tik 1979ra arteko kon-
positore italiarren piezak –Co-
relli, Vivaldi eta Puccini kasu–  
interpretatuta. 
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l.z. ElgEta
Elgeta Hirix udal komunitatea-
ren parte da. Komunikazio pla-
taforma martxan da, eta edozein 
herritarrek deskarga dezake 
aplikazioa. "Herriko entitate 
guztiek egin ditzakete ekarpe-

nak, eta, Udalarendako ez ezik, 
herriko elkarteendako zein ko-
mertzioendako ere oso erremin-
ta baliagarri bihur daiteke", 
adierazi du a3rConsulting etxe-
ko Aitor del Hoyok. "Uneotan 
Udalak du indar handien apli-

kazioan, baina herriko edozein 
eragilek sor dezake bere kontua, 
herritarrei helarazi nahi dizkien 
edukiak partekatzeko". 

Atzo egindako saioa herrita-
rrendako izan zen. Hirix zer 
den, nola funtzionatzen duen 
eta nola deskargatzen den azal-
du zuen Del Hoyok. Bizpahiru 
hilabete barru herriko komer-
tzioendako eta elkarteendako 
formazio saio irekia egingo du-
tela adierazi du a3rConsulting 
etxeko adituak. Ziurtatzen du 
etekin handia atera dezaketela.

Elkarteek eta komertzioek ere 
balia dezakete hirix plataforma
mugikorrendako aplikazio berria erabilgarri dago, eta 
atzo egin zuten herritarrendako aurkezpena udaletxean

Urtero moduan, Vespa eta Lam-
bretta motorrak ikusgai egongo 
dira herriko plazan, 10:30etik 
12:15era. Ondoren, 40 kilometro-
ko ibilbidea egingo dute par-
te-hartzaileek. Ibilbidea da El-
geta, Elorrio, Miñota, Berriz, 
Eroski, Matiena, Elorrio, Kan-
panzar eta Elgeta. Bazkaria, 
aurten ere, El Rincon de Lola 
jatetxean izango da, 14:30ean. 

Elgetako XII. Vespa 
eta Lambretta 
topaketa domekan Baserritarren azoka

Zapatuko azokarako 
izen-ematea udaletxean 
hilaren 18ko 12:30ak arte. 

Tortilla lehiaketa
Izen-ematea zabalik 
liburutegian hilaren 22ra arte.

Podologoa
Iraileko kontsulta hilaren 
21ean izango da. Txanda 
hartzeko: 943 76 80 77 (Nati).

oharrak

larraitz zeberio ElgEta
Egun bereziak dira honako hauek 
sendagilearendako. Azken egu-
nak ditu Elgetako kontsultan.
iritsi da erretiroa. Pozik hartzen 
duzu ala kostako zaizu egokitzea? 
Ba, ez dakit. Oso berria izango 
da. Urte mordoa dira gauza bera 
egiten, eta aldaketa ekarriko du. 
Bertigo apur bat sortzen du.
Pazienteak gerturatu zaizkizu agur-
tzera? Haiendako ere aldaketa 
izango da. 
Etorri dira batzuk. Ziur aldake-
ta izango dela, baina taldean lan 
egiten dugu eta tarteka etorri 
izan dira ordezkoak. Osakide-
tzako sarean gaude eta istorio 
klinikoak informatizatuta dau-
de. Ez da lehen bezala, dena 
zegoela medikuaren buruan.  
Mila bat biztanleko herri bateko 
sendagilea izan zara. ezaugarri 
bereziak izango ditu horrek. 
Zalantzarik gabe. Eremu itxiagoa 
da, nahiz eta herri handiagoetan 
sendagileek paziente kupo bat 
duten. Hemen elkar ezagutzen 
dugu eta elkar ikusten dugu 
kontsultatik kanpo ere.
nola gogoratzen dituzu lehenengo 
urteak elgetako kontsultan? 
1983ko azaroan iritsi nintzen 
hona. Oposizioak gainditu, eta 
Elgeta aukeratu nuen. Ordez-
kapenengatik, ezagutzen nuen 
apur bat aurretik. Atentzioa, 

orduan, astean zazpi egunekoa 
zen eta 24 orduz. Medikua eta 
erizaina geunden eta biztanle 
guztiei ematen genien arreta, 
izan helduak, izan haurrak. 

Laguntza medikorako zentroa 
Arrasaten zegoen –gerora De-
bagoieneko Ospitale bihurtu 
zena– eta espezialistak, berriz, 
Eibarren.

asko aldatu da elgetako osasun 
zentroa hiru hamarkadatan? 
Aldaketa oso handiak izan dira. 
Hasteko eta behin, lantaldearen 
dedikazioa. Osakidetzan sartzeak 
lantalde batean lan egitea ekarri 
zuen, eta Bergarako larrialdi 
zerbitzuak sortzeak aldaketa 
handia ekarri zuen. Bestetik, 
hasiera batean, ez zegoen  Elge-
tan analitikarik egiterik. Eibar-
ko anbulatoriora joan beharra 
zegoen. Ostean lortu zen anali-
tiketarako odola hemen ateratzea 
eta laginak Eibarrera taxi bidez 
bidaltzea. Azkenik, Debagoiene-
ko Ospitalea sortzeak baliabide 
gehiago ekarri zituen; adibidez, 
tresneria berria diagnostikoa 
egiteko... 
gaixotasunei dagokienez, aldake-
ta nabarmenak izan dira?  
Gizartean, orokorrean, izan di-
ren aldaketak: infekzio-arazoak 
gutxituz joan dira eta gero eta 
gaixotasun kroniko gehiago dau-
de. Biztanleriaren adina igo egin 
da. Lehen ez zen batere arrunta 
90 urtera heltzea eta gaur egun 
ez da hain zaila.  
elgetako botikarekin ere harreman 
oso estua dago, ezta? 
Elkarren behar izana daukagu, 
eta, herri txikia izanik, gertu-
tasun handia dago bai herrita-
rrekin, bai gainerako zerbitzue-
kin, izan botika edo Udaleko 
Ongizate Saila. Lankidetza ona 
dago eta garrantzitsua da zer-
bitzu onena emateko, zalantzak 
argitzeko, eta abar...
eta elgetarrak, gaixotzen direnean, 
paziente onak dira? gogorrak, ke-
xatiak…? zer esango zenuke? 
Jende atsegina da eta ondo eza-
gutzen dute beraien burua. Oro-
korrean, ez dira kontsultara 
edozein tontokeriagatik etortzen.  
urteotan une gogorrak ere izango 
ziren. larrialdi egoerak, gaixotasun 
larriak… 

Noski, baina asko aldatu dira 
gauzak. Hasieran, nahiko baka-
rrik geunden. Orain, ez. Balia-
bide berriak daude; esaterako, 
112 emergentzia zerbitzua. He-
likopteroa ere badago eta inoiz 
erabili behar izan da. Zerbitzu 
onak dira. Beti nahi izaten dugu 
azkarrago iristea, eta abar, bai-
na zerbitzu onak dira.
elgetako osasun zentroa gaur egun 
ondo hornituta dago? 
Une honetan Elgetan ematen 
den osasun arreta inguruko edo-
zein herritan ematen denaren 
mailakoa da.
erretiroa hartzerakoan, zenbat ar-
dura uzten dituzu? 
Bergarako Unitateko arduradu-
na naiz eta Angiozarko kontsul-
ta ere nik pasatzen dut.
eta hurrengo sendagilea nor izan-
go den erabakita dago? 
Izendatuta dago. Nik astean ja-
kin dut. Emakumezko bat da. 
Elkartuko gara eskualdatzea 
egiteko.
aholkurik emango zenioke?   
Ez. Gazteagoa da, eta, segurue-
nik, ni baino prestakuntza mai-
la hobearekin etorriko da. 
eta zein asmo du iñaki urgoitiak 
etorkizunerako?
Etxea daukat, lanagatik; kontuan 
izanda emazteak ere erretiroa 
hartzen duela eta lekeitiarra 
dela, hasiera baten, Lekeitiora 
joango gara bizi izatera. 
eta elgetarrei, zer esango zenieke?  
[Barre] Elgetan oso ondo bizi 
daitekeela uste dut. Diren mo-
dukoak izaten jarraitzeko esan-
go nieke. 

Joseba iñaki Urgoitia Elgetako kontsultan. l.Z.

"arreta, elgetan, beste 
herrietako mailakoa da"
Joseba iñaki urgoitia sEndagilEa
Elgetarren sendagilea ia 34 urtez, gaur, barikua, hartuko du erretiroa urgoitiak. 
gogoan ditu hasierako urteak eta dio hobekuntza handiak izan direla ordutik hona

"haSierako 
urteetan atentzioa 
aStean zazPi 
egunekoa zen eta  
24 orduz"
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Maider arregi antzuola
Herri Eskolako lanak 2018-2019ko 
ikasturtean egingo dira. Dato-
rren urtean hasi eta urtebeteko 
epean egingo dela obra azaldu 
du Hirigintza teknikari Valen 
Moñuxek. Obra sakona izango 
dela gaineratu du: "Handitze 
sakona izango da. Hala, 300 me-
tro koadroko azalera irabaziko 
du eskolak. Aurrefabrikatutako 
gelen espazioa ez ezik, alboan 
daukan espaloiaren eremua ere 
oso-osorik hartuko du. Luzeran 
ere irabaziko du espazioa". 

gela gehiago 
Egingo den eraikinak bi solairu 
izango ditu, etxabeaz gainera. 
"Patioa eta jangela ere handia-
goak izango dira. Jangela ia 
bikoitza izango da, gainera. Lehe-
nengo solairuan, bi gela egongo 
dira –horietako bat bikoitza 
izango da, handiagoa–. Bigarren 
solairuak, aldiz, tamaina bereko 
hiru gela izango ditu. Horrez 
gain, pisu bakoitzean bulegoak 
eta komunak ere egingo dira, 
noski", argitu du Hirigintza tek-
nikariak. 

Modernoa vs klasikoa 
1.200.000 euro pasatxoko aurre-
kontua dauka obrak. Proiektu 
irabazleak, gainera, eraikin mo-
dernoa egiteko proposamena 
aurkeztu du. Hala, arkitektura 
tradizionalari, estilo modernoko 
eraikina gehituko zaio: "Orain 
dela 30 urte egin ziren handitze 
lanek lehengo estilo klasikoa 
jarraitu zuten; baina oraingo 
proiektu irabazleak estilo mo-
dernoa dakar eta nik uste dut 
ondo etorriko dela eskola mo-
dernizatzeko".

ukitu modernoa izango 
du eskola berrituak
300 metro koadro handiagoa izango da antzuolako herri Eskola. lan sakonak egingo 
dira, eta, gela gehiago izateaz gain, patioa eta jangela ere handiagoak izango dira. 
aurrefabrikatutako gelen alboko espaloirainoko azalera hartuko du eskola berrituak

Euskaldun izatea gero eta 
nekagarriagoa dela ni neu ohartuta, 
konturatzen zara hartu duzun 
jarrera, konpromiso tinko eta temati 
horretan gero eta bakartiago 
zabiltzala, eta horrek guztiak narama 
gordin agian zera galdetzera: ba ote 
daukan euskaldunak Euskal Herrian 
lekurik. 

Izan ere, uztailean argitaratuko 
datu soziolinguistikoek eta ni neuk 
lan egiten dudan fakultatean nahiz 
bizi naizen herrian jasotako 
esperientziek ez dute besterik 
adierazten, eta, etsipenaz jota-edo, 
itxaropen-galera edo krisi batera 
naramate euskaltzale bezala, 
naramana galdetzera zein den gure 

identitatean hizkuntzari ematen 
diogun garrantzia.

Katalunia dugu une honetan 
estatu-nazio bat osatzeko nahi baten 
erreferentea. Esan beharrik ez dago 
zer jarri duten egitura politiko 
juridiko berri horren ardatz: katalana. 
Guk, berriz, kontzientzia nazionalik 
balego, eta berdin zait ze kolore 

politikoa den, non kokatuko genuke 
euskara? Gaur, euskaldun 
zaharrengan ere euskara erabiltzeko 
orduan gero eta larriagoak diren 
pitzadurak antzemanda, nork daki. 

Esaera zaharrak diosku: euskara ez 
da dena Euskal Herrian, baina 
euskararik gabe ez dago Euskal 
Herririk. Ala bai?

Ezagutza edo erabilera

IñIGO RAMIREZ dE OKARIZ iramirEzdEokariz@mondragon.Edu

nirE ustEz

Aurrefabrikatutako gelak ordezkatuko dituen eraikina. AntZUOlAKO UDAlA Estilo modernoa dauka. A. U. gelak eta pasilloa. A. U. 

Atez ateko edukiontziak dauden tokia ere hartuko du eraikinak. AntZUOlAKO UDAlA
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Kataluniako erreferenduma ba-
besteko eta erabakitzeko esku-
bidea aldarrikatzeko, zenbait 
antzuolarrek zapatuko manifes-
tazioan hartuko dute parte. Gure 
Esku Dago ekimenak antolatu-
ta, manifestazioa irailaren 16an, 
17:30ean, Bilboko Casillatik 
abiatuko da. Antzuolatik auto-
busa 15:30ean irtengo da, autobus 
geltokitik.

Antzuolarrek babesa 
erakutsiko diote 
Kataluniari

Eskulan ikastaroetan norberak 
nahi duena egiteko askatasuna 
izango du: koadroak margotu, 
gauzak zaharberritu, egurra 
margotu, gauzak itxuraz aldatu… 
Izena emateko azken eguna irai-
laren 22a da eta udaletxera (943 
76 62 46) edo liburutegira jo behar 
dute interesa dutenek. Helduen-
dako nahiz gaztetxoendako ikas-
taroak izango dira.

Edurne Uribesalgoren 
eskulan ikastaroetan 
izena eman daiteke

'Ilusioz eta gogotsu' hasiko dute 
kategoria berrian denboraldia 
iker agirregabiria atezain arrasatearra fitxatu du 
antzuola futbol taldeak; bihar jokatuko du lehenengoz

Maider arregi antzuola
Zapatuan hasiko du denboraldia 
Antzuolako futbol taldeak. Aur-
ten, gainera, mailaz igo ostean,  
lehen partidua izango dute Erre-
gional Preferente mailan. Tolo-
sa izango dute aurkari. Ez dela 
erraza izango aurreratu du Ibon 
Gezalagak, AKEko presidenteak: 
"Lehen partidua Tolosan joka-
tuko dugu eta partidu zaila izan-
go da. Gainera, guretzako kate-
goria berria izanda, hasiera 
gogorra izango da".

Ilusioa handia dago taldeki-
deen artean eta denboraldia 
gogotsu hasiko dutela gaineratu 
du Gezalagak. "Maila berria 
gogorra izango da, baina ikusiaz 
jokalariek daukaten gogoa, se-
guru nago denboraldia ondo 
joango dela. Esaten den moduan, 
partiduz partidu joan behar dugu 
ikusten", azpimarratu du AKE-
ko presidenteak.

atezain berria 
Atezain baten beharra ere ba-
zeukan taldeak; hala, ez dute 
edonolako fitxaketa egin, eta 
eskarmentudun atezain bat eka-
rri dute Antzuolara: Iker Agi-
rregabiria. "Iaz Aretxabaletako 
UDA taldean ibili zen atezain 
arrasatearra fitxatu dugu. Pos-
tu horretan hutsunea geneukan 
eta beharrezkoa zen fitxaketa 
hori egitea", azaldu du. 

Hainbat derbi jokatuko dira 
aurten Erregional Preferente 
mailan. Besteak beste, iaz jaitsi 
zen Aloña Mendi futbol taldea 
ere izango du aurkari Antzuolak 
Eztalan, baita Oñatiko Azkoa-
gain futbol zelaian. 

Esan bezala, etxetik kanpo, 
Tolosako Usabal futbol zelaian 
jokatuko du denboraldiko lehen 
partidua Antzuolak, arratsalde-
ko hiru eta erdietan hasita, za-
patuan.

Erakusketa
Bergarako Beart elkarteko Juanjo Altuna margolariaren lanak 
ikusgai daude Aitz Garbi tabernan irail osoan.

KZgunea
Oinarrizko Internet ikastaroa eta smartphoneak eta tabletak 
erabiltzeko ikastaroak eskainiko ditu KZguneak urrian. Izena 
emateko azken eguna irailaren 22a da; udaletxean (943 76 62 46) 
edo liburutegian eman daiteke izena.

Ingeles ikastaroa
Helduen Eskolak (EPA) ingeles ikastaroa eskainiko du 
Bergarako Irizar jauregian (943 76 44 52).

oharrak

Maite txintxurreta antzuola
Antzuolako jaietako Mairuaren 
Alardea herriko ondare kultural 
eta historiko garrantzitsuene-
takoa da. Bada, hura babesteko 
eta sustatzeko sortu zen Mai-
ruaren Alardearen Kultur El-
kartekoek Antzuolako Alardea-
ren inguruko ikerketa sakona  
abiarazi dute, Antzuolako Uda-
lak, Eusko Ikaskuntzak eta Eus-
ko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 
sustatuta.

Hori dela eta, Alardearen ikus-
pegi globala ikertzeko beka bat 
atera zuten, eta dagoeneko to-
patu dute pertsona egokia, uz-
tailaz geroztik horretan lanean 
ari dena: Lourdes Odriozola. 
Geografia eta Historian lizen-
tziaduna da, baita Historian 
doktorea ere, eta hainbat iker-
keta lan eta artikulu publikatu 
ditu. Urte bukaerarako bukatu-
ta izango du Alardeari buruzko 
lana.

aldaketak eta berezitasunak
Urteetan zehar hainbat aldake-
ta izan dira Antzuolako Alardean. 
Azkenaldiko sakonenak, Alardea 
Biziberritzeko Taldeak bultza-
tutakoak, ospakizuna gaur egun-
go balioetara egokitu eta herri-
tarren parte hartzea sustatzeko 
helburuarekin. 2009tik aurrera 
hasi ziren aldaketok aplikatzen; 

hala, esaterako, Mairuaren fi-
gura duindu egin zen, eta, An-
tzuolako tropei bezala, bere 
zaldia edota segizioa jarri zi-
tzaion, errekreazioari kutsu 
belikoa kentzeaz batera.  Horien 
aurretik, baina, urtez urte bes-
te hainbat eguneraketa izan ditu 
ospakizunak.

Antzuolakoak gainontzeko 
alardeekiko hainbat berezitasun 
ere baditu: Iparragirreren ber-
tsoak eta alardeko dantzak, esa-
terako.

Bada, ospakizunaren jatorria-
ren inguruko historiaz gain, 

eraldaketa eta berezitasun horiek 
guztiak ere jasoko ditu ikerke-
tak: "Ezin da ukatu ibilbide his-
toriko luzea egin duela Antzuo-
lako Alardeak, baina eguna da 
esateko ere bere ikuspegi glo-
balarekin loturiko ikerketa ba-
ten beharrean gaudela".

Ikerketa lana bukatzean, ho-
rren sozializazioa eta zabalpena 
egitea izango da helburua, el-
karteko Iñigo Ramirez de Oka-
rizek azaldu duenez. Asmoen 
artean daude liburua argitara-
tzea, erakusketak egitea, mate-
rial pedagogikoa sortzea... 

Aurtengo Alardean egindako argazkia. IMAnOl SOrIAnO

ondare garrantzitsu bati 
buruzko ikerketa sakona
mairuaren alardearen kultur Elkartearen ekimenez, lourdes odriozola ikerlari 
eskarmentuduna jaietako ospakizun nagusiaren inguruko hainbat aspektu jasotzeko 
bilketa lan bat burutzen ari da uztailaz geroztik. urte bukaerarako bukatuta izango du

Arma ikuskatzeak dira alardeak, 
eta Antzuolan, 1536koa da 
ezagutzen den lehena. Batzar 
nagusiek deituta Bergarara 
joateari uko egin ziotelarik, 
antzuolarrek eurena egin zuten.

Mairuaren figura
Mairuaren figurari buruzko lehen 
aipamena geroagokoa da, 
1881ekoa. 1915eko Alardearen argazkia. MAIrUArEn AlArDEArEn KUltUr ElKArtEA

antzinatik datorren ospakizuna
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Uretako sorosle titulua birzikla-
tzeko ikastaroa egingo dute Zu-
bikoa kiroldegian hilaren 23an. 
Parte hartzeko beharrezkoa da 
sorosle titulua izatea, eta hori 
aurkeztu beharko da. 100 euro 
da prezioa eta kiroldegian bertan 
eman behar da izena. Kanpoko 
desfibrilagailu automatikoa era-
biltzen ere erakutsiko dute ikas-
taro horretan. 

Uretako sorosle 
ikastaroa egingo dute 
Zubikoa kiroldegian

Udaleko Berdintasun Sailak an-
tolatuta, 14 urtetik gorako ema-
kumeendako autodefentsa ikas-
taro bi egingo dituzte irailean. 
Lehenengoa bihar egingo dute 
eta bigarrena, hilaren 22an. Eus-
kaldun Berria gelan izango da, 
17:00etatik 21:00etara, eta, plazak 
mugatuak direnez, aurretik eman 
behar da izena, udaletxean. Irai-
laren 20a da azken eguna.

Plaza mugatuak 
daude autodefentsa 
ikastaroan

Emakume oñatiarrak 1936ko 
gerra garaian izeneko hitzaldia 
egingo dute hurrengo martitze-
nean, 19an, kultura etxean, 
19:00etan. Emakumeek Emana 
erakusketaren barruan, orduan 
gertatutakoa azalduko dute Idoia 
Etxeberriak, Jerardo Elortzak 
eta Juia Monjek. Erakusketa 
bera irailaren 22ra arte egongo 
da zabalik.

1936ko gerra Oñatiko 
emakumeek nola bizi 
zuten azalduko dute

Bigarren eskuko bizikletak, kas-
koak, maillotak edo gurpilak 
egongo dira, besteak beste, bihar, 
zapatua, egingo den Birzikleta 
Azokan. Plazako frontoian egin-
go dute azoka hori, 10:00etatik 
13:00etara. Bestalde, Mugikorta-
sun Astearen barruan, bihartik 
hilaren 22ra arte herribusa doan 
izango da. Autobusetan eta gel-
tokietan jarriko dute oharra.

Birzikleta Azokarekin 
hasiko da bihar 
Mugikortasun Astea

o.e. oñati
Bi berrikuntza nagusi ditu bihar, 
zapatua, arratsaldean egingo 
duten umeen danborradan: ba-
tetik, dantzarien konpartsa bat 
izango da. 2007an jaiotako nes-
ka-mutikoek osatuko dute talde 
hori. Bestalde, Iñaxio Ibarrondo 
musikari oñatiarrak pieza bat 
konposatu du propio umeen 
danborradarako, eta bihar es-
treinatuko dute.

erdigunean 
Santa Marina plazatik abiatuko 
da, bihar, umeen danborrada, 
18:00etan. Herriguneko kaleetan 
barrena ibiliko dira dantzan eta 
danborrak astintzen eta Foruen 
plazan bukatuko dute, beti be-
zala. 2008 eta 2009. urteetan jaio-
takoak izango dira aurtengo 
danbor-joleak. Antolatzaileek 
herriko gainerako umeak ere 
gonbidatu dituzte danborradan 

parte hartzera eta zirkuko ele-
mentuz mozorrotuta joateko 
gonbidapena egin dute: pailazoz, 
lehoiz edo akrobataz, adibidez. 
Bestalde, nagusiak ere hasi di-
tuzte euren danborradako en-
tseguak. Bihar dute hurrengoa, 
17:00etan, Eltzian.

Umeak entseguan Eltzian. A.t.

dantzariak irtengo dira biharko 
umeen danborradan, lehenengoz
iñaxio ibarrondo konpositore oñatiarrak pieza bat sortu 
du umeen danborradarako, eta bihar estreinatuko dute

oihana elortza oñati
Herritar gehienek Oñatiko biz-
kotxoaren berri ez dutela onar-
tzen du Txokolateixiako Antton 
Azpiazuk, baina agiri zaharretan 
irakurri dute horren berri eta 
Oñatin egiten zela ere entzun 
izan zien herritar batek edo 
bestek aitajaun-amandreei. "Be-
nito Perez Galdosen De Oñate a 
la Granja idatzian jasotzen da 
gozo horren berri, baita sasoi 
hartako Bilboko eta Madrileko 
errezeta liburu banatan ere. 
1849an Oñatira etorri zen Gere-
ka txokolate lantegiko nagusiak 
egiten zituela gogoratzen zuen 
haren ilobak, eta Maribi Arregik 
ere gogoan du Hankaluzenian 
nola saltzen zuten, poltsatxoetan, 
bizkotxoa egiteko osagaiak", 
azaldu du Azpiazuk.

50 gramo 
Informazio hori guztia batu eta 
gozoa errekuperatzeko lanean 
hasi zen Azpiazu, Artixa elkar-
tekoekin batera. "Bizkotxoa Oña-
tikoa izanda, garbi ikusten ge-
nuen Oñatin egin eta saldu behar 
genuela, eta, hala, Aizpeko ma-
dalenak egiten dituen Raul Fer-
nandez gozogile oñatiarrarekin 
jarri ginen harremanetan. Ideia 
gustatu, eta proiektuan sartu 
zen", du gogoan Azpiazuk. 

Oñatiko bizkotxoa ez da, bai-
na, etxean egin ohi diren bizko-
txoen moduko tamainakoa, pas-
telen tamainakoa baizik. "Biz-
kotxoa hitza bera pluralean 
agertzen da agiri guztietan; 
beraz, ulertzen da txikiak zire-
la. Eta guk ere horrelakoak egin-
go ditugu, 50 gramokoak. Horiek 
sartzeko kaxak ere egin ditugu".

Osagaiak hiru baino ez dira: 
arrautzak, irina eta azukrea. 
"Baina kontserbagarria ere sar-
tu behar zaie, denboran luzeago 
irauteko, eta horretan ari gara 
orain. Kontserbagarriak natu-
ralak izango dira; limoi azala, 
kasu. Ron pixka bat ere botako 
diogu, baina gustua emateko 

izango da hori, labera sartzean 
alkohol guztia galdu egingo du 
eta. Kontua da ahalik eta heze-
tasun txikiena izatea lortu behar 
dugula, beste propietate guztiak 
galdu gabe, noski, eta, horreta-
rako, proba asko egin behar 
ditugu", dio Antton Azpiazuk.

eguaztenean 
Datorren eguaztenean, hilak 20,  
erakutsiko dute Oñatiko bizko-
txoa jendaurrean. Kultura etxean 
izango da, 19:00etan. Artixako 
kideak, Azpiazu bera eta Fer-

nandez izango dira hitzaldian 
bizkotxoari buruzko azalpenak 
emango dituztenak. Baita Lau-
ren Busca ere. "Bizkotxoaren 
jatorria bilatzeko lanean egin 
genuen topo Buscak eta biok. 
Osasun arazoengatik ikertzeari 
utzi zion hark, eta nik jarraitu 
nuen bidea. Baina eguaztenean 
hura ere egongo da", aurreratu 
du Azpiazuk. 

Hitzaldiaren amaieran, Oña-
tiko bizkotxoak emango dituzte, 
probatzeko eta entzuleen iritzia 
jasotzeko. "Herritarren iritzia 
jakitea asko interesatzen zaigu. 
Gura dugu jakin, adibidez, azu-
kre gehiegi ote duen, edo kane-
la bota behar ote diogun... Hori 
guztia kontuan hartuko dugu, 
eta esperimentatzen jarraitu. 
Gabonak alderako izango dugu 
behin betiko errezeta", dio Az-
piazuk. 

Antton Azpiazu, oñatiko bizkotxoak erakusten Txokolateixia aurrean. O.E.

errezeta zaharretik 
datoz bizkotxo berriak
1833ko agirietan irakurri dute oñatiko bizkotxoaren berri, eta, errezeta lortuta, 
prestatzen ari dira orain antton azpiazu txokolategilea eta raul Fernandez gozogilea, 
artixa elkartekoekin batera. Eguaztenean eramango dituzte kultura etxera, probatzeko

kiloMetroak Jaian 
eta herri egunean 
PoStuak Jarriko 
dituzte Probatu 
eta eroSteko
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iker oñate oñati
Katalogaturik daudenen artean, 
Oñatiko koba sakonena da Li-
zartzakoa: Lizartza 1 –berorren 
esplorazioan dihardutenek ko-
baren izena ezezagun dutenez, 
zonaren izena jarri diote, 1 zen-
bakiaz lagunduta–. Bada, gaur
-gaurkoz, 242 metro sakon di-
tuzte topografiaturik. AMET 
Aloña Mendi Espeleologia Tal-
deko kideek bertara iristeko 
egin duten bidea, bestalde, 1.188 
metro luze da. 

Erreferentzia gisa, Lizartza in-
guruan hasita, Arantzazuko erre-
pidera helduak direla esan dai-
teke; oraindik, dena den, behera-
ko bidea dute egiteke.  "Gesaltza-
ko kobarantz doa bidea. Beraz, 
oraindik beherago egiteko espe-
rantzaz dihardugu", dio Borja 
Abarrategi AMETeko kideak. 
Aurreikusten dutenaren arabera, 
Lizartza 1 koba Gesaltzakoarekin 
loturik egon liteke.

Beraz, aurrera begira, hasia 
duten bidea jarraitzea dute hel-

buru; eguraldiak utzi bitartean, 
noski. "Batez ere, udaberriaz ge-
roztik dihardugu Lizartzako ko-
baren esplorazioan murgildurik; 
beraz, oraindik ez dakigu eurite 
garaian noraino igoko diren erre-
kak. Erreken mailaren hazkun-
deak gure jarduna oztopatzen du 
sarri", azaldu du Abarrategik. 
Gauzak horrela, eurite garaia 
heldu bitartean, ahalik eta eremu 
zabalena aztertu gura dute AMETe-
ko kideek; gauzak horrela, horre-
tan buru-belarri jardungo dute 
irailetik urrira bitartean.

aktibo dagoen koba
Gaur egun aktibo dagoen koba 
da Lizartzakoa: Aloña mendiaren 
inguruan baturiko ura jasotzen 
du, erreka batera eramanez. "Uste 
dugu Arantzazuko errekako arro-
ra eraman dezakeela Aloña in-
guruan bilduriko ura. Finean, ur 
hodia balitz bezala dihardu", ar-
gitu du Abarrategik. Orain artean, 
hiru erreka bide ikusi dituzte 
kobazuloan. 

esplorazioa, bide nagusian 
Gaur-gaurkoz, kobazuloaren bide 
nagusia esploratzen dihardute, 
gainerakoak alde batera utzita 
–oraingoz–. "Orain, kobaren sa-
konera jakitea da helburu nagu-
sia. Hori lortuta, Lizartza 1-ek 
dituen gainerako bideak aztertzen 
has gaitezke", esan du Abarrate-
gik. 

Aipatu beharrekoa da, bestetik, 
jauzi asko dituen bidean dihar-
dutela. Kasuak kasu, atzera egin 

beharra ere izan dute, sokak bidea 
jarraitzeko gura besteko luzerarik 
ez zuelako. Eskura duten mate-
rialak utzi bitartean, bestetik, 
ordu askoko esplorazio jarduna 
egin ohi dute. "Azken irteeretan 
ordu asko egin ditugu kobaren 
barrenean. Azkena  hamasei ordu 
pasakoa izan zen, esaterako; 
10:00etatik 02:30era bitartean egon 
ginen koba barruan", azaldu du 
Abarrategik. 

esplorazioa berrekinda 
Esan beharra dago AMETek 2002an 
ekin ziola Lizartza 1 kobazuloaren 
esplorazioari. "60 metroko sako-
nera topografiatu ostean, esplo-
razioa eten genuen, eremu horre-
tan aurrera egiteko traba aurki-
tu genuelako", dio espeleologia 
taldeko kideak. Dena den, puntu 
horretan haize korronteak atze-
man zituzten; eta, aurrera egiten 
saiatzea erabaki zuten duela hain-
bat hilabete.

Tartean, ordea, AMETek ez du 
bere jarduna eten. "Aizkorri-Aratz 
natura parkearen inguruko kobak 
aztertzen ibili ohi gara. Balio 
handiko eremua da: 1.000tik gora 
ditugu katalogaturik", dio Aba-
rrategik. Beraz, AMETeko kideek 
koba asko dituzte aztertzeke. 

Aloña Mendi Espeleologia Taldeko kide bat Lizartza 1 kobaren esplorazioan. AMEt

oñatiko kobazulo 
sakonena, lizartzan
gaur-gaurkoz herriko kobazulo sakonena izan daitekeenaren esplorazioan murgildurik 
dihardute aloña mendiko Espeleologia taldeko kideek. aipaturikoak lizartza inguruan 
du sarbidea; eta, dagoeneko, 242 metroko sakonera duen eremura helduak dira 

oraingoz, lizartza 
inguruan haSita, 
arantzazuko 
errePidera helduak 
dira aMet-ekoak

i.o. oñati
Aurten, berrikuntza moduan, 
berakatz-zopa lehiaketa jasotzen 
du jaietarako egitarauak. Zehatz 
esanda, San Migel egunerako 
–irailaren 29rako– finkatu dute 
hitzordua. Bi pertsonako taldeek 
jardungo dute.

Bada, ireki dute lehiaketan 
esku hartu nahi dutenentzat 
izen-ematea; irailaren 19ra bi-
tartean egongo da zabalik. Uda-
leko Kultura Departamentura 
deituta edo kultura.idazkaritza@
onati.eus helbidera idatzita eman 
daiteke izena. 

Herri eguneko bazkaria 
Bestalde, eskuragarri daude 
Herri Eguneko –irailaren 30a– 
bazkarirako txartelak. Kultura 
etxean eta herriko hainbat ta-
bernatan –Arrano, Izarraitz, 
Oñati eta Olakua– eskura dai-
tezke. Bi menu jarri dituzte es-
kuragai: haurrena –10 eurotan– 
eta helduena –19 eurotan–. 

Bestetik, azken urteetako ohi-
turari jarraiki, jairako propio 
diseinaturiko zapiak ere izango 
dira eskuragarri. Interesa dute-
nek kultura etxean eros ditza-
kete, euro baten truke. 

berakatz-zopa lehiaketa egingo 
dute san Migel egunean
lehiaketak lehen edizioa izango du aurtengoa. bestetik, 
eskuragarri daude herri Eguneko bazkarirako txartelak

Non dago politika?

Udazken goiztiar hau korapilatsuegi aurkezten ari zaigu. 
Aitortzen dut bizi dugun Espainiako Estatuaren eta 
Kataluniaren arteko borrokaren aurrean kezka eta interes bizia 
daukadala. Bi protagonistek arerioa norberaren nahietan 
zimurtzen den itxaroten dihardute, nahiz eta pentsatzen dudan, 
kontzienteak direla, aipaturiko emaitza, zimurtzea, erabat 
desiragarria ere ez litzatekeela izango. Bidean, mehatxuak, 
kereilak, gaitasungabetze posibleak... aurkitzen ditugu. Arma 
sakratu bezala. Indarreko legezkotasuna nagusitzen da, 
Estatuaren hegemonia inposatuz. Uste dut ikuskizun hain 
tamalgarriaren aurrean, Kataluniako gizartea hasitako bideaz 
konbentzituta dagoela, nahiz eta, era berean, arduratuta egon 
eta ezinegona izan.

Konbentzituta nago politikaren jokoak soilik ekar dezakeela 
desiratutako konponbidea, eta horretarako legezkotasun 
gutxiago eta politikaren jokoa behar dugu, gakoa erreserbarik 
gabe onar dadin: Kataluniako herriaren gehiengoaren 
borondatearen emaitza onartzea.

nirE ustEz

AMAIA MAdInA 

Lege Soziologia Institutuko bi 
kidek euren lanak aurkeztuko 
dituzte astelehenean, irailaren 
18an, eraikineko aretoan; horien 
bien tesiek Oñati dute oinarrian. 
Batetik, Pakistani Immigration 
and Integration in the Basque 
Country: a Case Study of Oñati 
tesia aurkeztuko du bertako 
ikasle eta Oñati Research Forum 
taldeko sortzaile Patara McKeen 
kanadarrak, 11:30ean. Hurrengo 
lana, bestetik, 20:00etan aurkez-
tuko du Francisco Vertiz ira-
kasle eta abokatu argentinarrak: 
La política urbana y la regulación 
de la vivienda en Oñati (2007-
2016). Oñatiko Udala Grant iker-
kuntza-bekaren onuradunak 
dira horiek biak. 

Oñati oinarri duten bi 
ikerketa-lan 
aurkeztuko dituzte 
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Bihar, zapatua, 16:00etan hasiko 
dira partiduak, Zubikoa kirol-
degian. Kadete mailan, Alber-
di-Perez Gutierrez-Ballerenaren 
aurka ariko dira, batetik, eta 
Ariztegi-Tatiegi Perez-Cuairanen 
aurka, bestetik. Gazte mailan, 
berriz, batetik, Biain-Ibarloza 
Uribe-Azpitarteren aurka, eta, 
bestetik, Osa-Cordon Egigu-
ren-Gartziaren aurka. 

San Migel Pilota 
Txapelketako 
finalerdiak bihar 

Emakumezkoen futbola izango 
da gaur Azkoagain futbol zelaian, 
Kilometroak jaiaren barruan. 
Realak eta Osasunak neurtuko 
dituzte indarrak, 18:30ean. Sa-
rrerak leihatilan izango dira 
salgai: 15 urtetik beherakoentzat 
bost eurotan eta nagusientzat 
hamar eurotan. Partiduaren 
atsedenaldian Lekaixoka pro-
duktuen azoka egingo dute.

Reala eta Osasuna 
elkarren aurka gaur, 
Kilometroen alde

eneko azurmendi oñati
Ekin dio denboraldiari Herriko 
Futbol Txapelketak, eta, ohi 
bezala, zazpiko futboleko San 
Migel Txapelketarekin abiatu 
da. Pasa den astean jokatu ziren 
lehen partiduak, honako emai-
tza hauekin: Zalaparta 0-2 Etxai-
xat; Sasquatch 0-1 Auschwitz; 
Kalañatasaray 3-5 Txuskos; eta 
Harripe Balonpie 4-2 Shatoken 
Moüra. Emaitza horiek kontuan 
hartuta, bihar, zapatua, jokatu-
ko dituzte finalerdiak, Larraña-
ko futbol zelaian.

Alde batetik, Harripe Balon-
piek eta Txuskosek neurtuko 
dituzte indarrak, 12:00etan. Bes-
tetik, Etxaixat eta Auschwitz 
ariko dira aurrez aurre, 13:00etan. 
Finala datorren zapatuan izan-
go da, irailaren 23an.

Zortzi taldek eman dute izena 
San Migel Txapelketan. Hala 
ere, txapelketa horretan ez dute 
gero liga txapelketa jokatuko 
duten talde guztiek izena ema-
ten, data eta jende kopuruarekin 
lotutako arazoak direla eta.

Hamaikako futbola, mantendu
Urtetik urtera talde gutxiagok 
ematen dute izena Herriko Fut-
bol Txapelketan eta izena ematen 
duten horiek ere jendez justu 
ibiltzen dira askotan. Hori dela 
eta, iazko denboraldia bukatu 
ostean, zalantzan jarri zen ha-
maikako futbola, eta batzordean 
planteatu zuten denboraldi osoan 
zazpiko futbola egitea. Hala ere, 
hamaikako futbola bere horretan 
mantentzea erabaki dute.

Hamabi talde ligan
Iazko talde kopuru berbera izan-
go du aurtengo liga txapelketak. 
Izan ere, Joxely taldeak ez du 
jarraituko, baina haren lekua 
Harripe Balonpie taldeak har-
tuko du. Beraz, honako hauek 

osatuko dute 2017-2018 denbo-
raldiko liga txapelketa: Albok, 
Auschwitz, Dollygan's, Etxaixat, 
Hangola, Harripe Balonpie, Ka-
lañatasaray, Kili-Kolo, Sasquatch, 
Shatoken Moüra, Txuskos eta 
Zalapartak.  

San Migel eta Errosaixo jaien 
ostean, urriaren 7an Superkopa 
jokatuko dute iazko liga eta kopa 
txapeldunek, Albokek eta Ki-
li-Kolok, hain zuzen.

Horren ostean, urriaren 21ean 
hasiko da liga txapelketa. Joko
-sistema eta arautegia ez dira 
aldatuko: lehen lau sailkatuak 
liga irabazteko finalaurrekoeta-
rako sailkatuko dira eta gainon-
tzekoek kopa lehiatuko dute, 
kanporaketa formatuan.

bi epailek, utzi
Jabi Altubek eta Jabi Azpiazuk 
epaile lanak egiteari utzi diote 
eta aurrerantzean bi epaile ba-
karrik geratuko dira: Joseba 
Molinero eta Mattin Ugarte. 
Beraz, taldeetako jokalariek egin 
beharko dituzte epaile lanak.

Auschwitz eta Sasquatch taldeen arteko partidu bat, iazko denboraldian. IMAnOl SOrIAnO

dagoeneko martxan da 
herriko Futbol txapelketa
pasa den asteburuan izan ziren san migel txapelketako –zazpiko futbola– lehenengo 
partiduak eta bihar jokatuko dituzte finalaurrekoak; herriko jaien ostean, superkopa 
jokatuko da lehenik –urriaren 7an– eta ondoren ekingo diote liga txapelketari

JoXely taldeak ez 
du Jarraituko eta 
haren lekua 
harriPe balonPie 
taldeak hartuko du

denboraldia hastear Aloñako 
taldeak, helburu ezberdinekin
Futbol taldeak etzi, domeka, ekingo dio urteari eta 
saskibaloi eta eskubaloi taldeek, datorren asteburuan

e.a. oñati
Etzi estreinatuko da futbol tal-
dea Erregional Preferentean. 
Idiazabal taldearen aurka joka-
tuko dute, 16:30ean, Azkoagainen.

Taldeak bi baja izango ditu: 
Julen Palaciosena eta Julen Agi-
rrerena. Asier Ugarte, berriz, 
taldera itzuli da. Denboraldiari 
ekiteko gogoz daude jokalariak. 
"Entrenamenduetan landutakoa 
ondo islatzen ari gara zelaian, 
eta, partiduak jokatu ahala, ho-
betzen joatea espero dugu. Ea 
igoera lortzen dugun", adierazi 
du Gaizka Irizar jokalariak.

liga gogorra 
Eskubaloian, bi atezainen baja 
–Lander Elorza eta Josu Arena-
za– izan du aurten Aitor Aran-
bururen taldeak eta Mikel Elor-
zak beteko du hutsune hori. 
Eneko Ugarte atezainak ere 
jarraituko du. Azken horrek 

adierazi du gogotsu daudela 
denboraldia hasteko, nahiz eta 
jakitun diren ez dela erraza izan-
go iazko denboraldi borobila 
errepikatzea. "Liga asko gogor-
tu da. Goitik talde indartsuak 
jaitsi dira eta horretaz kontzien-
te izan behar dugu. Beraz, aha-
lik eta urrunen iristea izango 
da gure helburua, baina hankak 
lurrean izanda", dio Ugartek.

baja garrantzitsuekin 
Saskibaloi taldeari erreparatu-
ta, talde gaztearekin ekingo dio 
denboraldiari. "Bizpahiru baja 
garrantzitsu izan ditugu. Talde 
gaztea daukagu, altuera gutxi-
koa. Beraz, abiadura baliatu 
beharko dugu partiduak irabaz-
teko", dio Aitor Ugartek, talde-
ko entrenatzaileak. Denboral-
diari begira, ez du helburu fin-
korik jarri. "Joango gara ikusten 
partiduz partidu nola gauden".

Arrakasta itzela izan du Oñati-
ko III. Mendi Martxak. Izan ere, 
dagoeneko 500 pertsona inguruk 
eman dute izena www.kirolpro-
bak.com webgunean. Internet 
bidezko izen-ematea itxita dagoen 
arren, antolatzaileek adierazi 
dute ez dituztela plazak muga-
tuko eta jakinarazi dute bihar 
bertan ere, martxari hasiera 
eman baino lehenago, egongo 

dela horretarako aukera. Hala 
ere, garaiz ibiltzeko ohartarazi 
dute. "Martxa 07:30ean hasiko 
dugu. Beraz, momentuan izena 
eman nahi duenari esan nahi 
diogu lehenago azaltzeko plaza-
ra, garaiz abiatu ahal izateko". 
Federatuek 14 euro ordaindu 
beharko dute izen-ematea eta 
federatuta ez daudenek, berriz, 
16 euro.

Bukatzean, maiatzean hil zen 
Tiago Gonçalves oñatiar gaztea-
ri omenaldi berezia egingo dio-
te plazan, 13:00etan.

Tiago Gonçalvesi 
omenaldia, mendi 
martxaren ostean
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eneko azurmendi oñati
Elorregi Goiti baserrian sortu 
zen Gregorio Garitaonandia Bor-
da, 1953an, eta 18 urte zituela 
ETAn sartzea erabaki zuen. Era-
kunde politiko militarrean iga-
rotako zazpi urteetan bizitako 
esperientziak batu ditu Ander 
Lizarralde Pertzi-k, liburu batean. 
Biurteko lanaren ostean, iraila-
ren 22tik aurrera salgai egongo 
da liburua, 12 eurotan, Arrano 
tabernan eta Altuna estankoan, 
eta idazkiaren aurkezpena, be-
rriz, urriaren 20an egingo dute, 
Antixena gaztetxean.
zer azaltzen du liburuak? 
Ideia bat egiteko, 180 orrialde 
ditu eta hiru ardatz ditu. Ardatz 
nagusia da Borda-k ETA era-
kundearen barruan egin zuen 
militantziaren –1971tik 1977ra– 
gaineko kontaketa zehatz bat. 
Ardatz nagusi horri bi gehitu 
dizkiot: batetik, Oñatin gai honi 
buruz eskuratu ahal izan dudan 
informazio guztia, bi aldeak 
kontuan hartuta: atxilotuak, 
torturatuak, atentatuak, eta abar. 
Bestetik, gaur egungo mundua-
ren martxaren inguruko nire 
iritziak sartu ditut. Beraz, nahas-
pila bat da.   
zerk eraman zaitu liburu hau idaz-
tera? nondik sortutako ideia da?
Borda ezagutu nuenean, ikusi 
nuen arantza bat sartuta zuela, 
zerbait kontatzeko beharra zue-
la nabaritu nion. Eta, apurka-a-
purka, liburu bat idaztearen 
ideia sortuz joan zen, nik kaze-
tari lanak egin eta berak garai 
hartako kontuak kontatu. Hala 
ere, hasieratik azpimarratu izan 
dit bere belaunaldi osoa deskri-
batuko zuela, bera protagonista 
izan gabe, nahiz eta kontakizun 
gehiena berari buruz den.
dokumentazio lana ere eskatuko 
zizun liburu honek, batez ere, bi-
garren zati horretarako? 
Hori da. Batetik, testigantza 
zuzenen bitartez lortu dut in-
formazioa, elkarrizketak eginda. 
Gero, egunkarien hemeroteketan 

eta liburu batean ere batu dut 
informazioa.
nolakoa izan da prozesua? 
Esan bezala, elkarrizketa bidez 
egin dut. Gauza bati buruz hitz 
egiten hastean, beste bat ager-
tzen zen, eta, hariari tiraka, 
garai hartako erretratu bat lor-
tu dudala esan nezake; nahiko 
zehatza, gainera.
liburuan jasota dagoenetik, zer 
nabarmenduko zenuke? 
Euskal Herrian pasatu dena ez 
da jolasa izan, gogorra izan da, 
eta memoria historikoaren ar-
loan gauza batzuk lantzeko dau-
de. Hau da, kontaketa zehatz 
bat egin beharko genuke lehenik, 
iritzia eman aurretik.
zer-nolako esperientzia izan da 
liburu hau idaztea? 
Idazketa prozesua oso zaila izan 
da niretzat. Terreno berri bat 
zen niretzako, eta hasieran erra-
zak zirela uste nuen gauza as-

korekin topo egin dut. Hainbat 
esaldirekin borrokak izan ditut. 
Baina, aldi berean, esperientzia 
aberasgarria izan da; izan ere, 
gauza asko ikasi ditut. Harri 
bat jaso eta gauza pila bat ager-
tzea bezala izan da. Ezagutzen 
ez nituen kontu ugari ezagutu 
ditut, Oñatin gertaturikoak. Uste 
dut belaunaldi eten bat egon 
dela, eta transmisio bat egin 
beharko da.
gustura geratu zara emaitzarekin? 
Bai, gustura geratu naiz, baina 
iruditzen zait guztiz itxi gabeko 
lan bat izan dela. Informazio 
batze bat izan da, eta gauza asko 
geratu dira jaso gabe. Lehen 
esan dizudan moduan, memo-
riaren arloan gai asko daude 
jorratzeko eta sakontzeko.
zein, adibidez? 
Liburu hau idazterakoan, des-
kubritu dut Oñatin 1960ko ha-
markadan Cabra izeneko talde 
baten mugimendua egon zela, 
ETAren gaian garrantzi handia 
izan zuena, eta uste dut bada-
goela zer kontatu gai horrek 
eman zuenarekin. Hala ere, nik 
ez dut uste idatziko dudanik; 
beraz, beste bati gonbidapena 
egiten diot, animatu dadin horri 
buruz idaztera. 

Ander Lizarralde Pertzi, liburuaren idazlea. EnEKO AZUrMEnDI

"euskal herrian gertatu 
dena ez da jolasa izan"
ander lizarralde liburuarEn idazlEa
'boluntario baten ibilerak' liburua idatzi berri du ander lizarralde 'pertzi'-k, gregorio 
garitaonandia 'borda' oñatiarraren Etako militantzia ardatz nagusitzat daukana

"kontaketa zehatz 
bat egin beharko 
genuke lehenik, 
iritzia eMan 
aurretik"

Etzi, domeka, Hiri Galduak tal-
deak emanaldi akustikoa eskai-
niko du Pako tabernan, 19:30ean. 
Hi Exekutibo taldeko Josu Cal-
vo abeslariaren proiektu akus-
tiko berria da Hiri Galduak. 
2017an argitaratu dute lehen 
lana, Paititi izenekoa, eta album 
horren aurkezpen biraren baitan 
dago domekakoa. Sarrera doan 
izango da.

Hiri Galduak taldeak 
kontzertua eskainiko 
du Pako Tabernan

San Migel egunean –irailak 29– 
Oñatiko zertzeladak emanaldia 
eskainiko dute Olaitturri talde-
koek, Santa Ana antzokian, 
19:30ean. Antzezlanaren hiru 
zatiak bata bestearen atzetik 
eskainiko dituzte oraingoan. 
Sarrerak salgai daude Txokola-
teixian, sei eurotan, eta erosleek 
liburua eta zozketarako txarte-
la ere jasoko dute.

'Oñatiko Zertzeladak' 
emanaldirako 
sarrerak salgai

e.a. oñati
Ikastaro horiek bi zatitan bana-
tuko dira: batetik, hastapena; 
hau da, argazki kamera modu 
manualean erabiltzen ikasteko 
aukera ematen duena. Oinarriz-
ko teknika, kamerak ematen 
dituen aukerak eta argazkien 
konposizioa landuko dira. He-
men bi talde egongo dira: lehe-
na euskarazkoa izango da, urria-
ren 10etik azaroaren 28ra arte, 
martitzenero 18:00etatik 19:30era, 
eta zapatu goiz bat; bigarrena, 
berriz, gaztelerazkoa, urriaren 
9tik azaroaren 27ra arte, aste-

lehenero 18:00etatik 19:30era. 
Prezioa 70 euro izango da.

Bestetik, argazkilaritzan sa-
kontzeko ikastaroa izango da, 
eta, hain zuzen, konposizioari, 
argiari edota kontatu gura de-
nari erreparatuko zaio, besteen 
argazkiak begiratuz eta aztertuz. 
Filtroak, flasha eta beste hainbat 
baliabide erabiltzen ere eraku-
tsiko da saio horretan. Hemen 
talde bakarra egongo da, urria-
ren 10etik ekainera arte, mar-
titzenetan –hamabostean behin–, 
19:30etik 21:00etara, euskaraz. 
Prezioa 180 euro izango da.

Argazkilaritza ikastaroak, 
Ilunpetan taldearen eskutik
saio horietan parte hartzeko, 605 75 39 66 telefonora 
deitu edo 'ilunpetan@gmail.com' helbidera idatzi

e.a. oñati
Asteburu honetan ospatuko di-
tuzte San Martin auzoko jaiak.

Gaur 18:57an emango zaie ha-
siera jaiei, etxafuego jaurtike-
tarekin, eta ondoren, 18:59an, 
Martintxo txerriaren gorakada 
egingo dute. 19:07an, txorimaloak 
aterako dira, Jose de Azpiazu 
Musika Eskolako kideen musi-
kaz lagundurik. 19:32an, pintxo
-potea egingo dute. Gauean, 
berriz, Summertime Fest festi-
bala, 22:04an hasita. Screamers 
& Sinners –psychobilly doinuak–, 
What A Band –countrya– eta 

Vancouver –rocka– taldeek kon-
tzertua eskainiko dute. Hori 
bukatzean, Level Grooveren eta 
Iñaki Cerqueiraren emanaldia 
egongo da gaztetxe zaharrean.

Bihar, 11:00etan, txikitrail bi-
zikleta lasterketa egongo da, eta 
bukatzean, jolasak, umeendako. 
14:00etan, auzo-bazkaria egingo 
dute. Bazkalostean, mus txapel-
keta egongo da, 16:00etan. 
17:30ean, Supituki taldeak an-
tzezlana eskainiko du. 19:00etan, 
pintxo-potea egingo dute berri-
ro, eta ondoren, Gaitzerdi tal-
dearen erromeria egongo da. 

Musika doinuak nagusituko dira 
san Martin jaien lehen egunean
screamers & sinners, What a band eta vancouver 
taldeak ariko dira oholtza gainean, 22:04tik aurrera 



MonuMent valley | Argazkia: Isabel Ruiz de Egino

13.

abuztuko ilbetea Sao Martinho do Porton | Argazkia: Iñigo San Vicente

laStreS herria | Argazkia: Garbiñe Altube

etxeko lanak oPorretan | Argazkia: Lorea Armendariz Martinez

lehenguSuak bardean | Argazkia: Unai Zenitagoia

gilin irletan dortokekin igerian | Argazkia: Uxue Otxoa Alberdi

dirt JuMP o MariSquiño (vigo, galizia) | Argazkia: Ixmael Rueda Nogueiras

Senegalgo koSta | Argazkia: Oihana Arrizabalaga

irailaren 17ra arte bidal 
ditzakezu zure argazkiak!

eguzki izPiak baSoan | Argazkia: Unax Agiriano

arrasate

laguntzaileak:antolatzailea:

KOMUNIKAZIO TALDEA
J AT E T X E A arrasate zumarraga



Mau-Mau | Argazkia: Maria Jose Briongos

Sua begiztatzen | Argazkia: Maider Madariaga

iSla Saonako ParadiSua | Argazkia: Jaione Bildosola

urtzeko bidean | Argazkia: Oihan Vitoria

ur gazitan ePel | Argazkia: Justi Garcia Melchor

goiena irakurtzen edinburgon | Argazkia: Ane Kortabarria

landare Jantzia | Argazkia: Blanca Ruiz de Zarate

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
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#HRMT  
GOIENA TELEBISTA, ‘EUROPAKO TxAPELKETARA BIDEAN’
irailaren 20ean, eGuaztenean, 21:30ean

zu hemen zaude

Xabier urzelai aramaio
Rallysprinten egutegiko azken 
proba jokatuko dute bihar Ara-
maion (15:00), eta, sailkapen 
orokorrera begira Durangalde 
Racingeko Enrique Barrene-
txea-Arandok eta haren kopilo-
tu Anartz Onandiak txapela 
eskuan badute ere, saltsa polita 
izango da lasterketan. Sailkape-
nean bigarren dauden Aingeru 
Castro eta Alaitz Urkiola an-
tzuolarra ez dira lasterketan 
egongo, baina, egonda ere, 30 
puntuko aldea dute lehenengoek: 
"Eta gainera, zapaturako euria 
eman dute, eta egoera horretan 
oso gaitza da Aingeruren BMW 
M3 autoarekin Barrenetxearen 
EVO 9 autoa gainditzea", dio 
lasterketa antolatzeko lanetan 
ibiltzearekin batera bihar R5 
GT Turbo barruan pilotatuko 
duen Inhar Amenabar aramaioa-
rrak: "Oraingo lasterketarako 
kopilotua fitxatu dut", dio, barrez, 
Hodei Ariztegi izango du ondoan.

Eguraldi iragarpena asmatzen 
badute, buruaz gidatu beharre-

ko lasterketa izango dela azpi-
marratu du aramaioarrak.

frutostarrek gertu dute podiuma 
Aurreratu bezala, dagoeneko 
jakinekoa da nork irabaziko duen 
aurtengo Rallysprint Txapelke-
ta, baina podiuma ez dago era-
bakita. Eta hor lehia polita egon-
go da, egun hirugarren dagoen 
Joseba Frutos eskoriatzarraren 

eta laugarren dagoen Gurutz 
Agirretxeren artean 9 puntuko 
aldea baino ez dagoelako. Joseba 
Frutosek anaia Aitor izango du 
ondoan, eta Clio Sportarekin 
Agirretxeren M3 autoa gainditzea 
izango dute helburu.

Horiek ez dira lehia bakarrak 
izango. Ibarreko zazpi pilotu 
izango dira irteera puntuan, 
euren kopilotuek lagunduta.

Frutostarren Clio autoa, iazko edizioan; txapelketa podiumean amaitzeko aukera izango dute bihar Aramaion. IMAnOl SOrIAnO

54 pilotu lehiatuko dira 
aramaioko bihurguneetan
 AUToMoBiLiSMoA  bihar, zapatua, egingo dute, 15:00etan hasita, aramaioko 
rallysprintaren 16. edizioa. Enrique barrenetxea-arandok eta haren kopilotu anartz 
onandiak eskuan dute txapela, baina oraindik asko dago jokoan

Xabier urzelai arrasatE
Leintz Arizmendi emakumez-
koen futbol taldeak etxeko zaleen 
aurrean egingo du debuta, do-
mekan, Mojategin (16:30). Eta 
kategoria berrira salto txukuna 
eman ostean jokatuko dute li-
gako bigarren jardunaldia; izan 
ere, joan den astean, Añorgaren 
zelaian Titu-ren eta Ezkurraren 
neskek 1-2 irabazi zuten.

Horrela, maila berriari modu 
ezin hobean ekin diote; dome-
kako kontrario Deriok, berriz, 
puntu bat batu zuen joan den 
astean, Lakuaren aurrean 1-1 
eginda.

Mondra, uda, bergara, kanpoan 
Ohorezko Erregional mailan, 
berriz, etxeko hiru ordezkariek 
etxetik kanpora jokatuko dute. 
Joan den astean Urolari 4-0 ira-
bazi eta gero, Bergarak sailka-
peneko lehenengo postuan hasi 

du liga, eta domekan (17:00) 
Lesakan jokatuko du, Beti Gaz-
teren kontra. UDAk ere domekan 
izango du hitzordua (11:00, Do-
nostia), Vasconiaren zelaian. 
Eta, azkenik, Mondrak Urolaren 
zelaira egingo du bisita zapatuan 
(16:15).

erregional Preferentea, abian 
Asteburuan hasiko dute maila 
bat beheragokoek liga. Hamasei 
taldeko multzo horretatik bost 
Debagoieneko taldeak dira; ho-
rrenbestez, pentsa zenbat derbi 
izango dituzten aurten...

Aloña Mendik Idiazabalen bi-
sita izango du (domeka, 16:30), 
Aretxabaletak Elgoibarrena (do-
meka, 16:30), Mondrak Lagun 
Onakena (zapatua, 16:00), Ber-
garak Eibarrena (zapatua, 17:00) 
eta Antzuola da kanpoan joka-
tuko duena, zapatuan (15:30) 
Tolosan.

leintz Arizmendik etxeko zaleen 
aurrean egingo du debuta, etzi
 FUTBoLA  ohorezko Erregionaleko mondrak, bergarak 
eta aretxabaletak kanpoan jokatuko dute asteburuan

ItUrrIA: EUSKADIKO AUOMOBIlISMO FEDErAZIOA

debagoiendarrak lasterketan
zb.  gidaria  kopilotoa  ibilgailua

4 Joseba Frutos Aitor Frutos  renault clio Sport

10 xabier Elgar. nerea campos  BMW M3 E36

16 Iñigo Errasti xabier Eguren  renault clio Sport

20 Gorka Idigoras Monika Muñoz  renault clio Sport

28 Inhar Amenab. Hodei Ariztegi  renault Gt 5 turbo

51 Mikel Beretxi. Omer Garcia  BMW E36

54 Alex calzon Julen Uribe-E.  citroen Saxo
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Xabier urzelai bErgara
Joan den asteburuan jokatu 
dituzte gazte mailako Mundu-
ko Eskalada Txapelketako fi-
nalak, Innsbrucken (Austria). 
Eta bertan, youth kategorian 
–18 urtetik beherakoen maila–, 
Mikel Linazisorok brontzea 
jantzi du, eta, horrekin batera, 
datorren urtean Argentinan 

egingo dituzten Gazteen Joko 
Olinpiarretan parte hartzeko 
txartela poltsikoratu du.

121 eskalatzailerekin lehian 
Txapelketan 121 eskalatzaile 
izan dira, eta lehenengo fasean 
Sam Avezou frantziarra, Filip 
Schenk italiarra eta Shuta Ta-
naka japoniarra gainontzekoak 

baino maila hobean ibili ziren. 
Mikel Linazisorok bederatziga-
rren postua lortu zuen bere mul-
tzoan, eta lan horrekin hurren-
go faserako sailkatu zen. Fina-
lerdietan Filip Schenk-ek –Eu-
ropako Kopako hiru probetatik 
bi irabazi ditu aurten eta fabo-
rito nagusietako bat zen– lehe-
nengo postura egin zuen salto, 

eta haren atzetik sailkatu zen 
Nathan Martin frantziarra. Hi-
rugarren eta laugarren, berriz, 
Shuta Tanaka japoniarra eta 
Austriako Louis Gundolf sail-
katu ziren, hurrenez hurren. 
Hurrengo lau sailkatuak, tartean 
bergararra, ez ziren aurrekoak 
iritsitako heldulekura iritsi, 
baina finalerako sailkatu ziren 
berdin-berdin.

fase erabakigarrian, oso ondo 
Fase erabakigarrian, final han-
dian, Mikel Linazisorok egin-
dako saioan lehenengo lau es-
kalatzaileen artean punturik 
gorena markatu zuen. Jarraian, 
Shuta Tanaka japoniarra inor 
baino gorago iritsi zen –urrezko 
domina poltsikoratu zuen ho-
rrela–, eta jarraian, Nathan Mar-
tin frantziarrak ere eskalatzai-
le bergararra gainditzea lortu 
zuen. 

Txapelketako faboritoa falta 
zen, Filip Schenk italiarra, eta 
Linazisorok kale egindako hel-
duleku berean egin zuen hark 
ere huts. Hala ere, Linazisoro 
hurrengo mugimendua egiteko 
kapaz izan zen, eta, italiarrak 
halakorik lortu ez zuenez, ho-

rrek apurtu zuen bien arteko 
berdinketa, eta Mikel Linazi-
sororendako izan zen brontzez-
ko domina.

argentinara, gazteen Jokoetara  
Zailtasun modalitatean lortu-
tako brontzeak ez dio, baina, 
2018an Buenos Airesen egingo 
dituzten Gazteen Joko Olinpia-
rretarako txartela eman. Lorpen 
hori modalitate konbinatuan 
egindako lanari esker lortu du 
beragarrak –zailtasuna, boul-
derra eta abiadura hartzen di-
tuzte kontutan–. 

Argentinarako txartela lor-
tzeko, modalitate konbinatuko 
13 onenen artean sailkatu beha-
rra zegoen. Eta, abiaduran 24. 
sailkatu ostean eta boulderrean 
28.a izan eta gero, Bergarakoak 
zortzigarren amaitu zuen sail-
kapen orokorrean. Eskuan du, 
jada, txartela. 

Mikel Linazisoro, eskuman, Shuta Tanakarekin eta nathan Martinekin batera, podiumean. EDDIE FOWKE / IFSc

Joko olinpiarretarako 
txartela du linazisorok 
 ESkALAdA  bergarako eskalatzaile mikel linazisorok innsbrucken jokatu den munduko 
txapelketan lortu du datorren urteko gazteen Joko olinpiarretarako txartela; zailtasun 
modalitatean brontzea irabazi du eta modalitate konbinatuan zortzigarrena izan da

Modalitate 
konbinatuko 
haMahiru onenek 
lortu dute 
Sailkatzea

Bergarako Pilota Elkarteak an-
tolatuta, emakumezkoen pilota 
partiduak egongo dira domekan 
ikusgai. 18:30ean hasita, kadete 
mailan, Etxegaraik eta Zubiza-
rretak Barrokal eta Oses izango 
dituzte aurrean, eta nagusien 
mailan, Ruiz de Larramendita-
rrek –Getariako Txapelketa ira-
bazitakoak– Aramendiren eta 
Etxanizen kontra jokatuko dute 
–Añorgako txapelketa irabazi 
izan dute–. Palan, Lopezek eta 
Ramirezek osatuko dute bikotea, 
eta Galparsoro eta Agirrezabal 
izango dituzte aurrean. 

Ondoren, Gipuzkoako Txapel-
ketako lehenengo partidua joka-
tuko dute Bergarakoek, Tolosa-
ren kontra.

 PiLoTA  Sanmartinetako 
jaialdia etzi, domeka, 
Bergaran

X.u. oñati
Amateur mailako txirrindulariak 
denboraldi amaieraren aurrean 
daude, eta urtea txukuntzeko, 
edo erabat borobiltzeko, azken 
aukerak geratzen zaizkie. Hala, 
bi aukera dituzte asteburuan, 
zapatuan Oñatin eta domekan 
Zaldibian izango dituzte-eta las-
terketak, eta bi hitzordu horiekin 
amaituko dute txapelketa.

Bada, bihar, zapatua, txirrin-
dulari kuadrilla polita batuko da 
Oñatiko Unibertsitateko hiribi-
dean (10:00). Ziklistek 90 kilome-
tro gogor izango dituzte aurretik, 

mendate nabarmenik ez badute 
ere, gorabehera handiko laster-
keta izango da eta. Ziklistak Es-
koriatzako Aingeru Guardaraino 
(10:30) joango dira lehenengo, eta, 
Oñatitik pasa ostean, Udana igo 
(11:15) eta  zain izango dituzte 
Aztiriako gaina, Lierniko gaina 
eta Atagoitiko (11:50) gaina; gero, 
Udanatik berriro ere Oñatira 
(12:30) itzuliko dira.

Ibarreko ordezkariei dagokie-
nez, etxeko Julen Umerez, Xabier 
Murgiondo eta Ekaitz Txintxu-
rreta irteera puntuan izango 
dira.

lehendakari Txapelketako 
azkenaurrekoa, Oñatin
 TxirrindULAriTzA  bihar, zapatua, 23 urtez azpiko 
ziklistek 90 kilometroko lasterketa izango dute aurretik

kirola      39
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EUSKAL KULTURGINTZAREN 
TRANSMISIOA (EKT)
GOIENA TELEBISTA, 
irailaren 21ean, eGuenean, 21:30ean
gonBidatua: Juan ignaCio hartsuaga     

mondraGon unibertsitateak, Goienak, euskadi irratiak eta bilbao hiria 
irratiak elkarlanean eGindako saioa. 

zu hemen zaude

Urriaren 5ean abiatuko dira 
zortzigarren Kooltur Ostegunak 
glaukoma, los amantes, Willis drummond eta porco 
bravo taldeak izango dira datorren hileko gonbidatuak

a. a. arrasatE
Castelloko Los Amantes taldea 
izan ezik, gainontzeko hirurak 
aurrez  egonak dira eguenetako 
musika zikloan. "Taldeek erre-
pikatu gura izaten dute eta jen-
deak ere eskaerak egiten dizkigu. 
Hiru kasu horietan, itzelak izan 
ziren euren emanaldiak eta be-
rriz ere gonbidatu ditugu; hiru-
rak, baina, kantu berriekin datoz", 
esan du Iker Barandiaranek, 
Kooltur Ekintzak taldeko kideak.

Orain arteko bidetik jarraitu-
ko dute, hau da, "puntualitatea-
ri eutsiz", 22:00etan hasiko dira 
kontzertuak, eta sarrerak bost 
eurotan izango dira. "Ez dago 
helburu berririk. Arrasaten kul-
tura eskaintza interesgarria 
eskaintzen jarraitzea, guk geuk 
eta publikoak orokorrean goza-
tzeko; eta, aldi berean, musika-
riei gustura aritzeko moduko 
baldintzak eskaintzea". 

glaukomaren 'kalima', hasteko 
Hip hop, raggamuffi eta beste-
lako soinu beltzak lantzen dituen 
Tolosako taldeak zabalduko du 
egitaraua. Kaleratu berri duten 
laugarren lana aurkeztuko du-
tela dio Barandiaranek. "Bon-
berenean aurkeztu zuten aurre-
ko astean eta Arrasateko gazte-
txean egingo dute birako bigarren 
geldialdia. Jendetza batu izan 
dute aurrekoetan".

Castelloko Los Amantes hiru-
kotea izango da urriaren 12an. 
"Power-popa egiten dute; Ramo-
nes-en tankerako punk-rock 
melodikoa". Urriaren 19an, Wi-
llis Drummond taldeak Tabula 
rasa diskoa aurkeztuko du. 
"Post-rocka, rock gitarreroa eta 
intentsitatea dituzte ikur. Ba-
rakaldoko Porco Bravo ere oso 
indartsu dabil eta Pulpo talde-
kidea hil izanaren kolpetik au-
rrera eginez, gogor datoz".

aitziber aranburuzabala oñati
Sarrerak zortzi eurotan salduko 
dituzte egunean bertan leihati-
lan, 20:30ean hasita; ez da au-
rre-salmentarik izango.
kontzertuarekiko ze sentimendu 
dituzu? 
Ospakizun bat da. Guk horrela 
hartzen ditugu kontzertuak, 
ospakizun moduan, eta, gainera, 
Oñatin izanda, gehiago. Esker-
turik nago antolatzaileekin.
Herriko iker Martinezek joko du 
zure aurretik. zer deritzozu? 
Aurrekoan eskuratu nuen haren 
Itzalen mundua diskoa. Interes-
garria, benetan. Aspalditxo da-
bil musika munduan eta pauso 
handia eman du bakarka. Lu-
zaroko ibilbidea opa diot. Mu-
sikari talde asko egon dira Oña-
tin urteetan zehar, eta gaur egun 
ere talde eta bakarlari ugari 
dauzkagu, zorionez.
zeintzuk izango dituzu zuk ager-
tokian lagun? 
Neure mugalariak: Arkaitz Mi-
ner, gitarra eta biolinarekin; 
Hasier Oleaga, baterian; eta Lu-
txo Neira, baxuan. Azken urteo-
tan asko ibili gara elkarrekin.
azkenekoz oñatin abestu zenuenean 
ander etxaniz izan zenuen ondoan. 
izango da horrelako sorpresarik? 
Ba, orain ez dakit... Ea Marti
-rekin egoteko modua hartzen 
dudan eta zer edo zer gertatu... 

Kanpoan ibili beharra daukat 
aurreko egunetan, eta ez da sa-
murra izango, baina zerbait 
egiten ahaleginduko gara.
urtebete beteko du laster Guria 
Ostatuan lanak. gustura ari zara 
zuzenean eskaintzen? 
Oraindik baditugu azken dis-
koari lotutako kontzertuak es-
kaini beharra: Arrasaten azaroan 
izango gara, Durangon eta Ipa-
rraldean ere lotuta ditugu... Gu-
ria Ostatuan oso ondo hartua 
izan da. Niretako, lan luzea izan 
zen diskoa antolatzea, eta den-
boralditxo bat behar izan dut 

lasaiago ibiltzeko. Grabaketek 
eta ondorengo lanek dedikazio 
handia eskatzen dute, eta, beste 
aldetik, gero eta azkarrago, ahaz-
tuta gelditzeko arriskua dago. 
Niretako, lan berri bakoitzak 
aurrerapausoa ekarri ohi du: 
kantu berriak, kontzertuak....
Hori izango duzu gaztelekuko erre-
pertorioaren ardatz? 
Bai; azken diskoko kantuak sar-
tuko ditugu, baina beste sasoie-
takoak ere bai, askotxo.
kilometroak jaiaren asteburuan 
izango da. baduzu domekan etor-
tzeko asmorik? 
Ahaleginaren ondoren suerte 
pitin bat ere beharrezkoa izaten 
da eta espero dut jende asko 
ibiltzea eta ondo-ondo pasatzea 
Txantxiku Ikastolaren aldeko 
Kilometroak jaian. Badakit Oña-
tik inguru paregabeak eskaintzen 
dituela... Niri dagokidanez, ez 
dakit oraindik joaterik izango 
dudan. Jaiak, behintzat, badi-
tugu aurretik: Kilometroak, 
sanmigelak... Ez dago gaizki!
izan zinen 1989ko edizioan? ze 
oroitzapen dituzu? 
Ez daukat munduko memoriarik 
finena, baina, oker ez banago, 
kontzertu handi bat antolatu 
zen ordukoan eta gonbidatu ba-
tzuk ekarri nituen nik: Rory 
Mcleod, Tapia eta Leturia... Ho-
rraino heltzen naiz.

ruper ordorika. lUIS JAUrEGIAltZO

"kontzertuak, guretzat, 
ospakizunak dira"
ruPer ordorika musikaria
iaz kaleratu zuen 'guria ostatuan' aurkeztuko du oñatiko gaztelekuan irailaren 22an, 
22:30ean; iker martinez oñatiarra igoko da taularen gainera ordorikaren aurretik

Domekan egingo dute Oñatin 
Haurren Eguna eta hamahiru 
dantza talde elkartuko dira. Goi-
zean alkate txikiaren ohiko dan-
tza egingo dute –11:45ean– eta 
arratsaldean, alardea, 17:00etan.

600 haur dantzari inguru eto-
rriko dira, Oñatz dantza taldeak 
gonbidatuta. Hendaiako Akela-
rre eta Iruñeko Duguna dira, 
aurten, berrikuntza. "Azken bi 

urteetan talde ezberdinekin ha-
rremanak hasi eta sendotu di-
tugu, eta horren emaitza da. 
Harreman horiei esker, gure 
txikiek tokian tokiko plaza eta 
dantza ezberdinak ezagutzeko 
aukera izaten dute, eta oso abe-
rasgarria da hori", dio Oñatz 
dantza taldeko Maite Irizarrek.

Oñatzekoak eskertuta daude 
haurren gurasoen inplikazioa-
gatik. "Oñatiko Haurren Eguna 
erreferente da kopuruari dago-
kionez, baina gurasoen lagun-
tzagatik da hori". 

Hendaia eta Iruñeko 
dantza taldeak 
gonbidatu dituzte
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Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

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

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako otordua

oñatiko udalari esker 
Ruper Ordorikaren eta Iker Martinezen kontzerturako sarrerak ditugu.
gaztelekuan, oñatin. | irailaren 22an, 22:30ean

parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “Ruper” 
[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

Irabazi bi lagunendako sarrerak

HILARION JATETXEARI ESKER 
begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

Izarren liga Goiena Klubean!

eiBar - CeLta
partidurako 2 sarrera bikoitz ditugu.
Irailaren 24an, 18:30ean Ipuruan jokatuko den partidurako. 

vs

parte hartzeko: iraiLaren 18ra arte
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA Eibar [bazki-
dearen 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 automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu baka-
rra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: 
kluba@goiena.eus

Euskara irabazle, denok irabazle!
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iker oñate oñati
Xavier Alvarez de Eulate mar-
golari frantziskotarraren ome-
nezko pintura lehiaketak bos-
garren edizioa du aurtengoa; 
Arantzazuko Basilikako beira-
teen egilea da Alvarez de Eula-
te. Biharko finkatu dute hitzor-
dua. Parte hartu nahi duenak 
egunean bertan eman beharko 
du izena, 10:00ak eta 12:00ak 
bitartean, Gandiaga Topagune-
ko kultura zentroan. 

Bestetik, parte hartzaileek 
arratsaldean entregatu beharko 
dituzte euren lanak, 16:00etatik 
17:00etara bitartean, izena eman 
duten toki berean. Orduan ha-
siko da epaimahaiaren lana.

Aipatu beharrekoa da, bestal-
de, gura duen orok parte har 
dezakeela. Horretarako, hiru 
kategoria eskainiko dira: hel-
duena –16 urtetik gorakoena–, 
gazteena –12 eta 16 urte bitarte-
koena– eta haurrena –11 urte 
artekoena–. Kategoria bakoitza-
ri dagozkion sariak banatuko 
dira irabazleen artean.

Finean, teknika librea erabi-
lita, Arantzazuko Santutegiko 
edozein txoko, paisaia edo mo-
numentu margotu ahal izango 
dute parte hartzaileek. "Margo-
lanaren kalitatea ez ezik, parte 
hartzaileak Arantzazuren izae-
ra jasotzeko izan duen abilezia 

baloratu ohi dute epaileek", dio 
Juan Biainek, Arantzazu Gaur 
Fundazioko ordezkariak.

Zapatuan aurkezturiko mar-
golanak, ostera, ikusgai jarriko 
dira Gandiaga Topaguneko kul-
tura zentroan. Erakusketa urria-
ren 7tik 29ra bitartean egongo 
da zabalik, asteburuetan eta 
jaiegunetan. 

kaligrafia erakusketa, ixtear
Bestetik, kaligrafia erakusketa 
domekara bitartean egongo da. 
Itxiera asteburua izanda, ordu-
tegi berezia finkatu dute anto-

latzaileek: 11:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 19:00etara bitar-
tean izango ditu ateak zabalik.

Antolatzaileei dagokienez, "po-
zik" daude egitasmoak orain 
arte izan duen harrerarekin: 
"800 pertsona inguru bertaratu 
dira erakusketara. Dena den, 
kopuruari baino gehiago, bes-
telako lorpenei begiratzen diegu. 
Hala, aipatzekoa da diseinuaren 
munduaren bueltan dabilen jen-
de ugari etorri dela; askok hu-
rrengo urteko ekintzetan esku 
hartzeko interesa erakutsi dute, 
gainera".

Margolari bat Arantzazuko aire zabaleko pintura lehiaketa. ArAntZAZU GAUr FUnDAZIOA

'Xavier alvarez de eulate' 
pintura lehiaketa bihar
aurtengoa bosgarren edizioa du arantzazun –aire zabalean– egiten den pintura 
lehiaketak. arantzazuko adiskideak elkarteak eta arantzazu gaur Fundazioak 
elkarlanean antolaturiko ekimena da eta edonork esku har dezake

a. a. arrasatE
Enpresagintza eta Antropologia 
ikasketak egin zituen, baina 
linguistika alorrean ere aritu-
takoa da, eta euskal mitologiaren 
inguruan hainbat ikerketa ar-
gitaratu ditu Juan Inazio Har-

tsuaga tolosarrak. Bilbo Hiria 
Irratiko Ane Zabala kazetariak 
elkarrizketatuko du irailaren 
21, eguena, 21:30ean Goiena Te-
lebistan eskainiko den saioan. 

Ideia eta balioen bestelako his-
toria laburra eta horren ikasgaien 

aplikazioa gaurko gizartean 
saiakera-liburua eskuetan har-
tuta egingo dute euskal mitolo-
giari buruzko solasaldia. "Ipuin 
harrigarriekin osatutako sail 
bat baino gehiago da mitologia, 
gure egunerokotasunean hartzen 
ditugun erabakiak eta egiten 
ditugun ekintzak arautzen dituen 
eredu bilduma da-eta. Ipuin for-
ma duten arren, entretenitzea 
baino, eredu funtzioa dute mi-
toek. Egiten ditugun guztiak 
mitoek agindutakoaren arabera 
egiten ditugu", dio Hartsuagak.

Juan Inazio hartsuagarekin 
mitologiari buruz, 'EKT' saioan
ipuin harrigarrien bilduma hutsa baino, mitoak 
eguneroko erabakietarako eredu bilduma direla dio 
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ZAPAtUA, 16

09:00 txantxariak 3

09:30 Platopic 12

10:00 txantxariak 2

10:30 Amaia DJ 

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Astearen errepasoa

13:30 Onein 

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Kulturrizketak: 
Manex-Alaia

15:30 Amaia DJ 

16:00 txantxariak 3

16:30 Platopic 11

17:00 txantxariak 2

17:30 Ikustenda Susana 
Axpe 

18:00 xistera Donibane 
lohitzune 

20:00 Astearen errepasoa

21:00 Ikustenda Susana 
Axpe

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Elkarrizketa: Ane 
Irazabal 

DOMEKA, 17

09:30 txantxariak 3

10:00 Platopic 12 

10:30 Onein 

11:00 Zer jan halako Baztan: 
lekak 

11:30 Kulturrizketak: 
Manex-Alaia

12:00 xistera Donibane 
lohitzune 

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Astearen errepasoa

16:00 Platopic 11

16:30 txantxariak 2

17:00 txantxariak 3

17:30 Hemen Debagoiena

18:30 Ur eta lur 17-08-30

19:00 Elkarrizketa: Ane 
Irazabal

20:00 EKt Ama-alabak

20:30 Hemen Debagoiena

21:30 Astearen errepasoa

22:30 Hemen Debagoiena

23:30 Elkarrizketa: Ane 
Irazabal 

EGUBAKOItZA, 15

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Onein 

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 EKt Ama-alabak

13:00 Platopic 12

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Gaurkoak 

14:45 EKt Ama-alabak

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Gaurkoak 

16:30 Onein 

17:00 Gaurkoak 

17:15 Kulturrizketak: 
Manex-Alaia

17:45 Gaurkoak 

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Platopic 12

19:30 Ikustenda Susana 
Axpe

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Kulturrizketak: 
Manex-Alaia

21:30 Amaia DJ 

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Amaia DJ 

23:30 Ikustenda Susana 
Axpe 

kulturaz, Juan ignaCio hartSuagarekin
‘EKT’ Eguena, 21:30

GOIEnA

euroPako tXaPelketara bidean
‘#HRMT’ Eguaztena, 21:30

GOIEnA

astEa goiEna tElEbistan

EGUAZtEnA, 20

eguneko albiSte 
eSanguratSuenak
‘Gaurkoak’ 

Eguaztena, 14:30

EGUEnA, 21

errePortaJeak eta 
elkarrizketa
‘Hemen Debagoiena’ 

Eguena, 18:00/20:00/22:00

AStElEHEnA, 18

geograFiari buruz 
galdezka, kalean
‘Hemen Debagoiena’ 

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

MArtItZEnA, 19

MuSika bideokliP 
onenak
‘Amaia DJ’ 

Martitzena, 23:30

GOIEnA

GOIEnA tElEBIStAKO 
PrOGrAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iragarki sailkatuak

1. etxebizitzak

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

103. ErrEntAn EMAn
angiozar. Eraberritutako 
etxebizitza errentan ema-
ten da Angiozarren: hiru 
logela, sukalde-egongela, 
bi komun, aseo txiki bat 
eta txokoa dauzka, hain-
bat solairutan banatuta. 
Berokuntza, tximinia eta 
hari musikalarekin, bizi-
tzera sartzeko moduan. 
Guztiz ekipatuta. 679 33 
18 70 edo 652 73 12 41 

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

104. ErrEntAn HArtU
arrasate. Pertsona baten-
dako moduko etxebizitza 
behar dut errentan erdi-
gunean, kontratuarekin. 
Hilean 500 euro ordain 
ditzaket gehienez. telefo-
noa: 609 06 81 93 

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

105. EtxEAK OSAtU
antzuola. Baserri baten 
logelak dauzkagu erren-
tan emateko. telefonoa: 
607 20 45 03 (virginia) 

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

Pisukide bila arrasaten. 
Etxea partekatzen da 
Arrasaten; Unibertsitatetik 
oso gertu. 659 05 53 65

2. garaJeak

201. SAlDU 
bergara. Garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, Burdiñaten. te-
lefonoa: 607 34 90 43

3. lokalak

304. ErrEntAn HArtU
lokal bila arrasaten. 19 
urteko 16 gazte arduratsu 
lokal baten bila gabiltza 
Arrasaten. 688 64 10 72 
edo 628 64 65 89 

4. lana

401. ESKAIntZAK
arrasate. Gazte euskal-
duna behar da orduka bi 
haur zaintzeko. Arratsal-
detan izango litzake, egun 
solteetan. 606 72 23 85  

bergara. neska behar da 
umeak zaintzeko. 656 75 
95 12 

bergara. Pertsona bat 
behar dugu astean hiru 
goizetan bi ume zaindu 
eta eskolara eramateko. 
Autoa beharrezkoa da. 
626 69 29 79 edo 618 80 
09 32 

402. ESKAErAK
arrasate. lisatzen eta 
garbiketak egiten lan 
egingo nuke. telefonoa: 
667 88 69 79 

bergara edo arrasate. 
Orduka lan egingo nuke. 
Zaintza eta etxeko lanak 
edota atari, etxebizitza eta 
abarren garbiketan. Es-
perientzia, lege paperak 
eta erreferentzia onak 
dauzkat. 633 12 85 30 

bergara edo arrasate. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo egunean zehar lan 
egingo nuke, zaintzan eta 
garbiketan. 632 91 89 93

debagoiena. Asteburue-
tan edota astean zehar 
arratsaldetan lan egingo 
nuke nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo tabernan. 
647 51 48 07 

debagoiena. Asteburue-
tan edota astean zehar 
arratsaldetan lan egingo 
nuke nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo tabernan. 
647 01 74 66 

debagoiena. Emakume 
arduratsua, esperientzia-
duna, nagusiak egunez 
edota orduka zaintzeko 
gertu. 632 51 06 26 

debagoiena. Emakumea 
gertu etxean garbitzeko 
edota emakume nagusiak 
zaintzeko. 632 77 35 38 

debagoiena. Emakumea 
gertu, orduka edo etxean 
bertan bi izaten, nagusi 
eta umeak zaintzeko edo-
ta etxeko lanak egiteko. 
615 12 81 36 (Iris) 

debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu etxean 
bizi izaten edo orduka 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egiteko. 610 99 
42 03 

debagoiena. Garbiketan 
eta zaintza lanetan aritze-
ko gertu nago. Etxean 
bizitzen edo orduka. 634 
02 11 87 

debagoiena. Garbiketan, 
nagusiak zaintzen eta 
abarrean lan egingo nuke. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka eta baita astebu-
ruetan ere. 634 20 90 87 

debagoiena. Geriatria 
titulua duen neska orduka 
lan egiteko gertu. Baita 

gauak ospitalean egiteko 
ere. Autoa daukat. telefo-
noa: 600 00 51 60 

debagoiena. Gizona ger-
tu garbiketak, banaketak, 
baserri lanak, etxeak hus-
tu edota bestelako lanak 
egiteko. Autoa daukat. 
632 77 35 38 

debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaindu edota 
garbiketak egiteko. Ordu-
ka edo etxean bertan bizi 
izaten. 603 63 68 14 

debagoiena. Mutila ger-
tu orduka garbiketak egin 
eta nagusiak zaintzeko. 
Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 634 07 99 70 

debagoiena. nagusi eta 
umeak zaintzeko gertu 
nago. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Erre-
ferentziak aurkez ditzaket. 
Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 612 21 98 39 

debagoiena. nagusiak 
zaintzeko gertu nago, 
etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
667 35 68 12 

debagoiena. Orduka edo 
eguneko jardunez lan 
egingo nuke nagusiak 
zaintzen eta garbiketan. 
615 06 28 04 

debagoiena. Pertsona 
nagusiak zainduko nituz-
ke edo garbitasun lanak 
egin.  Arratsaldetan, or-
duka. 622 24 86 64 

5. irakaskuntza

502. EMAn
ingeles eskolak berga-
ran. Maila guztiak. talde 
txikiak. Hizkuntz Eskola 
Ofizialeko eta cambridge
-ko azterketak prestatze-
ko ere bai. Goiz, eguerdi 
eta arratsaldeko ordute-
giak. 618 91 32 89 

7. aniMaliak

703. EMAn

katakumeak. Katakume 
zuriak, arrak, ematen dira 
opari. 643 68 15 09 

704. BEStElAKOAK

katakumea. Katu emea 
jasoko genuke opari. 696 
84 19 51 

8. denetarik

802. ErOSI

trikitixa. Zero Sette etxe-
ko trikitixa erosiko nuke 
alabarendako. Hiru edo 
lau ahotsekoa. telefonoa: 
687 32 95 13 

807. AUrKItU

erreminta kaxa. Zapa-
tuan, irailaren 9an, erre-
minta kaxa bat aurkitu 
nuen Aretxabaletan. Zurea 
bada, galdetu udaletxean. 

Oñati
Akademia baterako pertsona bila 

gabiltza. DBH eta batxilergoko 
ikasleentzako.

Bidali curriculuma:
gaindituak@gmail.com

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: 
•	 Lizaria,	60	m2,	2	gela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	Altzariekin.	200.000€.
•	 Urteaga,	84	m2,	terrazarekin,	3	gela,	trastelekua.	240.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Aranerreka,	89	m2,	3	gela,	trastelekua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.
•	 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€.
•	 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.	160.000€.	PREZIO	JAITSIERA
•	 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€.

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

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:
•	 EErrekalde,	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



goiEnA ALdizkAriA  2017-09-15  Egubakoitza EskElak zerbitzuak      43

oroigarria

marilu, marian eta izaskun.
Eskoriatzan, 2017ko irailaren 15ean.

Zure azken bidaia lasaitasunez prestatu dozu,
jakinda gure maitasuna maleta barruan doiezula.

Ondo ibili.

ramon larringanen alarguna

2017ko irailaren 8an hil zen, 68 urte zituela.

 Asun 
Errasti iriarte

EskEr ona

bergaran, 2017ko irailaren 15ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

haren aldeko meza zapatuan izango da, irailaren 16an, 11:00etan,
bergarako san pedro parrokian.

bertaratuko zaretenoi, aurrez eskerrik asko. 

2017ko abuztuaren 8an hil zen, 81 urte zituela.

gotzon 
Villar narbaiza

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko irailaren 15ean.

urteurreneko meza domekan izango da, 
irailaren 17an, 12:00etan,

bergarako santa marina parrokian.

'chanin'

2016ko irailaren 5ean hil zen, 67 urte zituela.

Florian
Muñoz orgaz

urtEurrEna

urteurreneko meza domekan izango da, 
irailaren 17an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.
—

Gurekin egon zara
gurekin zaude

eta gurekin egongo zara betirako.

2016ko abuztuaren 29an hil zen.

'mugarri'
mari puy aretxagaren alarguna

Jose ignacio 
zanguitu Alberdi

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko irailaren 15ean.

oroigarria

Eskoriatzan, 2017ko irailaren 15ean.

Gure gogo-bihotzetan zaude, Marisa.
Maite zaitugu!

humanitate eta hezkuntza zientzien Fakultateko 
(huhezi) langilea

2017ko irailaren 10ean hil zen.

Marisa 
Pagonabarraga oiarzabal

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran (osintxu), 2017ko irailaren 15ean.

urteurreneko meza domekan izango da, 
irailaren 17an, 12:00etan,

osintxuko parrokian.

maria urrutia macazagaren alarguna

2016ko irailaren 11n hil zen, 88 urte zituela.

Luis 
Agirre Ugalde

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran (osintxu), 2017ko irailaren 15ean.

urteurreneko meza domekan izango da, 
irailaren 17an, 12:00etan,

osintxuko parrokian.

antonio alberdiren alarguna

2016ko abuztuaren 24an hil zen, 90 urte zituela.

 Hilaria
Arizaga garaikoetxea

mEza

oñatin, 2017ko irailaren 15ean.

anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak eta gainerako ahaideak.

haren aldeko meza bihar, larunbata, irailak 16, 19:00etan,
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian izango da.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, familiaren izenean.

Jesusen lagundikoa

2017ko irailaren 8an hil zen.

Javier
oleaga Madina

oroigarria

Familixia.
arrasaten, 2017ko irailaren 15ean. 

Nahiz eta denbora pasa
beti zaude gure ondoan

beti gure bihotzean.

Maite zaitugu, laztana.

2015eko irailaren 13an hil zen, 56 urte zituela.

 Anton
Losada Bilbao

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

eSkelak Jartzeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

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

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

goiena: irakurriena debagoienean.

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 15 AMEZUA: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
zapatua, 16 AlBErtO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
domeka, 17 M. FcA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Astelehena, 18 FErnAnDEZ: Maisu Aranbarri 1 / 943 79 22 26
Martitzena, 19 IrIZAr: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguaztena, 20 AMEZUA: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Eguena, 21 ESPAÑOl MOrAlES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 15 OIArBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
zapatua, 16 UrrItIKOEtxEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
domeka, 17 UrrItIKOEtxEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Astelehena, 18 ZABAlA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 19 OIArBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 20 EStEllA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 21 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 15 JUlDAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
zapatua, 16 JUlDAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
domeka, 17 JUlDAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Astelehena, 18 GArAtE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 19 GArAtE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguaztena, 20 JUlDAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguena, 21 JUlDAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abenduaren 31ra arte:
IrIZAr: Erguin 11 / 943 79 12 39

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
UrrItIKOEtxEA: Orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
cOF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
AppStore-etik.

guardiako Farmaziak
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txutxu-mutxuak
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2. Mertxe eta Juantxo
Bergarako Mertxe cuadradok eta Juantxo 
Aldalurrek 25 urte beteko dituzte ezkonduta 
irailaren 19an. "Zorionak, kuadrillako guztien 
eta curado familiaren partetik!".

1. 104 urte
Bergarako Mizpirualdeko egoitzako Gregoria 
Arietaleanizbeaskoa Maiztegi egoiliarrak 104 
urte bete zituen irailaren 8an. Udal 
ordezkariekin eta etxekoekin ospatu zuen.

5. iñaki eta txaro
Abuztuaren 12an, Bergarako Iñaki Ostolazak 
eta txaro Ugartek urrezko ezteiak bete 
zituzten. "Irailaren 16an ospatuko dugu 
familia artean. Zorionak!".

4. amaia eta hakan
Amaia Pinachok eta Hakan Nilssonek 
urtebete egin dute ezkonduta, irailaren 
10ean. "Zorionak, bikote, Arrasateko eta 
Donostiako familien partetik!".

3. 95 urte
Arrasateko Zabaleta baserriko Maria Iriondok 
95 urte egin zituen hilaren 8an eta Arteaga 
jatetxean elkartu zen senideekin 
urtebetetzea ospatzeko. Zorionak!

8. izar eta Juande
Izar Egurrola eta Juande lopez irailaren 
16an ezkonduko dira Zumaiako San telmo 
ermitan. "Zorionak, bikote! Zoriontsu izan! 
Ederto ospatuko dugu eguna zuekin batera".

7. Jesus eta Pilar
Jesus telleriak eta Pilar Elorzak urrezko 
ezteiak ospatu zituzten zapatuan, 
anai-arrebekin eta ilobekin. "Zorionak, 
bikote, familia guztiaren partetik!".

6. Jose luis eta Maite
Irailaren 16an, Arrasateko Ferrerias kaleko 
Jose luis Galdosen eta Bergarako Artabillako 
Maite Agirrebeñaren urrezko ezteiak beteko 
dira. "Etxekoen partetik, zorionak!".

11. Mikel eta oihana
Mikel lasaga eta Oihana Hernando gaur, 
irailak 16, ezkonduko dira. "Zorionak, bikote! 
Egun zoriontsua opa dizuegu! Familiakoen 
eta lagunen partetik!".

10. roman eta ana
roman eta Ana 1994ko irailaren 17an 
ezkondu ziren, Andra Mari Zuri ermitan. "23 
urte ezkonduta eta geratzen direnak... 
Zorionak eta ondo pasatu eguna!".

9. nerea eta Markel
nerea Baena eta Markel Briñas gaur, irailak 
15, ezkonduko dira eta bihar familiarekin eta 
lagunekin batera ospatuko dute. "Zorionak, 
bikote, eta patxo handi bat guztien partetik!".

3

7
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zorion agurrak

oñati
ekhi garcia aranburu
Irailaren 10ean, 2 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Patxo handi bat, 
familixa danan eta, 
bereziki, zure 
arrebatxo Izadiren 
partetik.

antzuola
Malen angeles 
telleria
Irailaren 9an, 4 urte. 
Zorionak, maitxia! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
aitatxoren, amatxoren 
eta, batez be, Iraiaren 
partetik! Segi holaxe!

bErgara
June rubio belategi 
Irailaren 9an, urtebete. 
Etxeko txikienak 
urtebete. Zorionak, 
maitia! Muxu handi 
bat, printzesa!

arrasatE
Maria iriondo
Zabaleta baserriko 
Mariak irailaren 8an 
95 urte bete zituen eta 
zapatuan Arteaga 
jatetxean familiarekin 
elkartu zen ospatzeko. 
Zorionak, Maria. Asko 
maite zaitugu!

oñati
izar egaña umerez
Irailaren 8an, 3 urte. 
Zorionak etxeko 
sorgintxoari! 
Ondo-ondo pasatu eta 
egin hiru putzada 
handi hiru 
kandelatxoei!

arrasatE
danel outeiriño 
balanzategui
Abuztuaren 31n, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Amatxo.

oñati
Markel elorza san 
Miguel
Irailaren 14an, 11 urte. 
Zorionak, Markel! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian 
eta muxu potolo bat, 
etxeko danan partetik.

oñati
Maialen cortabarria 
Irailaren 13an, 5 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ederto ospatu geben 
zure eguna 
merendolan. Muxu pila 
bat! Maitte zaittugu!

oñati
anje barrena 
agirrebalzategi
Irailaren 12an, 
urtebete. Zorionak, 
politt hori! Jada 
urtebete! Ondo pasatu 
eguna familixa eta 
inguruko danakin. 
Patxo erraldoi bat.

arrasatE
ibai rodriguez baena
Irailaren 12an, 8 urte. 
Zorionak etxeko 
nagusiari. Disfrutatu 
gaurko eguna. 
Besarkada handi bat 
Jonen, nahiaren eta 
familia osoaren 
partetik.

donostia
Mikel agirre Pinacho
Irailaren 12an, 
urtebete. Zorionak eta 
patxo handi bat 
Arrasateko amamaren, 
ahizpa Maialenen, 
izeba Amaia eta osaba 
Hakanen partetik!

Eskoriatza
lander villar Maguregi
Irailaren 11n, 38 urte. Zorionak, aitatxo! Patxo handi 
bat! Ondo pasatu eguna.

oñati
Maddi txintxurreta
Irailaren 11n, 24 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, Madditz! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta zelebrauku 
danok batera! 
Kuadrillakuen partetik! 
Muak!

bErgara
ekhi eta Hodei 
iturrospe
Irailaren 10ean, 3 urte. 
Zorionak, bikote! 
txokolatezko pastela 
jateko danok elkartuko 
ga. laztan bana, 
etxeko danon partetik.

oñati
oxel arregi camino
Irailaren 16an, 3 urte. 
Zorionak, guapeton! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta patxo potolo 
bat Anartzen, 
Maialenen eta Agerren 
partetik.

arrasatE
aratz gorosabel 
espinosa
Irailaren 16an, 14 urte. 
Oso ondo pasatu zure 
eguna!

bErgara
oskitx 
azkarateaskasua 
alferez 
Irailaren 16an, 10 urte. 
Zorionak etxekoen 
partetik.

oñati
izar aramburu gende
Irailaren 16an, urtebete. 
Zorionak, maitia. Gure 
etxeko txikienak 
urtebete! Segi beti 
bezain pozik eta zure 
irribarre politarekin! 
Muxu handi bat, familia 
osoaren partetik.

oñati
iker eta aimar zabaleta
Irailaren 16an, Ikerrek 41 urte eta 20an, Aimarrek 5 
urte. Zorionak, bikote, eta ondo-ondo pasatu zuen 
urtebetetze egunian. Patxo handi bana, familia 
osoaren partetik.

arEtxabalEta
oihane bengoa
Irailaren 15ean, 13 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, Oihane! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna! Patxo pila bat, 
familixa danaren 
partetik! Muak!

bErgara
beñat larrañaga
Irailaren 15ean, 6 urte. 
Zoriona eta urte 
askotako, etxekoen 
partetik.

oñati
noa Montero san 
vicente
Irailaren 14an, 6 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Munduko laztanik 
beruena zuretzat! 
Ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Asko maitte zaittugu!

oñati
Maddi solana 
amundarain
Irailaren 14an, 4 urte. 
Gure bilobaren eguna 
ospatuko dugu eta 
poz-pozik jolastuko 
dugu danok batera. 
Muxuak, amamaren eta 
aittaittaren partetik.

oñati
ainara azkoitia
Irailaren 18an, urtebetetzea. Zorionak, amatxo, eta 
urte askotarako! Ondo-ondo pasatu eguna eta 
goxoki asko erosi bihar dan moduan ospatzeko!

arrasatE
Malen beitia Jara
Irailaren 17an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Primeran ospatuko 
dugu. Izugarri maite 
zaitugu, politt hori! 
Mila patxo familiaren 
eta, bereziki, Unaxen 
partetik!

Eskoriatza
June aguirre 
gandarias
Irailaren 17an, 5 urte. 
Zorionak, maitia, 
etxeko danon partetik. 
Muxu handi-handi bat. 
Ondo ospatu zure bost 
urtetxoak!

arEtxabalEta
izaro altube uribe
Irailaren 17an, 5 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Ederto pasatu eguna 
eta patxo pilo bat, 
etxeko guztien 
partetik.

bErgara
Hodei goenaga
Irailaren 17an, 2 urte. 
Zorionak, mutikote! 
Egun politxa pasatu. 
Patxo potolo bat, 
etxekuen partetik.

bErgara
Maialen esteban 
laskurain
Irailaren 17an, 4 urte. 
Zorionak etxeko 
printzesarentzako 
amatxoren, aitatxoren, 
amamaren eta 
aititaren partetik. Mila 
muxu pottolo!

otxandio
eneko berrio 
garaitonandia
Irailaren 17an, 5 urte. 
Zorionak gure pirata! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetzea. 
Patxo potolo bat, 
Agarreko danon 
partetik.

bErgara
alex Mendizabal 
Paya
Irailaren 17an, 3 urte. 
Zorionak, Alex! 
Dagoeneko handia 
zara! Patxo potolo bat, 
etxeko guztion 
partetik.

oñati
gari Palacin errasti
Irailaren 18an, 3 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, Gari! Ondo 
pasatu zeure 
hirugarren urtebetetze 
egunian! Mila muxu, 
familixa danaren 
partetik!

arrasatE
June canales diez
Irailaren 18an, 9 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Primeran pasatu eta 
opari asko jaso, merezi 
dituzu-eta. Infinito 
maite zaitugu. Muxu 
potolo bat, familia 
osoaren partetik!

oñati
ane arregui 
unamuno
Irailaren 18an, 2 urte. 
Zorionak, Ane! Ondo 
pasatu bigarren 
urtebetetzea eta patxo 
handi bat, etxeko 
danon partetik.

bErgara
ega zabala Pozo
Irailaren 18an, 2 urte. 
Bi urte! Zorionak, polit 
hori! Muxu handi-handi 
bat, familiako danen 
partetik. Mua!

arrasatE
unax aranzabal 
vitoria
Irailaren 18an, 13 urte. 
Zorionak, txapeldun. 
Primeran pasa 
dezazula urtebetetze 
eguna. Muxu handi 
bat, etxeko danon 
partetik.

Elorrio
Malen bergaretxe 
garitaonandia
Irailaren 18an, 4 urte. 
Zorionak Malen gure 
etxeko printzesari zure 
laugarren 
urtebetetzean, 
Oinatzen, amatxoren 
eta aitatxoren partetik.

arEtxabalEta
Jon larrañaga 
ormaetxea
Irailaren 19an, 11 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta hamaika 
patxo familia osoaren 
partetik. Bereziki 
Iraiderena.

arrasatE
oihan arriaran 
zubillaga
Irailaren 18an, 9 urte. 
Zorionak! Ondo ospatu 
eguna! Patxo handi bat 
danon partetik.

bErgara
izaro loiola lopez
Irailaren 18an, 3 urte. 
Izaro, etxeko guztien 
partetik, zorion egun 
on-ona opa dotzugu. 
Asko-asko maitxe 
zaitxugu eta hiru muxu 
potolo guztion partetik. 
Ondo pasatu, printzesa!

urte askotarako!

zorion itzazu lagunak eta senitartekoak:
internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta 
http://goiena.eus/zorionagurrak helbidean 
sartu zorion agurra.
Posta elektronikoa 
mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus 
helbidera.
ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren 
batera edo deitu 943 25 05 05 telefonora.
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EGUbAKOITZA 15
oñati txandaren 'outlet' azoka
Udako denboraldiko produktuak, 
prezio merkeetan.
Denda bakoitzaren aurrean, 
09:00etan hasita.

eSkoriatza gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Gaztelekuan, 17:00etan.

aretXabaleta gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Gaztelekuan, 17:00etan.

arraSate gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

arraSate trikitixa eskolaren 
ate irekiak
18:00etan kalejira, 18:30ean 
trikitiarekin hartu-emana eta 
ostean, pintxoak eta triki-gin 
lehiaketa.
Herriko plazan, aipatutako 
orduetan.

oñati reala-osasuna partidua
Kilometroen aldeko emakumezkoen 
futbol partidua.
Azkoagainen, 18:30ean.

oñati 'ama nora goaz?' 
dokumentala 
Emeek emana erakusketaren 
inguruko ekintza.
Kultura etxean, 19:00etan.

bergara 'Welcome' kale 
antzerkia 
Iñaki Mataren eskutik.
San Martin plazan, 19:00etan.

oñati San Martingo jaiak 
19:10ean txorimaloak, 19:30ean 
pintxo-potea eta 22:00etan 
Summertime Fest 4.0, What A Band, 
Screammers & Sinners, eta 
Vancouver taldeekin eta Iñaki 
Cerqueira eta Level Groove DJekin.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

araMaio eltziegoko udal 
bandaren kontzertua
Sastiñako zikloko emanaldia.
Aipatutako lekuan, 20:00etan.

bergara bantastic band taldea
Kulturate Akustikoak egitarauko 
kontzertua.
Kulturaten, 20:00etan. 

bergara San Martingo 
danborrada
Inoizko helduen danborrada 
jendetsuena eta zaratatsuena 
egingo dute, kultura etxean hasita.
Bergarako kaleetan, 22:30ean.

bergara San Martinen 
errepresentazioa
Udal Musika Bandaren 
laguntzarekin.
San Martin plazan, 23:30ean. 

ZAPATUA 16
oñati oñatiko mendi martxa
Bi ibilbide egongo dira. 13:30ean, 
Tiago Gonçalves zena omenduko 
dute.
Foruen plazan, 07:30ean.

oñati txandaren 'outlet' azoka
Udako denboraldiko produktuak, 
prezio merkeetan.
Denda bakoitzaren aurrean, 
09:00etan hasita.

oñati 'Xavier alvarez de eulate' 
pintura lehiaketa
Bosgarren aldiz egingo dute aire 
zabaleko pintura azkarreko 
lehiaketa.
Gandiaga topagunean, 10:00etan.

aretXabaleta 'nordic walking' 
saioa
Bi orduko saioa egingo dute. 
Bukaeran, gosari osasuntsua.
Ibarra kiroldegian, 10:00etan.

oñati birzikleta azoka
Bigarren eskuko materiala erosteko 
aukera.
Plazako frontoian, 10:00etan.

oñati 30. oñati saria
Afizionatu mailako ziklistendako 
lasterketa. 95 kilometro.
Unibertsitate etorbidean, 
10:00etan.

arraSate birzikleta azoka
Bigarren eskuko materiala salgai.
Mondragones kalean, 11:00etan.

oñati San Martingo jaiak
11:00etan umeendako lasterketa, 
12:30ean umeendako jolasak, 
14:00etan auzo bazkaria, 16:00etan 
mus txapelketa, 17:30ean Supituki 
taldean emanaldia, 19:00etan 
garagardo dastatzea eta 19:15ean 
Gaitzerdi taldearekin erromeria.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

bergara Musika bandaren 
kontzertua
Kultura kalera programa.
San Martin plazan, 12:30ean.

oñati elkar heziko ikasle oihen 
jaia
12:30ean triki-poteoa Boga 
tabernan, 14:30ean bazkaria, 
16:00etan musikaldia eta 18:30ean 
poteoa, Elektrotxarangarekin.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

leintz gatzaga erretiratuen 
bazkaria
toki-Eder elkartean batuko dira 
bazkaltzeko.
Aipatutako lekuan, 14:00etan.

arraSate bilboko 
manifestaziorako autobusa 
Kataluniako erreferenduma 
babesteko, Arrasateko Gure Esku 
Dagorekin. 
Garibai geltokian, 15:30ean.

eSkoriatza gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Gaztelekuan, 16:30ean.

oñati Sanmigeletako mus 
txapelketa
Zortzi erregetara, zazpi 
hamarrekotara eta hiru usteletara 
jokatuko da. Izena, txapelketa hasi 
aurretik (15:30-16:15). Bikote 
bakoitzak, 30 euro.
San Lorentzoko ermitan aurrean, 
16:30ean.

aretXabaleta gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Gaztelekuan, 16:30ean.

arraSate gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

oñati haurren danborrada
San Migel jaietako ekintza. 
2008an eta 2009an jaiotako 
neska-mutikoekin.  
Santa Marinan, 18:00etan.

bergara haurren danborrada
San Martin jaietako danborrada, 
kultura etxetik abiatuta.
Aipatutako lekuan, 18:30ean.  

dOMEKA 17
oñati Mendi ibilaldia 
degurixara
Araotzeko elizan hasita, hamahiru 
kilometroko ibilaldia egingo dute. 
Aurrez izena eman behar da, 
943-78 28 94 telefonoan.
Aipatutako lekuan, 08:30ean. 

aretXabaleta ii. Mendi 
bizikleta Martxa
Bi ibilbide: motza hamar 
kilometrokoa eta luzea, 33koa.
Izen-ematea, Herriko Plazan, 
08:30ean.
Aipatutako lekuan, 09:00etan.

bergara aire zabaleko pintura 
lehiaketa
Beart elkartearen eskutik, 44. 
Simon Arrieta lehiaketa.
Udaletxean, 09:00etan. 

eSkoriatza bizikleta Martxa
Urkulura joan-etorria egingo dute. 
torrebason hamarretakoa.
Fernando Eskoriatza plazan, 
10:00etan. 

oñati 47. haurren eguna
Hamahiru talde. 10:15ean 
ongietorria taldeei, 11:00etan 
hamaiketakoa, 11:45ean alkate 
txikiaren agurra, 12:00etan 
dantzaldia kalerik kale, 13:30ean 
haurren banaketa, 17:00etan 
alardea eta 18:30ean txorimaloak. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

elgeta Vespa eta lambretta 
motorren topaketa
Motorrak ikusgai egongo dira 
12:15era arte, eta ostean, 40 
kilometroko ibilaldia egingo dute. 
Mendizaleen plazan, 10:30ean.

arraSate oroimen eguna 
besaiden
10:30ean mendizaleei agurra, 
11:00etan hildako mendizaleak 
oroitzeko ekitaldia, 11:30ean 
presidentearen hitzaldia eta 
12:00etan aurreskua eta 
lore-eskaintza. 
Besaiden, aipatutako orduetan.

arraSate bizikleta bira
Hamar kilometroko ibilbidea egingo 
dute, herrian zehar. 
Seber Altuben, 11:00etan.

oñati zañartuko jaiak
12:00etan meza eta luntxa eta 
14:30ean auzo bazkaria. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

agenda
eMaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

saioa gauilunak

bergara huntza taldearen kontzertua
San Martin eguneko emanaldia. Huntza taldeak trikiti eta panderoak 
astinduko ditu, Udako bueltea diskoaren kantu esanguratsuenak jotzeko eta 
ikus-entzuleak dantzan jartzeko. Doan.
Bihar, zapatua, San Martin plazan, 23:00etan.
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bergara nazioarteko xake 
txapelketa
Punta-puntako jokalariak. 
Zabalotegin, 16:00etan.

oñati herri mailako bolo 
txapelketa
Kurtze Baltz elkartearen eskutik. 
San Martingo bolatokian, 
16:00etan.

eSkoriatza gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Gaztelekuan, 16:30ean.

aretXabaleta gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Gaztelekuan, 16:30ean.

arraSate gaztelekuaren 
irekiera aste bukaera
Hango baliabideak probatzeko eta 
udako bizipenak kontatzeko aukera.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

bergara erraldoien 
konpartsaren kalejira
San Martin plazatik irtenda, kalerik 
kale ibiliko dira.
Aipatutako lekuan, 18:00etan. 

bergara kamerata oiassoren 
kontzertua
Kultura Kalera ekimeneko 
emanaldia.
Mariaren Lagundian, 19:00etan. 

oñati hiri galduak taldea
Josu Calvok kontzertu akustikoa 
egingo du bere proiektu berria  
aurkezteko. 
Pako tabernan, 19:30ean. 

bergara Suzko erruberak
San Martin jaiak bukatzeko. 
Agorrosinen, 22:00etan.

AsTElEhEnA 18
arraSate izen-ematea: pintura 
ikastaroak
Gaur zabaltzen da matrikulazio 
epea, Kulturateko pintura gelan, 
17:00etan. Amaia Bengoak emango 
duen ikastaroa hilaren 25ean 

hasiko da. 7 urtetik gorakoendako 
ikastaroa da. Gehienez, hogei ikasle. 
Kulturaten, 17:00etan.

oñati 'emeek emana' 
erakusketa
Gerrako eta frankismo garaiko 
kontakizunak emakumeen 
aurpegiekin. 
Kultura etxean, 18:00etan.

aretXabaleta 'amasahara' 
erakusketa
Saharari buruzko argazkiak ikusgai.
Arkupen, 18:00etan. 

MARTITZEnA 19
oñati ate irekiak ludotekan
Eguneroko funtzionamendua 
ezagutzeko aukera.
Txalokan, 16:45ean.

oñati hazkunde pertsonalari 
buruzko hitzaldia
lourdes Igartua Dorronsorok egingo 
du berba.
Pake Lekun, 17:00etan.

arraSate ipuin kontaketa
Japonian jatorria duten rakugoak 
kontatuko dituzte Axen Escaladak, 
Arantzau Imazek, Maider 
Ibargurenek eta Hiromi Yoshidak.
Kulturaten, 18:30ean.

aretXabaleta aratz elkarteak 
25 urte: film laburrak
Adimen urritasuna dutenak 
protagonista diren film laburrak 
ikusgai.
Arkupen, 19:00etan. 

aretXabaleta kontzertu 
ekonomikoaren gaineko 
hitzaldia
Pedro luis Uriartek egingo du 
berba, EAJk gonbidatuta.
Komentuan, 19:00etan. 

oñati 'emakume oñatiarrak 
1936ko gerra garaian' hitzaldia
Julia Mongek, Idoia Etxeberriak eta 
Jerardo Elortzak egingo dute berba.
Kultura etxean, 19:00etan.

oñati nagusien danborradako 
entsegu orokorra
talde guztiek parte hartuko dute.
Eltzian, 20:00etan.

EGUAZTEnA 20
oñati ate irekiak ludotekan
Eguneroko funtzionamendua 
ezagutzeko aukera.
Txalokan, 16:45ean.

aretXabaleta bigarren 
eskuko bizikleta azoka
Zulaketak konpontzeko tailerra, 
bizikleta elektrikoen erakusketa eta 
horiek probatzeko aukera, bigarren 
eskuko materiala salgai...
Herriko Plazan, 17:00etan. 

aretXabaleta aratz elkarteak 
25 urte: pintxo-pote musikatua
Kalerik kale ibiliko dira.
Herriko kaleak, 18:00etan. 

oñati izen-ematea: plazako 
dantza tradizionalen ikastaroa
Zabalik dago matrikulazioa, musika 
eskolan, iraila bukatu arte. Patxi 
Montero izango da irakaslea eta 
eskolak urriaren 4an hasiko dituzte, 
Zuazola institutuko gimnasioan. 
Izen-ematea, musika eskolan.

eSkoriatza 'ostegun 
bidaiariak': Dolomitak
Jon Kortazarrek eta Iratxe Arresek 
2016an egindako bidaia: 
Dolomitak-Eslovenia.
Bosnia-Kroazia.
Zaldibar antzokian, 21:30ean.

EGUEnA 21
eSkoriatza bizikletan 
segurtasunez ibiltzeko 
aholkuak
Seinalizazio txalekoak eta beste 
banatuko dira tailerrean parte 
hartzen dutenen artean.
Fernando Eskoriatza plazan, 
17:00etan.

eSkoriatza garagardo azoka
Zaharren egoitzaren alde: janari 
alemana, askotariko garagardoak, 
musika, tonbola...
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan.

oñati nagusien danborradako 
entsegu orokorra
talde guztiek parte hartuko dute.
Eltzian, 20:00etan. 

Emakume talde bat da La 
seducción-eko protagonista. 
Istorioa Ameriketako Estatu 
Batuetako sezesio-gerran 
kokatzen da. Hegoaldeko etxe 
handi baten, adin 
desberdinetako emakumeak 
bizi dira. neskatilak hezteko 
etxea da, eta, ikasleekin 
batera, irakaslea eta eskolako 
zuzendaria daude. Guda dela 
eta, taldea setiatuta dago. 
Gertu dute gerratea eta ez da 
komenigarria handik irtetea.  
Egun baten, zaurituta dagoen 
iparraldeko armadako 
desertore bat etxean sartuko 
dute, eta egoera horrek 
emakumeen bizi lasaia 
astinduko du. Ondo hezitako 
eta beti itxurak mantentzen 
dituzten neskak izan arren, 
euren portaera erabat 
aztoratuko da. 

nork bere modura gizonaren 
arreta lortu nahi du, eta, bera 
jakitun denez, egoerari etekina 
atera gurako dio. Bi alderdien 
arteko sedukzio jokoa sortuko 
eta hasiko da. Gauzak  
nahasten joango dira, eta 
azken zatian, emakume 
guztiek indarrak batuko 
dituzte; hau da, talde bihurtuko 
dira, egoerari irtenbidea 
aurkitzeko. 

Sofia coppola ondo 
moldatzen da emakume 
bakoitzaren izaera azaltzeko 
eta etxe barruan bizi den giro 
itogarria islatzeko. 

Emakume guztiek oso finak 
eta lasaiak ematen dute, baina 
bizimoduaren alde frustragarria 
antzematen da. Istorioak eta 
pertsonaien portaerek 
erakargarria den 
anbiguotasuna dute.

eibar

cOlISEO

barry Seal
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Churchill
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

la niebla y la 
doncella
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:0.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

AntZOKIA

tadeo Jones 2
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

barry Seal
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

gaSteiz

GOrBEIA

transformers
Egubakoitzetik 
domekara: 
17:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Veronica
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:15, 
22:15.

el otro 
guardaespaldas
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:15.

it
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:15, 21:30.

dunkerque
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:15.

la seduccion
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:30.

the limehouse 
golem
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:15, 
22:20.

tadeo Jones
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30, 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:30.

Juerga de 
mamis
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.

Astelehenetik 
eguenera: 17:20, 
19:30, 21:30.

la niebla y la 
doncella
Egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19:20, 
21:30.

emoji
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

rey arturo
Egubakoitzetik 
domekara: 22:30.

BOUlEvArD

detroit
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:15.
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:45, 21:30.

alibi.com
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:15.
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:15, 
18:15, 20:15, 
22:15.

it
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
Egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
18:30, 19:30, 

21:15, 22:15.

tadeo Jones
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:00, 19:00, 
20:00, 21:00.
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:30, 
18:30.

tadeo Jones 3d
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:00.

barry Seal
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:10.
Egubakoitzetik 
eguenera: 16:50, 
19:15, 21:45.

el amante doble
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:30.
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:10.

la niebla y la 
doncella
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:10, 
21:20.

Veronica
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:55, 
22:50.

dunkerque
Egubakoitzetik 

zinEma

KrItIKA

la seducción  
zuz.: Sofia coppola. Herr.: xxxx (2000). aktoreak: Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst, colin Farrell. iraupena: 00 minutu.

taldearen indarra
antonio zabala
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Egubakoitza

Jokin bereziartua oñati
Aizkorri Bizirik taldeak amai-
tutzat eman ditu Aizkorriko 
aterpetxe ezaguna berreskura-
tzeko lanak. Joan den asteburuan 
elkartu ziren proiektuan gehien 
inplikatu direnak, ospakizun 
giroan. "Gutxi batzuek aterpe-
txean egin genuen lo, eta gero, 
lanean aritu garenok Urbiako 
fondan bazkaldu genuen. Modu 
bat izan zen denok elkartzeko; 
batzuek ez genuen elkar ezagu-

tzen, txanda ezberdinetan aritu 
izan garelako aterpetxean la-
nean", dio Aizkorri Bizirik-eko 
Jose Mari Anduaga Andu-k. 

ate zaharra, helikopteroan jaitsia 
Urtebete iraun du proiektuak, 
Zegamako eta Debagoieneko bo-
luntario talde baten eskutik. Ha-
siera batean, aterpetxea garbitu 
eta margotu zuten, baina, zega-
marren inplikazioari esker, hain-
bat hobekuntza egin dira. Atea 

konpondu ostean berriro ere 
jartzeak eragin dizkie buruhaus-
te gehien: "Zegama-Aizkorri men-
di maratoiko helikopteroa apro-
betxatu genuen ate zaharra jaitsi 
eta galdarategi batean konpon-
tzeko. Behin konponduta, hama-
bost lagunen artean igo behar 
izan genuen". Atea konpontzeaz 
gain –ate bikoitza eta berezia 
jarri dute–, beste hainbat hobe-
kuntza egin dira, auzolanean. 
Aterpetxea zaintzeko eskatu du 

Andu-k, eta honako hau gaine-
ratu: "Urtebetean pintaketa bakar 
bat egon da, poztekoa da. Gaine-
ra, edozer gertatzen bada, gaur 
egun berehala salatzen da sare 
sozialetan; garbitu eta margotu 
genuenean, hiru egunetan, 15.000 
bisita izan genituen Facebooken". 

420 kamiseta eta 15.000 bat euro
Aterpetxeko obren gastuak es-
taltzen laguntzeko kamisetak 
atera zituzten; beste datu esan-
guratsu bat da hasieran 100 ate-
ra arren 420 saldu dituztela: "Ka-
miseten dirua obran inbertitu 
dugu; zati handiena Zegamako 
Udalak ordaindu du, eta federa-
zioak ere lagundu du. Zifraz ez 
nago ziur, baina 15.000 bat euro 
inguru gastatuko ziren". Obra 
amaitutzat eman arren, 2018ko 
udarako lan txiki batzuk aurrei-
kusten dituzte. "Eskerrik asko 
laguntzen aritu zareten guztioi; 
guk aterpetxea zaintzen jarrai-
tuko dugu ", gaineratu du Andu-k. 

Aterpetxea berreskuratzeko lanean aritu den taldeko kide gehienak, joan den asteburuan. AIZKOrrI BIZIrIK

aizkorrik aterpe berritua 
dauka, auzolanari esker
2016ko irailean hasi eta urtebetera, amaitutzat eman ditu aizkorri bizirik-ek gailurreko 
aterpetxea berreskuratzeko obrak; laguntzen aritu direnei eskerrak emanda, eraikina 
zaintzeko eskatu dute, eta aterpetxearen egoerari jarraipena egingo diotela gaineratu

bukatzEko

2016ko azaroko argazkiak eta 2017ko uztail amaierakoak. A.B.

2016

2016

2017

2017

Gipuzkoa 
berdinago

Izen hori duen dinamika 
abiatu genuen apirilean, 
Gipuzkoan erreferentziazko 
garen hainbat erakunderen, 
enpresaren eta eragileren 
artean; eskualdeko Mondragon 
taldea eta Laboral Kutxa 
tarteko. Helburua zen 
jendaurreko hizkuntza 
portaera orekatzaile bat 
adostea, euskara parekotasun 
egoeran jartzeko bidean.

Lana sendo egin dugu, 
bakoitzaren praktikak aztertuz 
eta elementu komunak bilatuz, 
zintzo demonio azalduz 
zailtasunak, erabat sinetsita 
lankidetzaren indarraz. 
Bateratze prozesu askotan 
aritua naiz, eta oraingoan ere 
nabaritu dut taldekide 
bakoitzaren borondatearekin 
nola eraikiz joan den talde 
borondatea. Magia moduko 
zerbait da.

Azken emaitza bistaratzen 
hasi gara. Eta bikaina da. 
Ikuspegi berri bat eraiki dugu, 
hizkuntza berdintasuna 
helburu eta gure 
erantzukizuna akuilu dituena. 
Praktika onekin osatutako 
zoru komun bat zehaztu dugu, 
eta zoru horren gainean bidea 
elkarrekin egiteko 
konpromisoa lotu. Urtea 
amaitzerako agertuko gara 
gipuzkoar gizartearen aurrean, 
gure erreferentzialtasuna 
euskararen mesedetan 
jartzeko. Ederra izaten ari da 
prozesua; eraginkorra izango 
da emaitza.

azkEn bErba

MIKEl IRIZAR

PEFC ziurtagiria

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

www.pefc.es


