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Eneko Azurmendi ESkoRiatza
Txirrindulariek diote "egunero-
ko arazoa" dela. "Kamioi, auto, 
motor eta bizikleta asko ibiltzen 
dira gora eta behera, eta behin 
pasatzea besterik ez dago ikus-
teko errepidearen egoera negar-
garria dela. Alderik aldeko zuloak 
eta maldak, partxeak, pitzadurak 
errepidearen erdi-erdian, eta 
abar", dio Jon Zuloagak. Markel 
Familiarrek gaineratu du leku 
askotan ezin dela zuloa saihes-
tu, ez ezkerretik, ez eskuinetik. 
"Zuloaren gainetik pasatu behar 
duzu. Entrenatzeko leku apro-
posa da, berez, baina, errepidea-
ren egoera ikusita, nahi baino 
gutxiago pasatu behar izaten 
dugu hemendik".

Dorletako Ama Txirrindularien 
Elkarteko kide Joserra Agirreu-
rretak ere bat egin du horrekin. 
"Aspaldi honetan utzita dago 
errepidea, eta, negargarri egoteaz 
gain, arriskutsu ere badago bi-
zikletan zein motorrean doaze-
nentzako. Txirrindularitzaren 
ikuspuntutik, pena da hainbes-
te txirrindulari dabilen errepi-
de bat horrela ikustea, zuloz 
beteta, eta erabat utzita", dio.

Hainbat istripu 
Txirrindulariek azaldu dutenez, 
errepidearen egoera txarrak 
hainbat istripu eragin ditu. 
"Markel Familiarrena da azke-
na, baina badakigu beste hain-
bat txirrindulari ere erori izan 
direla behin baino gehiagotan, 
baita motor gidariak ere", adie-
razi du Zuloagak.

Horrekin lotuta, Agirreurretak 
kezka azaldu du uztailaren 23an 
egitekoak diren afizionatu mai-
lako lasterketa dela eta. "Guk 
Arlabandik egiten dugu jaitsie-
ra. 80 kilometro orduko inguru 
ere hartu ditzakete txirrindula-
riek. Beraz, imajinatu ze arris-
ku dagoen istripuren bat gerta-
tzeko eta istripu hori arriskutsua 
izateko", dio.

"Trafikoa ez da arindu"
Autobidea egin zutenean, bazi-
rudien Arlabango trafikoa mu-
rriztu egingo zela eta bizikletan 
ibiltzeko aproposa izango zela. 
Hala ere, txirrindularien esane-
tan, trafikoa ez da arindu, "lehen-
go bera" da, eta oso urte gutxitan 
"zeharo" hondatu da errepidea. 
"Ibilgailu pisutsuei autobidea 
garesti ateratzen zaie, eta, Arra-
satetik Gasteizera joateko, adi-
bidez, nahiago izaten dute Ar-
labandik joan, nahiz eta denbo-
ra gehiago behar izan".

Hori dela eta, Diputazioari 
errepidea konpontzeko eskaera 
egin diote. "Oso egingarria da 
hau konpontzea, obrek irauten 
duten bitartean badagoelako 
alternatiba, Gatzagatik edo au-
tobidetik joanda, eta hori uler-
tuko genuke. Baina ez duguna 
ulertzen da hiru errepide egon, 
eta trafiko gehien daukan erre-
pidean ezer ez egitea".

Azterketa geologikoa
Aintzane Oiarbide Bide Azpie-
gituretako diputatuak azaldu 

duenez, mendiko lerradura han-
di batek eragiten du errepidea-
ren egoera okertzea, eta, horri 
konponbidea eman nahian, az-
terketa geologiko bat egiten ari 
direla dio. "Nahiko aurreratuta 
daukagu azterketa hori, eta bu-
katzean ikusi beharko dugu ze 
plangintza egin eta ze neurri 
hartu daitezkeen. Agian, kon-
ponketa partzial bat egin gene-
zake, edo osoa. Baina azterketa 
bukatzean ikusiko dugu nola 
egin genezakeen eta zenbat den-
boran. Badakit lerradura hori 
goitik behera konpontzea oso 
garestia izango dela, milioiak 
izango direla, baina, beharbada, 
plangintza bat egin genezake".

Udal gobernuetan hizpide
Eskoriatzako EH Bilduk, azken 
osoko bilkuran, errepidea kon-
pontzeko Foru Aldundiari bide-
ratzeko eskaera egin zuen mozio 
bidez. EAJko ordezkariek, honen 
aurrean, adierazi zuten mozioa 
"harriduraz" jaso zutela, orain-
dik batzordeak eratu barik egon-
da. Azaldu zuten aurrez adostu 
barik egonda ez zutela onartuko, 
eta mozioak ez zuen aurrera 
egin. Hala ere, gaia lehenengo 
batzorde bileran landuko zutela 
adierazi zuten.

Juanito Bengoa Leintz Gatza-
gako alkateak, bestalde, azaldu 
du badutela Diputazioarekin 
hitz egiteko asmoa. "Eskoriatza-
ko Udal Gobernuarekin egongo 
gara, eta ea eskaera bateratua 
egiteko aukerarik daukagun".

Arlabango errepidean, zuloa tapatzeko jarritako partxeetako bat. XABIER URZELAI

Ziklistak beldur 
dira Arlabanen
arlabango errepidearen egoera "negargarria" dela ohartarazi dute bailarako hainbat 
ziklistak; gipuzkoako Foru aldundiak, berriz, azaldu du "oso aurreratuta" duten 
azterketa geologiko bat egiten ari direla eta hori bukatzean erabakiko dutela zer egin

Duela gutxi, Markel Familiar 
gazte arrasatearrak istripua 
izan zuen Arlaban mendateko 
bihurgune batean. Hala ere, 
bera ez da ezertaz gogoratzen, 
ez istripuaren aurretik, ezta 
ondoren ere. "Gogoratzen 
dudan bakarra da etxetik atera 
nintzela, eta ospitalean esnatu 
nintzela. Ertzaintzaren 
atestatuagatik bakarrik dakit 
istripua nola gertatu zen", dio.

Aurpegiko hiru hezur apurtu 
zituen istripuaren ondorioz 
–betzuloa eta masailalbo-hezurra 
bi aldetik–, eta askotariko traumatismoak izan zituen gorputz 
guztian: sorbaldan, belaunean, eta abar.

Orain bizikleta hartzen duenean beldurrarekin joaten dela 
azaldu du, eta ez dela lehengo lasaitasunarekin joaten. 
"Gertatutakoa hor dago oraindik, nire buruan. Hau gainditzeko, ez 
dakit zenbat, baina denbora bat beharko dut", adierazi du.

Istripuaren tokia. X.U.

Markel Familiarren istripua

FORU ALDUNDIAK DIO 
LERRADURA HANDI 
BATEK ERAGITEN 
DUELA ERREPIDEA 
OKERTZEA
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Amaia Zabala Tolosa aRRaSatE
Bi urteren ondoren etorri da 
erantzuna; Auzitegiak osorik 
baztertu du Ordainduk plantea-
tutako errekurtsoa eta Berga-
rako 1. Epaitegiaren epaian 
hautemandako preskripzioa 
baieztatu du. Era berean, auzi-
jartzaileek aurrez kooperatiba-
ren finantza egoerari buruzko 
informazioa bazutela adierazi 
du epaitegiak.

2018ko uztailaren 27an, Ber-
garako 1. Epaitegiak atzera bota 
zuen Ordaindu eta Eskuratu 
elkarteek Mondragon korpora-
zioaren aurkako auzi eskea. 

Urte bereko irailaren 7an era-
baki zuten Ordaindu eta Esku-
ratu elkarteetako kideek hele-

gitea aurkeztea, eta martitzenean 
eman da aditzera Gipuzkoako 
Probintzia Auzitegiaren epaia: 
Mondragonen alde egin du Lu-
rralde Auzitegiak, eta engainu-
rik ez zela egon esan. 

Epaiak iritzi kontrajarriak 
sorrarazi ditu: batetik, Mondra-
gon korporazioa epaiarekin 
"pozik" azaldu da; bestetik, ordea, 
Ordainduk eta Eskuratuk esan 
dute epaitegien "sentsibilitate 
falta" erakusten duela. 

"Argudioak berretsi"
Mondragonek "oso positiboki" 
baloratu du epai berria, "hasie-
ratik defendatutako argudioak 
berretsi" egin direla iritzita, eta 
honako hau adierazi du: "Mon-

dragonek ez zituen auzi-jartzai-
leak engainatu, kooperatibak 
autonomoak eta burujabeak 
direlako eta beraien ardura etor-
kizuneko erabakiak hartzea 
delako, beste inoren eraginik 
izan gabe".

Ordaindu eta Eskuratu
Atsekabetuta agertu dira, bes-
tetik, Ordaindu eta Eskuratu 
epaia jakin ostean, eta "ezine-
gona eta haserrea" adierazi dute. 

Esan dutenez, Mondragon Tal-
deak "engainatu" duen kolekti-
bo batekiko "sentsibilitaterik 
eza" erakutsi dute epaitegiek. 

"Mondragon korporazioagatik 
dena eman genuen guztiok, eta 
orain botata utzi gaitu, sistema 

judizialaren babesarekin: gure 
aurrezkiak bi enpresatan man-
tentzeko engainatu gintuzten, 
eta bien bitartean zuzendariek 
beraien inbertsioak atera zituz-
ten inolako oztoporik gabe", 
salatu dute bi elkarteek.

Ordainduko eta Eskuratuko 
kideek datozen egunetan egingo 
dituzten batzarretan erabakiko 
dute Auzitegi Nagusian erre-

kurtsoa aurkeztu nahi duten 
edo ez.

 Horrekin lotuta, bi elkartee-
tako zuzendaritzek azpimarratu 
dute Gipuzkoako Probintzia 
Auzitegiaren epaiak "kontraesan 
nabarmenak" dituela eta "ekin-
tza judiziala preskribatuta ez 
zegoela baieztatzen duen doku-
mentazio guztia baztertu" egin 
duela.

Iaz, maiatzean, Bergarako epaitegian izandako epaiketaren irudia. GOIENA

Justiziak, arrazoi 
Mondragon-i
gipuzkoako Probintzia auzitegiak Mondragon absolbitu du, bergarako epaitegiaren 
preskripzioa berretsiz. ordainduk eta Eskuratuk salatutako engainurik ez zela egon 
ebatzi du. Epaia martitzenean eman du

"Ikusiko dugu Lurralde Auzitegiak mamira 
egiten duen ala, litekeena den moduan, 
berriro, meloia zabaltzeke lagatzen duen". 
Duela urtebete, Bergarako Lehen Auzialdiko 
3. Epaitegiak Mondragon auzian epaia 
eman zuenean, bi puntu iragarri genituen: 
bata, ziur aski helegitea egongo zela; eta 
bigarrena, Gipuzkoako Probintzia 
Auzitegiak, preskripzioari eutsi, eta mamiari 
heldu barik ebatziko zuela. Bi puztarri; 
bietan asmatu genuen.

Helegitea ezetsi eta epaia berretsi
Fagorreko bazkide izandako 903 
pertsonaren erreklamazioa biltzen zuen 
alderdi auzi-jartzaileak, Bergarako 
epaiarekin konforme ez, eta helegitea jarri 
zuen Gipuzkoako Probintzi Auzitegian. 
Ondoren, Auzitegiko Bigarren Sekzioak 
urtebete, bost magistratu eta 68 orriko 
epaia behar izan ditu Bergarakoaren 
antzeko ondoriora iristeko: Fagorreko 

langileek kontratuz kanpoko 
erantzukizunean oinarritutako demanda, 
kaltea jaso eta urtebete baino beranduago 
aurkeztu zutela epaitegian, eta, beraz, 
legeak jartzen duen urtebeteko epea 
gaindituta, auzia preskribatuta zegoela. Eta 
preskribatuta dagoenez, auzia zuzenean 
ezetsi egiten dela eta, beraz, epaiak ez 
duela mamia aztertzen. 

Kaleko agerraldiak
Fagorreko abokatua, Bergarako juizioaren 
azken ondorioetan egin zuen bezala, saiatu 
da apelazio helegitean argudiatzen 
preskripzio epe hori eten egin zela 
kaltetuen plataformak kalean egin zituen 
mobilizazio, pankarta eta manifestazio 
bitartez. Probintzia Auzitegiak, baina, 
baztertu egiten du argudio hori, 
horretarako zenbait arrazoi emanez: 
adierazten du agerraldi horiek, batez ere 
hasieran, lan arloko mobilizazioak zirela, 

ez kalte-ordaina jasotzeko eskubidea 
aldarrikatzeko agerraldiak. Eransten du ez 
dela zehaztu agerraldi horiek zeintzuk 
ziren, abiatu zituztenak auzi-jartzaileak 
ziren zehatz-mehatz, eta horien hartzailea 
Mondragon Taldea ote zen preskripzioa 
eteteko helburuarekin. Dio Probintzia 
Auzitegiak, zuzenbidean preskripzioa 
apurtu ahal izateko, zehaztu bako agerraldi 
batzuk baino gehiago, komunikazio 
zehatzak behar direla, eta, beraz, ez du 
onartzen preskripzioa puskatu zenik 
ekintza horiekin.

Kostak ere, erdi bana
Bigarren puntu garrantzitsu batean ere 
berresten du epaiak Lehen Auzialdiko 
ebazpena: juizioaren kostak ez dizkio 
alderdi galtzaileari leporatzen, azterketa 
juridiko bat behar izan dela irizten baitio 
preskripzioa noiztik hasi behar zen 
kontatzen ebazteko. Beraz, azterketa hori 

beharrezko izan denez, Auzitegiak ez du 
ondorioztatzen ausarkeriarik egon zenik 
auzia jartzerakoan, eta ez du auzibidearen 
kostuak ordaintzeko kondenarik egiten; 
azpimarratzeko puntua, kontuan baldin 
badaukagu auziaren munta 47 milioitik 
gorakoa dela, eta kostuak muntaren 
araberakoak izaten direla.

Engainurik eta zabarkeriarik egon zen?
Probintzia Auzitegiaren epaiaren ostean, 
Ikusteke eta erabakitzeke geratu da, berriro 
ere, auziaren benetako mamia; hain zuzen, 
Fagorreko auzi-jartzaileen erreklamazioaren 
muina eta zergatia: Mondragon Taldeak 
engainuz edo zabarkeriaz jokatu ote zuen 
Fagorreko bazkideekiko, hauek beraien 
aurrezkiak batere arriskurik ez zeukatela 
sinets zezaten. Atzera ere, meloia 
zabaltzeke geratu da… ez bada Fagorreko 
auzi-jartzaileak Madrilgo Auzitegi Gorenaren 
aurrean jar dezakeen balizko errekurtso 
batek kontrakoa ikusten ez badu. Oraingoan 
ere ausartuko gara iragarlearena egiten: 
nekeza. Hortaz, litekeena da auzia 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak ebatzi 
moduan geratzea.

Berriro berdin
ELENA LAKA abokatua
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Amaia Zabala Tolosa aRRaSatE
Astelehenean egin zuten Gipuz-
koako Foru Gobernu berria 
eratzeko batzarra. Bertan, EAJ-
PNVk eta PSE-EEk bederatzi  
diputatuak aurkeztu zituzten, 
eta, kargua hartzearekin batera, 
hori irudikatzen duen lepokoa 
jaso zuten Markel Olano dipu-
tatu nagusiaren eskutik.

Bertan, aurreko agintaldian 
hasitako bidea jarraituko dute-
la eta hori kontsolidatuko du-
tela adierazi zuen Olanok. Era 
berean, gaineratu zuen gipuzkoar 
guztien "ongizatea eta solidari-
tatea" bermatuko dutela, eta, 
horretarako, behar den aberas-
tasuna sustatuko dutela enpre-

sen eta ekonomiaren bitartez. 
Herritarrengana gerturatzea 
izango dela Gobernu berriaren 
tresna ere aipatu zuen. Amai-
tzeko, lanari ekiteko ilusioz 
daudela adierazi zuen.

Hala, Foru Gobernu berrian 
egongo dira Aintzane Oiarbide 
(EAJ) eta Rafaela Romero (PSE-
EE) diputatuak, biak ere Deba-
goienarekin lotura zuzena du-
tenak. Oiarbide, Bergarako 
Udalean EAJren alkategai eta 
zinegotzi izana. Bestalde, maia-
tzeko udal hauteskundeetan 
Elgetako Udalerako EAJren 
alkategaia izan zen eta egun, 
bertako zinegotzia da. Romero, 
berriz, Arrasateko Udalean al-
derdi sozialistaren zinegotzia 
izana da. 

Aintzane Oiarbide, diputatu
Aintzane Oiarbidek Bide Azpie-
gituretako Departamentuaren 
kudeaketa hartuko du bere gain, 
beste behin. Diputatuaren esa-
netan, "egindako lanaren erre-
konozimendua da", eta gainera-
tu du "ilusioz" helduko diola 
karguari: "Diputatu nagusiak 
beste lau urterako nigan kon-
fiantza jartzeak poztu egiten 

nau. Lau urte hauetan egindako 
lanaren errekonozimendua, ni-
retzat, oso garrantzitsua da eta 
oraindik Bide Azpiegituretan 
ditudan erronkei ilusioz eta go-
goz ekingo diet", dio Oiarbidek.

Rafaela Romero ere, diputatu 
Rafaela Romerok, berriz, Mari-
sol Garmendiaren lekukoa har-
tuko du Mugikortasuneko eta 
Lurralde Antolaketako Depar-
tamentuan: "Ilusio handiz ekiten 
diot etapa berri honi. Nire eran-
tzukizuna izango da Gipuzkoa-
ko garraio publikoaren erabile-
ra sustatzen jarraitzea eta lu-
rralde osoan baliabide berberak 
bermatzea, betiere, kontuan 
hartuta genero ikuspegia foru 
politiketan. Ahalegin guztiak 
egingo ditut gipuzkoar orok Gi-
puzkoan dauzkagun bitartekoe-
tara modu erosoan eta efizientean 
iristeko aukera izan dezaten. 
Halaber, garrantzia eman nahi 
diot garraio jasangarri eta osa-
sungarriari; bidegorriei eta bi-
zikletei, esaterako. Antolaketa-
ren atalean, Pasaialdea eta Gi-
puzkoan degradatuta dauden 
beste gune batzuk biziberritu 
nahi ditut".

Oiarbide eta Romero, 
Foru Gobernu berrian
Foru aldundiak ekin dio 2019-2023 legealdi berriari. Markel olano diputatu nagusia 
izango da buru eta berarekin batera Foru gobernua osatuko duten bederatzi 
diputatuen artean aintzane oiarbide (EaJ) eta Rafaela Romero (PSE-EE) daude

Aintzane Oiarbide eta Rafaela Romero. GOIENA
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Bakoitzak bere txokoa du munduan. Bere txoko pribatu eta 
berezia. Bakarra.

Txoko horretatik hautua egin dezake: antzerako –edo 
desberdin– izan daitezkeen txokoak hobetzeko mugitu, edo 
bere txokoaz bakarrik arduratu. Betiere, bien arteko 
punturen batean gelditu daiteke, noski.

Txoko honek inguruko besteekin kontaktua du derrigor. 
Gainera, inguruko hauen artean norberarentzat 
garrantzitsuak izan edo gorroto dituenak egon daitezke eta 
horrek eragin zuzena du hautu horretan. Txoko hauen 
arteko antzekotasunak bilatu eta ildo komun bat lantzean, 
hobetzeko hautu kolektibo hori aldarrikapen edo borroka 
bihurtzen da. Badaude gaur egun gizartean ezagunak diren 
honelako hainbat mugimendu: feminismoa, abertzaletasuna, 
LGBTI+, komunismoa, ekologismoa…

Halere, nahiko xelebreak diruditen hainbat gatazka 
eratorri dira mugimendu hauen arteko erlazioetatik. 
Hauetako asko talde baten borrokarekiko atxikipen 

itsuaren eskarien ondorioz 
agertzen direla dirudi, non 
kritika egitea kontra 
egotea moduan 
interpretatzen den.

Argi dago mugimendu 
bakoitzak bere 
lehentasunak dituela, 
baina ez al dira 

konpatibleak euren artean?
Mugimendu bateko partaide batzuek kide ez den edonor 

arerio gisa dutenean, zaila da hauek euren borrokara 
atxikimendua eskatzea ulertzea. Euren diskurtsoan arerioa 
baldin bada, nola izango da laguntzaile? Antzekotasunak eta 
elkartasuna bilatu beharrean berezitasunak lantzean, 
aliatuak lortu beharrean arerioak sortu nahi ote dituzten 
dirudi. Bereziena izatearen lehiaketak saririk ba al du? 
Helburua talde baten egoera hobetzea bada, beharrezkoa al 
da beste batzuk gutxiestea?

Zergatik eskatzen dute batzuek euren aldarrikapenekiko 
sumisioa, borroken arteko antzekotasunak landu eta 
kolaborazioak bilatu ordez? Ez al lituzkete mugimenduko 
kideek eurek kanporatu behar kaltegarri diruditen ildo 
horiek?

Borroken borrokan partaide denak galtzaile.
Nor irabazle?

Borroken borroka

zabaLik

MIKEL MUXIKA

EUREN    
DISKURTSOAN 
ARERIOA BALDIN 
BADA, NOLA IZANGO 
DA LAGUNTZAILE?

Ohiturei bueltaka

TXERRA RODRIGUEZ
HttPS://LabuR.EuS/1b1XE

'aRgia'-N aRgitaRatua

Hizkuntza ohiturak gora, 
hizkuntza ohiturak behera 
gabiltza. Gainera, bigarren 
Euskaraldia ere badator eta 
ahobizi eta belarriprestez 
gain, ariguneak izango 
ditugu bigarren honetan. 
Lautadan egingo dute 
simulakroa udazkenean eta 
hark zer ematen duen zain 
gaude askotxo.

Baina zer da, ba, ohiturak 
aldatzea? Azken finean, 
honek eskatzen du 
dislokazio linguistiko 
pertsonala, hau da, orain 
arte beste hizkuntza batean 

egiten zenuena euskaraz 
egiten hastea. Eta, 
horretarako, zure buruari 
aldatzeko baimena eman 
behar diozu, hori da 
lehendabiziko pausoa. Hau 
da, idatzitako gidoitik ihes 
egitea, hain zuzen ere.

Izan ere, zeure buruari 
hizkuntza plangintza egitea 
eskatzen du horrek. Eta zer 
da hizkuntza plangintza ba? 
Hizkuntza plangintzak 
hizkuntza errealitate bat 
aldatzea du helburu eta 
aldaketa hori metodo baten 
bidez, hau da, era 
sistematizatu eta iraunkor 
baten bidez egiten du. 
Hortaz, zeure buruari 
baimena emateaz gain, era 
sistematizatu eta iraunkor 

baten bidez egin behar 
diozu aurre parean 
datorkizun egoera berriari.

Baina, kontuz, hau ez da 
bakarrik "gudu-zelaia", 
goza-zelaia ere izan behar 
du, arrakasta lortuko 
badugu. Hau da, bilatu 
behar ditugu aldaketa 
horietan gozatzeko moduko 
uneak eta guneak, 
pertsonak eta egoerak. 
Bestela, seguruenik, 
alferrikakoak izango dira 
ohitura aldaketa horiek.

(Goza-zelaia berba eta 
kontzeptua Uxue Alberdiren 
Kontrako eztarritik liburuan 
aurkitu dut).

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz

Post gehiago 8. orrialdean.
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Lehen edizioaren arrakastaren 
ostean, bigarren Euskaraldia 
dator. 2020ko udazkenean 
egingo da ariketa soziologikoa 
eta 15 egunekoa izango da. 
Badira berrikuntzak. Arrate 
Illarok azaldu ditu Goiena 
telebistako HD saioan.
Zergatik ikusi duzue bigarren 
Euskaraldia egin beharra? 
Hizkuntza ohiturak aldatzea 
11 eguneko kontua baino 
askoz epe luzeagoko kontua 
da. Aurreikusten genuen 
beste edizio batzuen beharra 
eta herri batzordeek ere 
horrela berretsi zuten. Orain, 
beste urrats batzuk egin nahi 
ditugu, progresiboki, 
hizkuntza ohiturak aldatzeko.
Lehen edizio hartan, zertan 
asmatu zen? 
Lankidetzan arituta urrats 
sendoak egin ziren eta 
herrietako batzordeak izan 
ziren oinarri ezinbestekoak. 
Lortu genuen jende askok 
ohiturak aldatzea eta beste 
askok gogoeta egitea. 
Hobetzekoen artean, ahobizi 

eta belarriprest rolak 
ulergarriagoak egingo ditugu 
bigarren honetan. Bestetik, 
lautik hiru ahobizi izan ziren 
eta hori ere orekatu egin 
nahiko genuke. Biak behar 
ditugu; biak dira zilegi.

Noiz egingo da bigarren ariketa? 
Datorren urteko azaroaren 
20tik abenduaren 4ra arte, 15 
egunez, ostiraletik ostiralera.
Entitateak ere batu gura dituzue 
ekimenera... Entitateez ari garela, 
zertaz ari gara? 

Gazte batzordeak; kirol, 
kultur edota merkatari 
elkarteak; erakunde 
publikoetako langileak… 16 
urtetik gorako mota 
guztietako entitateak. 
Hizkuntza ohiturak ohiko 
taldeetan ere aldatzea nahiko 
genuke. Ariguneak izango 
dira horiek. Pertsonek 
osatutako guneak izango dira. 
Saltokietako kutxazainak ere 
izan daitezke ariguneak. 
Bermatu nahi da une oro 
jendeak euskaraz jardun ahal 
izatea multzo horietan. 
Hasi zarete lanean taldeekin.
Bai; lehen edizioan sustatzaile 
izan zirenekin. Ekarpen asko 
jaso ditugu; harrera oso ona 
izan dugu. Herri batzordeak 
aktibatuko dira orain. 
Arlo digitalean aktiboago izan 
nahi duzue. 
Ahozko harremana da 
oinarria, baina gaur egun 
sare sozialetan etengabe dira 
harremanak, eta, askotan, ez 
dakizu noiz ari zaren ahoz edo 
idatziz. Aditu batzuekin ari 
gara kaleko praktikak mundu 
digitalera ere eroateko. 
Proba pilotuak ere egiten ari 
zarete?
Arigune-ena berria da, eta, 
horregatik, simulakroak 
egingo ditugu: Arabako 
lautadan, Intxaurrondon eta 
baita Bizkaiko entitate handi 
batean ere.

Arrate Illaro Euskaraldiko koordinatzailea. GOIENA

"Hizkuntza ohiturak taldean, 
'ariguneetan', aldatzera goaz"
ARRATE ILLARO EuSkaRaLDiko kooRDiNatzaiLEa

bERbagai

Oñatz dantza 
taldea, Poloniara

Poloniako Swiat Pod Kyczera 
jaialdian hartuko du parte 
datorren astean Oñatiko 
Oñatz dantza taldeak: 30 
lagun, dantzariak eta 
txistulariak. Hainbat herritan 
bost dantza saio egingo 
dituzte; azkena, Eslovakian. 
Saio horietan, Euskal Herriko 
hainbat dantza egingo dituzte: 
Gipuzkoako ezpata dantza, 
Lekeitioko kaxarranka eta 
Nafarroako kortes; Oñatiko 
Corpus dantzak birritan 
egingo dituzte. Herrialde 
askotako dantza taldeek 
hartuko dute parte jaialdian. 
Euskal Herritik, Gasteizko 
beste talde batek ere bai.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Bestseller 
bildumaren 
egilea, Arrasaten

2009-07-02

Haitzulo-hartzaren klana 
liburuaren egilea, Jean M. 
Auel estatubatuarra, 
Arrasaten izan zen –1980an 
argitaratu zenetik hona, 
milioika ale saldu dira–. 
Alvaro Arrizabalaga 
arkeologoarekin bisitatu zuen 
Lezetxikiko kobazuloa. 
Penintsulako hainbat haitzulo 
bisitatu zituen; adibidez, 
Garagartzakoa. Ospetsuen 
liburuan sinatu zuen eta 
Arrasate iruditan liburua 
oparitu zion Oihana 
Aranburu zinegotziak.

Hau bE baDogu!

Iragan domekan, SeaWatch 3 
itsasontziko kapitain Carola 
Rackete alemaniarra atxilotu 
zuten, Lampedusan 40 
migratzailerekin lur hartu 
ostean, eta eguaztenean aske 
utzi zuen Italiako justiziak:

@aneirazabal: "Duela 
urtebete, Maltan ezagutu nuen 
#CarolaRackete. #SeaWatch3 
ontzian Mediterraneora 
irteteko prest zegoen. 
'Etorkizunean ez dut neure 
buruaz lotsa sentitu nahi', 
esan zidan orduan. Gaur 
harro sentitu beharko 
litzateke. Bai horixe!".

Carola Rackete-k babes 
zabala jaso du sarean

Garik eta Josu Zabalak 
Bilboko Euskalduna jauregian 
emango dituzten bi 
kontzertuetarako sarrerak 
azkar batean agortu egin 
ziren asteazkenean:

@iPatxi: "Inon baino 
alaiagoa izanen da 
#Hertzainak".

@Euskalduna_eus: "Sold 
Out! Agortu dira Hertzainak 
taldeak #Euskalduna 
Jauregian emango dituen bi 
kontzertuetarako sarrerak. 
'Inun baino alaiagoa izanen 
da' #Hertzainak".

Hertzainak taldearen 
doinuak Euskaldunan

Ez da aurten gertatzen den 
lehen aldia, eta oraingoan ere 
milioika erabiltzailek izan 
zituzten Facebookek 
kudeatzen dituen sare 
sozialekin arazoak. 
Eguaztenean, orduak egon 
ziren erorita sare hauek:

@teketen: "Facebook, 
Instagram eta Whatsapp 
erorita daude. Internet 
zentralizatzaile bat apustu 
bakar moduan izateak, sareko 
eduki asko mugatu edo 
desagerrarazi ditzake egun 
bakar batean".

Facebook, Instagram 
eta Whatsapp, erorita
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GARBINE UBEDA

HauXE bai JENERoa!

Mespretxua, dosi 
txikitan 

MADDI ANE TXOPERENA IRIBARREN
HttPS://LabuR.EuS/34RM4

'bERRia'-N aRgitaRatua

Sargori dago, eta 17 urteko 
gazte bat Miarritzeko lizeo 
batera doa, izerditan, 
nerbioak airean.

Buruz ikasi ditu –edo 
beharko zituzkeen Albert 
Camusen L'étranger 
eleberria, Charles 
Baudelaireren Les Fleurs du 
Mal poesia bilduma, 
Voltaireren Candide ou 
l'optimisme narrazio 
ironikoa, Mallarméren 
poemak... 

Egin du ahozko    
azterketa, eta gustura atera 
da, ongi defendatu duelako 
berea. 

Zortea izan du:    
irakasleak ez dio deus 
txarrik erran soinean 
zeraman Baxoa Euskaraz! 
kamisetagatik. 

Are, zoriondu egin du 
frantsesa haren ama 
hizkuntza ez izanik ere   
egin duen ahaleginagatik.

Joan den asteko baxoko 
frantseseko ahozko 
azterketako edozein gazte 
euskaldun izan zitekeen 
hori; nik ere ikasi nituen 16 
urterekin horiek guztiak, eta 
pozik nago: perla ederrak 
daude literatura  
frantsesean; ez didate 
trabarik egiten   
burmuinean.

Kontua da lizeotik aterata 
oraindik ez nituela sekula 
irakurriak Txillardegiren 
Leturiaren egunkari   
ezkutua, Arantxa 

Urretabizkaiaren Zergatik 
Panpox, Jon Miranderen 
Haur besoetakoa, Gabriel 
Arestiren poemak edo 
Ramon Saizarbitoriaren 
Egunero hasten delako. 

Ez horiek, ezta berriagorik 
ere. 

Nire kabuz deskubritu eta 
irakurri behar izan nituen, 
irakurtzea asko gustatzen 
zaidalako, eta 
burugogorkeriaz ere bai. 

Bertze anitzek ez dituzte 
sekula irakurriko,   
baxorako euskarako      
proba gainditzeko eskatzen 
dizuten bakarra testu 
ezinago sinpleago bat 
irakurri eta "nor da 
protagonista?" gisako 
galderei erantzutea baita. 

Eta hori, bizitza osoan 
euskaraz ikasi duen 
batentzat, aurpegira irri 
egitea da.

Gure irakasle batek 
erraten zuen moduan, guk 
baxoa euskaraz ez, guk gure 
baxoa nahi dugu, edo 
bertzela, baxorik ez. 

Eta gure hizkuntzaren eta 
kulturaren balioa 
azpimarratuko duen 
hezkuntza eta ebaluazio 
sistema bat. 

Hala egiten digu   
Frantziak egunero 
mespretxu; haren 
handitasuna erakutsiaz, eta 
gurea bazterrera eramanez; 
dosi txikitan.

Genitalen depilazioa 

JON ORDOÑEZ GARMENDIA
HttPS://LabuR.EuS/H4CVC

'bERRia'-N aRgitaRatua

Zerk bultzatzen du 14 urteko 
neska bat genitalak erabat 
depilatzera?

Ane Ortiz sexologoak joan 
den astean Berria-n eman 
zuen datu batean dago 
galdera horren  
erantzunaren oinarria:   
batez beste, 8 urterekin 
hasten dira haurrak 
pornografia kontsumitzen, 
eta, sexu heziketarekin 
lagundu ezean, haur    
horrek ez du jakingo hori 
gezurra dela, sexu 
harremanek gutxi dutela  
hor ikusten den     

horretatik, eta     
sexualitatea hori baino  
askoz gehiago den mundu 
bat dela.

Gaur egun, inoiz baino 
hedatuago eta eskurago  
dago pornografia     
gizartean. 

Zoritxarrez, ordea, hori ez 
da islatu ereduen 
aniztasunean: eredu bat 
nagusitzen da, sexu 
harremanetan emakumeak 
gizonezkoen nahiak   
betetzen jartzen dituena, 
desira zer den eta zer izan 
behar duen esaten duena, 
emakumeen gorputza 
kontrolatzen duena. 

Naturala den zerbaiten 
inguruan, emakumeen 
genitaletako ilea,       
mutilek atsekabea 
agertzeraino.

Sexu heziketa zein 
beharrezkoa den     
erakusten dute pornografia 
eredu horren ondorioz 
genitalez zabaldutako 
ikuskerak, emakumerik 
gazteenengan duen   
eraginak, eta erabat 
depilatzeak izan      
ditzakeen ondorioak 
askorentzat ezezagunak 
izateak. 

Lehen baino are eta 
beharrezkoagoa da. 

Ez soilik ikastetxeetan, 
baita etxean ere,  
nerabezaroa iritsi arte 
itxaron gabe. 

Sexualitatea naturala 
delako, eta ilerik gabeko 
genitalak, ez.

HaNDik Eta HEMENDik

Post gehiago 6. orrialdean.

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

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

Gure amen iztar artetik urten eta mundu hau usainketan hasten 
garenetik burubako oilluak letxe batetik bestera ibiltzen garela 
esango neuke. Dana daukou zehaztute eta neurtute: urtiak, 
hillabetiak, astiak, egunak eta orduak. Programa edo app 
ezberdiñak instalatuta dittuauen programatutako izakixak gare: 
lanpostufinkoa 2.2, maitemindu 3.0, ezkondu 2.0, umiakekarri 2.2, 
ezpotolotu 3.1, onakizen 3.2... 

Programatutako ibilbide honetan, baiñe, batzutan bizi douena 
pelikula bat ez ete dan galdeketan dutseu geure buruai, izugarri 
maitte douen pertsona bapatien desagerketan danien kasu. 
Etorkizunik ez balego letxe bizi biharko geunke bizitza, hemen 
eta orain gertatzen dana da inportantie. Beste kultura batzutan, 
egunero jaikitzerakuan eskerrak emuten dutsie Jainkoai edo 
Jainkuei egun horretan be bizirik dauzelako. 

Carpe diem egun bat gehixau gozatzeko gosie da. Saia gaittezen, 
ba, Horacio poeta erromatarrak esandakue fin-fin beteten: Carpe 
diem, quam minimum credula postero (Orainaz gozatu, 
etorkizunaz kezkatu barik). 

NiRE uStEz

GAIZKA ERAÑA

Irakurle baten arabera, emakumeen segurtasuna gutxitzen du 
irudiko hesiak. "Puntu beltz bihurtu du lehendik ere ezkutu 
samar zegoen gune hau. Orain, beste espaloitik pasatzen naiz". 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Txaeta kalean, "beste 
puntu beltz  bat"

Amaia Zabala Tolosa aRRaSatE
Maria Ubarretxenak EAJren 
izenean eta Oscar Garciak PSE-
EEren izenean 2019-2023 agin-
taldirako Arrasateko Udal Go-
bernu eraketaren berri eman 
zuten atzo goizean.

Maiatzeko udal hauteskundee-
tan EAJk bederatzi zinegotzi 
lortu zituen –lehen baino bat 
gehiago–. Alderdi sozialistak, 
berriz, hiru, lehen bezala. Agin-
taldi berrirako, bi taldeek lor-
tutako akordioen berri eman 
zuen alkateak: "Arrasatek behar 
dituen proiektuak zeintzuk diren 
aztertu dugu, eta ondoren, uz-
tartze lan bat egin dugu. Horri 
esker, akordioa lortu dugu al-
derdi sozialistarekin, hainbat 
proiektutan bat gatozelako eta 
uste dugulako herriak behar 
dituen proiektuak direla adostu 
ditugunak".

Hain zuzen ere, 2019-2023 agin-
taldirako proiektu garrantzi-
tsuenak zerrendatu zituen atzo-
ko agerraldian: "Kiroldegi berria, 
mugikortasuna sustatzea –batez 
ere, mugikortasun bertikala; 
alegia, igogailuak– eta auzoei 
garrantzia ematea eta horietan 
inbertitzen jarraitzea, besteak 
beste". Ekobulebarra, enplegua 
eta bidegorria ere  agintaldi 
berrian lehentasuna izango du-
ten proiektuak izango dira, Uba-

rretxenaren esanetan. Bestalde, 
droga-menpekotasuna, segurta-
suna eta garbitasuna ere Gober-
nu berriaren lehentasuna izan-
go direla azpimarratu zuen 
Arrasateko alkateak.

Eta amaitzeko, euskarak eta 
berdintasunak arlo guztietan 
izango duten garrantzi berezia 
nabarmendu zuen.

Hamar batzorde
EAJren eta PSE-EEren arteko 
Udal Gobernu berriak hamar 
batzorde izango ditu. Zortzi jel-
tzaleen esku egongo dira: Hiri-

gintza, ingurumena eta mugi-
kortasuna; Garapen Komunita-
rioa –Gizarte Zerbitzuak eta 
Gazteria–; Hezkuntza eta enple-
gua; Kultura eta euskara; Toki-
ko merkataritza; Barne Antola-
mendua; Kirola; eta Bizikidetza 
eta partaidetza. Sozialistek, 
berriz, beste bi batzorde hauen 
ardura izango dute: Obrak, zer-
bitzuak eta mantentze lanak eta 
auzoak; eta Berdintasuna. 

Batzorde bakoitzeko lehenda-
karitzak, berriz, martitzeneko 
osoko bilkuran jakinaraziko 
dituzte.

Maria Ubarretxena eta Oscar Garcia, akordioa sinatu duten unean. AMAIA ZABALA

Kiroldegia eta igogailuak, 
Gobernuaren lehentasun
Maria ubarretxenak eta oscar garciak 2019-2023 agintaldirako arrasateko udal 
gobernu eraketaren berri eman dute. akordioaren helburua "egonkortasuna bermatzea" 
eta aurreko agintaldian hasitako proiektuei "jarraipena ematea" direla esan dute
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Oñatiko parroko Joxan Larraña-
ga parkinson gaixotasunak jota 
dago, eta ez du bere zereginetan 
jarraituko. Ordezko bat bilatze-
ko eskatu zion Gotzaindegiari, 
eta Munilla gotzain nagusiak 
Horazio Argarate aukeratu du 
irailetik aurrera Larrañagaren 
postua betetzeko; Argaratek 
baiezko batekin erantzun dio, 
"inongo azalpenik eskatu gabe". 
Aitortu du "oso gustura" aritu 
dela hamar urtez Arrasaten, 
baina apaiz ofizioan lekualda-
ketak "eguneroko" ogi direla. 
"Gure patua da" azaldu du.

Argaratek gutuna bidali die 
eliza komunitateko kideei, era-
bakiaren berri pertsonalki ema-

teko, eta aldaketak haserrea eta 
tristura eragin ditu fededunen 
artean. Ez galeragatik bakarrik, 
baita eurei "ezer kontsultatu 
gabe" hartu dutelako erabakia.

"Ez dute gure iritzia kontuan 
hartu. Elizaren alde lan egin 
bai, baina gero, erabakiak har-
tzeko gurekin ez kontatzea ez 
zaigu ondo iruditzen", adierazi 
du elizako komunitateko kide 
Fernando Laspiurrek. Dio uler-
gaitza egiten zaiela egindako 
aldaketa horretan Arrasateko 
parrokoa tartean sartzea. "Arra-
satera apaiz berri bat etorri 
beharko da, eta, gure ustez, zen-
tzuzkoagoa zen hura zuzenean 
Oñatira bidaltzea eta Horazio 
Arrasaten mantentzea. Eliza 

komunitatea osatzen dugunok 
oso gustura geunden berarekin, 
eta bere lanarekin. Esklusio 
egoera daudenekin, eta, batez 
ere, etorkinekin, sekulako lana 
egin du Horaziok. Eta hori guz-
tiori egonkortuta dagoenean 
aldaketa egitea ez da eraginko-
rra". Datorren martitzenean, 
batzarra egingo dute parrokiako 
komunitateko kideek, gaia az-
tertzeko eta euren "haserre eta 
tristura" nola kanalizatu deza-
keten erabakitzeko. 

Aldaketari buruzko azalpenak 
eskatzeko Jose Ignacio Munilla 
gotzainarekin harremanetan 
jartzen ahalegindu da GOIENA, 
baina, gaur-gaurkoz, ez dute 
erantzunik eman. 

Horazio Argarate, martitzenean, San Juan Bataiatzailea parrokia kanpoan. XABI GOROSTIDI

Horazio Argarate, 
Oñatiko parroko 
irailetik aurrera
Munilla gotzain nagusiak erabaki du parkinson gaixotasunak jota dagoen Joxan 
Larrañaga ordezkatzea, eta bere ordez Victoriano Etxabe etorriko da; herriko 
fededunak haserre daude, besteak beste, euren iritzia ez dutelako kontuan hartu

AGURNE  JULDAIN 
biDEaN ELkaRtEa

"Zaila izango da bere 
lanari jarraipena ematea"

"Domekan, haurra 
bataiatzerakoan, izan nuen 
aldaketaren berri. Ulergaitza 
egiten zait Munillak hartu duen 
erabakia; haserrea eta tristura 
sentiarazi dizkit. Caritas-eko 
Bidean elkartean egiten dut 
lan, eta gertutik ezagutzen dut 
Horaziok egiten duen lana 
esklusio egoeran dauden 
pertsonekin. Ez dakit nork 
ordezkatuko duen, eta ziur 
datorrena gogo onez etorriko 
dela. Baina Horazioren bideari 
jarraipena ematea ez da erraza 
izango, sekulako lana egin 
baitu".

JOSE ANTONIO ALTUNA 
aRRaSatEko aLkatE oHia

"Neukan sinesmen apurra 
galdu dut Munillagatik"

"Ez dago eskubiderik. Munilla 
horrek egin duenak ez dauka 
ez hanka, ez buru. Azkenaldian 
makal nenbilen sinesmen 
aldetik, baina faxista horrek 
–Munillari erreferentzia 
eginez– egin duenak neukan 
sinesmen apurra kendu dit. 
Neukan apurra Horaziogatik 
eta Bergoglio aita santuagatik 
mantendu dut, hein handi 
batean, baina orain... Horazio 
oso berezia eta oso sakona da. 
Momentu honetan, Oñatira 
bidaltzearena hartzea hanka-
sartzea dela uste dut; benetan, 
sututa nago".

Zein iritzi duzu aldaketari buruz?

• Jose Luis Iñarra 
oiartzuarra, 1976ko 
urriaren 2an hil zen.

• Jabier Etxeberria 
marindarra, 5 hilabetez 
administratzaile izan zen.

• Jesus Zubillaga 
hernaniarra, 1977-1984.

• Jose Maria Astigarraga 
elgoibartarra, 1984-
2002.

• Jenaro Lekuona Luis 
bergararra, 2002-2007.

• Jon Molina 
aretxabaletarra, 2007-
2010.

• Horazio Argarate 
eibartarra, 2010-2019.

Oharra: Jon Molinaren 
garaian, Bedoñako eta 
Uribarri parrokoak kendu 
ziren, eta Argarateren 
garaian Gesalibarkoa, 
Udalakoa eta 
Garagartzakoa.

Arrasateko 
azken 
parrokoak

Zurrumurrua entzuten zen 
egunotan, Etxabe izan 
zitekeela Argarate 
ordezkatu zezakeena, eta 
eguen goizean hala 
konfirmatu zion GOIENAri 
Horazio Argaratek berak. 
Etxabe Hondarribiko 
parroko izan da  2018ko 
irailera arte. Lau urte egin 
zituen bertan, baina kargua 
uztea erabaki zuen 
Alardearen harira, "herriko 
bizikidetzan emandako 
atzerapausoagatik".

Victoriano Etxabe. EITB.EUS

Victoriano 
Etxabe, 
parroko berria
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Iaz bi eguneko egitaraua lotu 
ostean, aurten ere formatu be-
reko Mondrally festa antolatu 
du Mondraueko Dragoiak Tal-
deak. Urtetik urtera urrunetik 
etorritako lagun gehiago ani-
matzen ari dira, eta aurten, 
adibidez, Kataluniatik, Zarago-
zatik, Segoviatik eta Galiziatik 
etorritakoek hartuko dute par-
te. 50 izen emateko muga jarri 
dute antolatzaileek, eta jada ia 
beteta dago. "Une honetan, 44 
lagun daude izena emanda. De-
nek ez dute inskripzioa egin, 
baina badakigu muga betetzetik 
gertu ibiliko garela", azaldu du 
Jon Alkorta antolatzaileak. 

Izen emateak 40 eurotan jarri 
dituzte –egunean bertan 45– , 
eta barne daude bazkaria, Mon-
drallyko kamiseta eta baita 
partxea ere.  

Irteera, aurten, Aramaiora 
Festa gaur gauean hasiko dute, 
Osorik tabernan. 23:30ean hasi-
ta, Zaragozako Patrik eta Chusek 
DJ lanak egingo dituzte, eta 
ostean, DJ Motherfuckerrek 
hartuko die lekukoa. 

Zapatuan 11:00etarako egingo 
dute hitzordua, Herriko Plazan. 
Motor dotoreak aparkatuta utzi 
ostean, garagardo dastaketa 
izango dute Kajoi Tabernan zain, 
eta, egarria ase ostean, irteera 
egingo dute, 12:00 aldera. "Ara-
maio alderantz joango gara. 
Etxaguen, Zabola eta Untzillatik 
pasako gara, eta Aretxabaletatik 
Arrasatera itzuliko gara".

14:30ean, Udalako Larrinetxe 
jatetxean bazkari elegantea egin-
go dute, eta ostean, Dat tabernan 
jarraituko du festa giroak, Scoo-
ter Jaia egingo baitute bertan: 
Lady Pantxineta (Santiago de 
Compostela),  Alfonso T17 (Se-
govia) Eta Gorka (Arrasate) 
izango dira musika jartzen.2018ko Mondrally egunean, eskuter ugari Herriko Plazan. IMANOL SORIANO

Plaza eskuterrez beteko 
dute, bederatzigarrenez
'Mondrally' festaren beste edizio bat egingo dute asteburu honetan. Festa gaur 
gauean hasiko dute, osorik tabernan egingo duten ongietorri jaiarekin; eta bihar, 
motorrak Herriko Plazan aparkatu ostean, irteeratxoa egingo dute aramaio aldera

3.585 euro
Mundukidek kopuru hori 
batzea lortu du Idai zikloiak 
kaltetutakoei laguntzeko.

1965ekoen kintada
Urriaren 19an egingo dute. 
Joan nahi dutenek 65 euro 
sartu beharko dituzte kontu 
korronte honetan, irailaren 6a 
baino lehen: ES76 3035 0055 17 
0551058385. 

oHaRRak

11/13 auziaren harira 47 lagunen 
aurkako epaiketa hasiko du 
Auzitegi Nazionalak, eta horien 
artean Ekain Zubizarreta dago. 
Hari babesa emateko, EkainA-
rrasaten dinamika martxan 
jarri nahi du herritar talde ba-
tek, eta hilaren 10erako batzar 
irekia antolatu dute –18:30ean, 
Kulturaten–, ideiak eta ekarpe-
nak batzen hasteko.

Hilaren 10ean bilera, 
'EkainArrasaten' 
dinamika abiarazteko
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Julen Iriondo ARRASAtE
Aldaketa denboraldia izango da 
datorrena ARTrentzat: kategoria 
bat beherago, eta entrenatzaile 
berriarekin, 11 urteren ostean 
Igor Isasik agur esan ostean. 
Entrenatzaile izatea zer den ere 
badaki Barrutiak, baina gazte-
txoekin jardun du orain arte.
Nola izan da talde nagusiaren en-
trenatzaile izateko eskaintza jaso-
tzearena? 
Ekain osoa berbetan eman ge-
nuen, baldintzak-eta adosteko. 
Beste eskaintza batzuk ere ba-
nituen, baina, azkenean, eraba-
ki nuen etxean gelditzea. San 
Juan aurreko astean esan nien 
baietz; hurrengo egunetan bes-
te gauzatxo batzuk-eta adosten 
jardun genuen, eta oraintxe egin 
da ofizial. Dena dela, jokalari 
garrantzitsuenek-eta bazekiten 
ni izango nintzela entrenatzailea.
Gazte mailako taldearen ezagupe-
na baduzu, eta aurten nahikoa 
berrituko da talde nagusia gazte 
horietako batzuekin; urte polita 

izan daiteke, gazte horiekin behe-
ragoko maila batean.  
Bai, alderdi hori positiboa da. 
Lauzpabost urte daramatzat nik 
entrenatzaile lanetan, eta nirekin 
urte pila batean ibili diren zaz-
pi mutiko igoko dira. Errugbiko 

gauza gehienak nirekin ikasi 
dituzte, eta nirekin igoko dira; 
niretzat, hori polita da. Dena 
dela, abantailak moduan, beste-
lakoak ere badira: entrenatu 
behar ditudan jokalari denak 
nire lagunak dira, eurekin joka-

tu dut, eta hori ona da, alde 
batetik, baina txarra, bestetik. 
Hala ere, uste dut urte polita 
izango dela: maila galdu genuen, 
eta helburua igotzea izango da; 
Bigarren Mailan ere oso polita 
da lehena geratzea, eta nahi du-
guna da talde egonkorra sortzea 
eta Lehenengo Mailara itzultzea.
Orain zuk hartuko duzun arduran, 
11 urte egin dituen Igor Isasi or-
dezkatzera zatoz; nola baloratzen 
duzu bere lana? 
Ni Igorrekin hazi naiz jokalari 
moduan, pila bat ikasi dut be-
rarengandik. Berak irakatsi dit 
kirolari izate hori, diziplina, 
pisuak jasotzera etortzen, gor-
putza zaintzen, konpromisoa... 
Dena dela, 11 urte urte asko 
dira; gehiegi, nire ustez. Bai 
beretzat eta bai jokalarientzat 
ondo datoz aldaketak. Hori bai, 
lan handia egin du Igorrek. 
Lehen taldeko entrenatzaile izateaz 
gain, harrobiaren ardura ere izan-
go duzu? 
Bai, apur bat bai. 18 urtez azpi-
koak ere nirekin entrenatuko 
dira, ze lau urte daramatzate 
nirekin entrenatzen. Denok ba-
tera entrenatuko gara, entrena-
menduen dinamika aldatzeko, 
jende gehiago egoteko, entrena-
mendu guztietan 30 lagun ingu-
ru egoteko; jende gehiagorekin, 
entrenamendu dibertigarriagoak 
egin daitezke, errealagoak, kon-
tuan izanda hamabost hamabos-
ten kontra izaten dela errugbia. 
Horrez gain, errugbiaren hain-
besterako ezagutzarik ez duten 

beheko entrenatzaileei apur bat 
laguntzea ere bada kontua; azken 
finean, herriko talde bat da gu-
rea.
Urte pila batean izan zara jokalari, 
eta penaz utzi duzu; nola izan da 
jokatzeari utzi eta entrenatzaile 
hastearena? 
Kirol arloko ikasketak ditut 
eginak. Hasi nintzen gaztetxoak 
entrenatzen, eta poliki-poliki 
joan nintzen entrenatzaile titu-
luak ateratzen. Gustua hartuaz 
joan naiz. Bestalde, jokatzeari 
uzteari dagokionez, mokorrean 
lesio bat izan nuen, eta urte osoa 
egin dut jokatu gabe, ebakuntza 
egin behar zidatelako. Azkenean, 
infiltrazio batzuk egin dizkida-
te Gasteizen. Orain, hobeto nago, 
baina aurten, behintzat, entre-
natzaile izango naiz. Pena ema-
ten dit ez jokatzeak, baina errug-
biarekin gozatzen eta ikasten 
jarraituko dut, eta hori da ga-
rrantzitsuena.  
Ze, zaletasun handia duzu; nondik 
datorkizu errugbirako zaletasuna? 
Aita jokalari izan zen, eta epai-
le ere bai. Ni bospasei urterekin 
hasi nintzen jokatzen, kuadri-
llako beste bizpahirurekin, Ga-
ragartzan; ia hogei urte egin 
ditut jokalari. 

Julen Barrutia, astean, Mojategin. XABI GOROSTIDI

"Lehenengo Mailara 
itzuli nahi dugu"
JULEN BARRUTIA ARt-KO ENtRENAtzAILEA
berriki egin da ofizial etxeko mutila, orain arte jokalari jardun duen Julen barrutia, 
izango dela Arrasate Rugby taldeko entrenatzaile, Igor Isasi ordezkatuz 

"BESTE ESKAINTZA 
BATZUK ERE 
BANITUEN, BAINA 
ETXEAN GERATZEA 
ERABAKI DUT"

J.I. ARRASAtE
Denboraldi hasieran zehaztuta-
ko helburu guztiak bete ez ba-
dira ere, kirol ikuspegiari da-
gokionez pozik dago Xabi Etxe-
berria presidentea; bereziki, 
talde nagusiak egindako lana-
rekin: "Lehen taldea Hirugarren 
Mailara igotzeko helburua zehaz-
tu genuen denboraldi hasieran, 
baina aitortu beharra dago, 
akaso, anbizio handiegiko hel-
burua zela. Lehen taldean ba-
daude jokalariak datorren urtean 
ere goiko postuetan egoteko"; 
laugarren amaitu dute aurten. 

Gizonezkoen talde nagusiare-
kin jarraituz, Etxeberriak au-
rreratu du Jorge Davilak jarrai-
tuko duela entrenatzaile lanetan 
hirugarren urtez, baina plani-
fikazio aldaketa bat izango dela 
aurreratu du.

Talde nagusiaz gain, aurten 
gazte mailako taldeak piztu du 
itxaropen handien –Euskal Li-
garako igoera ez dute ozta-ozta 
lortu–. Lehengaia badago, antza, 
etorkizuneko lehen taldea eli-
katzeko: "Heldutasun handia 
lortu dute eta entrenatzaileare-
kin konfiantza handia dute. 

Zeresana emango duen taldea 
izango da", dio Etxeberriak.

Emakumezkoen taldea ez da 
Euskal Ligara igo, ez duelako 
jokalari nahikorik, eta erabaki 
dute Aloña Mendirekin batera 
sortzea senior mailako taldea.

Diru kontuei dagokienez, "osa-
suntsu" dago Mondra, eta au-
rrekontua handitu egingo dute, 
aurtengo 182.000 euroetatik –500 
euroko superabita izan dute– 
200.000ra, sarrerak ere handitzea 
espero dute eta.

Azken denboraldiarekin "pozik", 
hurrengorako lanean da Mondra
Kirol eta ekonomia arloen balantze baikorra egin zuen 
zuzendaritzak eguazteneko batzar orokorrean 

Batzarreko irudi bat. JOKIN BEREZIARTUA

Gustuko duten kirolean treba-
tuz ondo pasatzeko aukera izan 
dute eta izango dute egun eta 
asteotan Arrasateko neska-mu-
tikoek. Ointxek astean egin du 
saskibaloi campusa. Eneko Ma-
tak gidatuta jardun dute. Mar-
txan jarraitzen dute, ordea, 
Mondraren eta Mondrateren 
saioek.

Mondraren campusa aste ho-
netan hasi da, eta beste hiru 
iraungo du. 8 eta 12 urte artekoak 
ari dira bertan, eta, entrena-
menduez gain, bestelakoak ere 
badituzte; Zubietara eta Anoe-
tara irteera, tartean. Areto fut-
boleko campusa 8 eta 16 urte 
artekoentzat da, eta Musakolan 
egingo dute, hilaren 19ra arte.

Ointxeren, Mondraren 
eta Mondrateren 
udako campusak
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Eneko Azurmendi ARRASATE
Duela urtebete inguru hasi zen 
Leike taldea sustraitzen, Urkia 
anai-arrebak eta Gallastegi 
proiektu bat abiatzeko asmoz 
elkartu zirenean. "Musikalki 
elkar ezagutzen eta nolako proiek-
tua martxan jarri pentsatzen 
aritu izan gara, ze gustu ditugun, 
ze gura dugun bakoitzak, eta 
abar", azaldu du Olatz Urkiak. 
Azken honen konposizioetatik 
abiatuta, abesti batzuk sortzen 
hasi ziren, eta 2018ko azaroan 
Jaime Lizaranzu batu zen. "Lehen 
entsegu bat egin genuen bera-
rekin, ikusteko ea gustatzen 
zitzaion gu egiten ari ginena, 
eta hala izan zen. Beraz, entse-
guak egiten eta proiektu berri 
honi forma ematen hasi ginen".

Urkiari zaila egiten zaio egiten 
duten musika estilo batean des-
kribatzea. "Esan dezaket blues 
oinarri bat daukala, baina bes-
te kutsu bateko doinuak ere 
baditugu. Blues tradizionalaz 
gain, swing edo funk erritmoak 
ere baditugu".

Gitarra-jolearen esanetan, ha-
sieratik garbi izan dute euska-
razko proiektu bat izan behar 
zela, eta halaxe izaten ari da. 
"Jaime oso blues-zalea da, bere 
proiektu propioa ere badauka, 
baina gazteleraz edo ingelesez 
abesteko joera dauka. Hori dela 
eta, berarentzat, erronka bat 
izaten ari da euskaraz abestea, 
baina onartu egin du". Momen-
tu hauetan, zortzi abesti dituzte. 
"Nire ideia musikalak dira, gero 
lokalera eraman eta guztion 
artean osatzen ditugunak. Letrak, 
berriz, Jaimerenak dira", azpi-
marratu du Urkiak.

Lehen kontzertua
Proiektu hasi berria izanik, 
Arrasatekoa izango da Leike 

taldearen lehen kontzertua –uz-
tailaren 20an Tantaka taberna-
ren kanpoaldean, 21:00etan–, eta 
Urkia pozik azaldu da Arrasate 
Blues bezalako jaialdi batean 
parte hartzeko aukera izateaga-
tik. "Taldea ezagutzera emateko 
aukera polita da. Bestalde, herri 
mailan horrelako blues jaialdi 
bat egitea oso ondo iruditzen 
zait. Izan ere, badago harrobi 
bat. Arrasaten punk eta oi! es-
tiloak nagusitu dira orain arte, 
baina, horiez gain, badaude 
beste estilo batzuk ere", dio.

Emanaldiari dagokionez, as-
kotarikoa izango dela aurreratu 
du: "Gure errepertorioa anima-
tua da, kutsu ezberdin asko 
ukitzen ditugu, eta kolore asko-
tako musika eskainiko dugu".

Disko bat ateratzeko asmoa
Aurrera begira, disko bat ate-
ratzea da taldearen asmoa. Hala 
ere, ez dute presarik. "Zailtasu-
nak ditugu astean behin elkar-
tzeko ere. Beraz, diskoarena 
pazientziaz hartu beharko dugu".

Aitor Gallastegi, Olatz Urkia, Xabier Urkia eta Jaime Lizaranzu, entseatzen duten lokalean. E.A.

Estreinako emanaldia 
etxean egingo du Leike-k
2018ko azaroan sortutako Leike talde arrasatearra izango da Arrasate blues jaialdiko 
taldeetako bat; olatz Urkia gitarra-joleak, Xabier Urkia bateria-joleak, Aitor gallastegi 
baxu-joleak eta Jaime Lizaranzu abeslari eta harmonika-joleak osatzen dute taldea

UZTAILAREN 20AN 
ESKAINIKO DUTE 
KONTZERTUA 
ARRASATEARREK, 
TANTAKA TABERNAN

AIMAR ELORTZA

'Kaosa' argazkia, onena
Zezen-plazako une zoro bat izoztu zuen Aimar Elortzak kamerarekin, eta 
horri esker lortu du Artgazkik eta Udalak antolatzen duten San Juan 
jaietako argazki lehiaketako lehen postua. Ander Etxeberriaren Dantza izan 
da bigarren, Aritz Gordoren Vacile hirugarren eta Mikel Maidaganen Esnatu 
berria argazkiak jaso du originalenaren saria.

Block emanaldiko momentu bat. AMAIA ELIZARAN

Bi dantza emanaldiz gozatzeko 
aukera gaur, eta antzerkiaz etzi
'block' eta 'Madera' dantza ikuskizunak eta 'Desahucio' 
antzerkia izango dira asteburuan, Udazabal-en baitan

E.A. ARRASATE
Bi dantza ikuskizunez gozatzeko 
aukera izango da gaur, eguba-
koitza, 20:00etatik aurrera, Zal-
dibarko frontoian. Batetik, Block, 
Amaia Elizaran konpainiaren 
eskutik, eta 2018ko maiatzean 
sortua. "Bi emakume gara eta 
gure artean blokeatu, oztopatu 
eta abar egiten gara. Erresisten-
tzia horietan oinarritutako hiz-
kuntza propioa eraikitzea da 
helburua", azaldu du Elizaranek.

Bigarren ikuskizuna Denis 
Santacana konpainiaren Made-
ra izango da. "Denboraldi bat 
kanpoan eman ostean, etxera 

itzultzeak dakarren esperientzian 
oinarritzen da ikuskizuna. Hiru 
dantzari izango gara", diote.

Etxegabetze bat, antzerki bidez
Antzerkiari dagokionez, Desahu-
cio emanaldia eskainiko du Bar-
santi konpainiak etzi Maiatzaren 
Bata plazan, 20:00etan. Edadeko 
bikote bat etxerik gabe geratzear 
dago. 40 urtez bizi izan dira etxe 
horretan, eta hura uzteko unea 
iritsi zaie. Polizia balkoi azpian 
dago, gunea inguratuz, eta epai-
learen agindua betetzeko prest.  
Auzokideak etxe inguruan batu 
dira. Zer gertatuko da?
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Julen Iriondo aRaMaio
Arabako Foru Aldundiak auto-
bus zerbitzu berria jarri du 
martxan Aramaioko auzoak eta 
Ibarra lotzeko. Lehengoa hobe-
tu egin dute horrela, Lierni 
Altuna alkatearen arabera: 
"Orain arte egon da Ibarratik 
ateratzen diren Arrasaterako 
edo Gasteizerako autobusen or-
dutegiari lotuta. Guk dakigula, 
bailaran, Oleta alde batera utzi-
ta, apenas erabili da, eta orain 
egin dutena da hobetu, eta me-
dikuarenera edo erosketetara 
joateko, ordutegi batekin, auto-
bus linea orokorretik kanpo 
aukera eman".

Autobus zerbitzuak ordutegia 
izango du, bai: astegunetan, 

06:50ean hasita eta 21:15ak bi-
tartean, hamar irteera ordu ditu 
auzoetatik eta beste hainbeste 
Ibarratik; asteburuetan, berriz, 
zortzi irteera ordu, 08:00ak eta 
20:25 artean. Dena dela, ordute-
gia izan arren, zerbitzua erabi-
li ahal izateko ezinbestekoa da 
bezperan, iluntzeko 20:00ak 
baino lehen, erreserba egitea 
–asteburuetan, 15:00ak aurretik–: 
www.araba.eus/alavabus helbi-
dean edo 945-18 20 60 zenbakian 
egin behar da.

Oletarrak, gabe 
Aramaioarrek orain arte asko-
rik erabili ez izan arren, alkateak 
positibo jotzen du Aldundiak 
zerbitzua hobetu izana eta he-

rritarrek erabiltzeko aukera 
zabalagoa izatea; animatu egiten 
ditu, gainera. Tamalez, ordea, 
gehien erabili izan duten oleta-
rrak, Aramaiorako bai baina 
Otxandiorako lotura egiteko 
modurik gabe daude, zerbitzua 
eskaintzeko inor ez delako aur-
keztu: "Hor dugu lana egin beha-
rra, ea topatzen dugun inor 
oletarrei zerbitzu hori eskain-
tzeko, eta Legutiorekin ere ari 
gara hizketan horretarako. Ole-
tarrentzat, Ibarra baino gehiago, 
Otxandio da euren herrigunea", 
dio alkateak.

Bidaia bakoitza euro bat eta 
70 zentimo kostako da BAT txar-
telarekin, eta bi eta 50, txartelik 
gabe.

Hainbat herritar, Arrasaterako autobusa hartzekotan. J.I.

Auzoen eta Ibarraren arteko 
zerbitzua hobetu egin dute
orain arte arrasaterako edo gasteizerako ordutegiei lotuta zegoen auzoen eta 
ibarraren arteko autobus zerbitzua; orain, ordea, aukera handitu du aldundiak, irteera 
ordu ugarirekin. Dena dela, zerbitzua erabiltzeko, erreserba egin beharko da aurrez

ITUR ZURI

Itur Zurikoak, Gasteizen
Emakume handien ibilbidea izeneko irteera egin dute Itur Zurikoek 
ikasturtea amaitzeko. Gasteizen izan ziren herriko emakume taldeko 
kideak, eta egun ederra pasatu zuten lagun artean. 

Gaur, berriz, egun berezia da Itur Zurikoentzat, eurena izango da-eta 
jaien hasierako txupina botatzeko ardura.

Foru Agindua jarri du indarrean 
Aldundiak, eta ezingo da surik 
egin Arabako edozein motatako 
landa eremuetan, baso publiko 
zein pribatuetan, parke natura-
letan, errepideetako atseden-
guneetan eta aisialdirako par-
keetan –barbakoa egonkor edo-
ta mugikorretan–; horrenbestez, 
Andramarin eta Marixekan 
horretarako prestatuta dauden 
tokietan ere ezingo da surik 
egin.

Sua egiteak 1.000 euroko isuna 
ekar dezake, eta eragindako 
kalte eta galerak ordaindu beha-
rra. Horrez gain, gaiaren ingu-
ruan Zigor Kodeak araututakoak 
ere aplikatu ahal izango zaizkie 
araua hausten dutenei.

Sua egitea 
debekatuta, irailaren 
22ra bitartean 'Korterraza mix'

Film laburren jaialdia egingo 
dute hurrengo eguenean –
elizako eskaileretan– eta 
egubakoitzean –parkean–. 
"Urteko hamar film labur 
onenak" iragartzen dituzte 
kartelean. 22:00etan izango da.

Memoria lantzea
Irailean jarriko dute martxan 
tailerra. Arreta, pertzepzioa, 
ulermena, oroimena, 
mintzaira, kalkulua… landuko 
dituzte, Alaiak erretiratuen 
elkartearen eskutik. Elkartean 
eman behar da izena.

Nagusien oporrak
Eguaztenean amaituko da 
eskaera egiteko epea.

oHaRRak
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EGUBAKOITZA 05
19:00 Txupinazoa eta pregoia, Itur 
Zuri Emakume Elkartearen eskutik.

19:05 Trikitixa Eskolakoen kalejira.

19:05 Herriko buruhandi eta 
txistulariekin kalejira.

19:30 Txosnen irekiera.

20:00 Batumore taldearekin, 
Batukada Feminista eta kalejira.

23:00 Zunbalain erromeria plazan.

00:00 Kontzertuak txosnetan: NIÑA 
COYOTE eta CHICO TORNADO + 
RUKULA + BRIGADE LOCO. 

05:00 Trapu jolasa txosnetan.

ZAPATUA 06
10:00 Hockey partiduak frontoian. 

11:30 Umeendako egurrezko 
jolasak plazan.

11:30 Auto klasikoen erakustaldia 
plazan.

12:00 Patata-tortilla lehiaketa.

12:30 Aramangelu Txaranga.

16:30 Briska eta mus txapelketak 
erretiratuen lokalean. 

17:00 Plater tiroketa txapelketa. 

17:00 Konpost taldearen emanaldia.

17:00 Ping-pong txapelketa 
frontoian.

18:30 Magia-poteoa –gertuko 
magia– Txoborro magoarekin.

23:00 Puro Relajo taldea plazan.

00:00 Kontzertuak txosnetan: THE 
POTES eta KAÑERIA 13.

05:00 Makrotwistter-a txosnetan.

DOMEKA 07
11:00 Diana txistulariekin. 

12:00 Meza, Bizente Goikoetxea 
abesbatzak lagunduta.

13:00 Herriko ume jaioberriei 
ongietorria. Ondoren, herriko 
dantzarien emanaldia.

17:00 Jolas parkea, parkean.

18:00 Herri kirolak plazan:    
2019ko Bigarren Mailako Aizkora 
Txapelketa.

19:30 Ertzak bidean ikuskizuna  
herriko plazan.

20:00 Eusko Label parrilada plazan.

20:30 Dantza, Ertzak taldearekin, 
plazan.

20:30 Txosnetan ZUK IN, ZUK JAN 
afaria.

22:30 Deabru Beltzak taldea: Su a 
feu. Ondoren, berba pasea eta film 
labur lehiaketako sari banaketa.

ASTELEHENA 08
11:00 Haurrendako jokoak parkean.

12:30 Up! haur ikuskizuna plazan. 

13:00 Kantu Jira Añain. 

16:30 Frontenis txapelketa mistoa.

19:00 Txikiren umorezko 
bakarrizketa, plazan.

21:30 Mozorro afaria plazan, 
Elektrotxarangarekin animatua. 
Ondoren, mozorro onenari saria. 

23:00 Anbotoko Mariren despedida.

01:00 DJ Isma txosnetan. Ondoren, 
Urrezko Gibelaren sari banaketa.

EGITARAUA

goiENa

Astelehena Mozorro afaria
Herri afaria egingo dute astelehenean, mozorrotuta. Elektrotxarangak 
girotuko du eta mozorro onenari saria emango diote, tripa bete ostean.
Herriko plazan, 20:30ean
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Jone Olabarria aRaMaio
"Urteetan zehar egindako lana-
ri eskertza-keinu bat izatea es-
pero dugu". Hala mintzo dira 
Udaletik, aurtengo pregoilariei 
buruz galdetuta. Hain zuzen,  
herritarren proposamenen artean 
aukeratu dute jaiei hasiera eman-
go dien taldea: "San Martin jaiak 
parte hartzaileagoak egiteko 
asmotan, inkesta bat egin ohi 
dugu urtero. Bertan, ekintzak 
proposatzeko aukera ematen 
zaio herritarrari, zer ikusi nahi-
ko lukeen esateko. Pregoilariak 
proposatzeko aukera ere bada, 
eta aurtengo kasuan emakume 
elkarteak jaso zituen boto 
gehien".

Emakume guztientzat
Itur zuri elkarteak "pozez" har-
tu zuen proposamena eta "ha-
siera-hasieratik elkartean aritu 
direnei" eskaini nahi izan die-
te omenaldia. Albistea jaso be-
zain pronto jarri ziren harre-
manetan lehengo kideekin, eta 
haiek ere "ilusio handiz" hartu 
dutela diote.

Gauzak horrela, sei kide igoko 
dira gaur udaletxeko balkoira: 
"Lau emakume nahiko nagusiak 
dira. Taldea hasi zenean, 80ko 
hamarkadan, buru-belarri aritu 
ziren lanean, eta gaur balkoian 
egotea merezi zuten". Gainerako 

bi kideak batzarreko egungo 
kide bat eta kide izandako bes-
te emakume bat izango dira.

Txupinazoa botatzeko "gogotsu" 
daudela aitortu dute, "Ezin izan-
go gara denak egon pregoia 
botatzen, baina behean egongo 
garenontzat ere berezia izango 
da, emakume guztiona da".

Herriarekin elkarlanean
Elkarte modura 90eko hamar-
kadan eratu zen arren, emaku-
meen mugimendua 80ko hamar-
kadan loratu zen Aramaion. 
Herri mailan "oso taldea aktiboa" 

dela azaldu dute Itur Zuritik. 
Gainerako eragileekin lanean 
aritzen direla kontatu dute, eta 
urtean zehar ekintza ugaritan 
parte hartu: "Martxoaren 8rako, 
esaterako, gazte talde feminis-
tarekin batera prestatzen dugu 
egitaraua. Indarkeria Matxista-
ren Aurkako Egunean ere ko-
laboratzen dugu. Gazte Asan-
bladarekin lan egin izan dugu, 
edota dirulaguntzen gestioan", 
kontatu dute. Horretaz gain, 
taldeko kideei zuzendutako ekin-
tzak antolatzen ditugu, hala nola 
tailerrak eta irteerak".

Itur Zuri elkarteko emakumeak. ITUR ZURI ELKARTEA

Itur Zuri elkartearen 
eskutik hasiko dira jaiak
Sortu zenetik gaur egun arte egindako lanari oroigarri bezala, aramaioko itur zuri 
emakume taldeak izango du aurtengo sanmartinetan pregoia botatzeko ardura. Hala, 
haien eskutik hasiko dira jaiak gaur, 19:00etan, udaletxeko balkoira igota

Iazko kuadrillen arteko pikean. GOIENA

Kuadrillen arteko pikearen 
ordez, frontenis txapelketa 
"Leku berri bat eta altenatiba bilatzeko denbora 
faltagatik", aurten ez da pikerik egongo astelehenean 

Jone Olabarria aRaMaio
Dena prest dute Gazte Asanbla-
dakoek sanmartinei hasiera 
emateko, eta antolakuntza "go-
gotsu" agertu da txosnak ireki-
tzeko: "Egitarau indartsuarekin 
gatoz aurten, kontzertu ugari 
daude eta jende asko erakartzen 
dutenak, gainera. DJei ere lekua 
egin nahi izan diegu", azaldu du 
Unai Etxenausiak, Gazte Asan-
bladako kideak. 

Musikaz gain, hainbat ekintza 
antolatu dituzte, hala nola ber-
ba pasea, film labur lehiaketa, 
Zuk in, zuk jan afaria, baita 
umeentzat Haurren Herria ize-
neko jolasgunea ere.

Protokoloa abian 
Eraso sexisten aurrean erantzun 
sendoa emateko asmotan, aurten 
ere protokoloa jarri dute martxan: 
"Eraso sexistarik gabeko jaiak 
izatea nahiko genuke, baina, 

badaezpada, prebentzio modura, 
protokoloa abiarazi dugu". Egu-
bakoitzetik eta jaiak amaitu 
bitarte, 24 orduz erabilgarri 
egongo den telefono zenbakia 
ezarri dute: 649 99 57 51. 

Bueltatzeko asmotan 
Aurten, kuadrillen arteko pikeak 
ez du lekurik izan egitarauan, 
baina datorren urtera begira 
bueltan izatea espero dutela 
jakinarazi du Etxenausiak: "Arra-
kasta handia izaten du, baina 
aurten ezin izan dugu antolatu. 
Orain ur jokoen parkea dagoen 
lekuan egiten dugu beti, eta 
aurten, denbora faltagatik, ez 
dugu alternatibarik bilatu. Dena 
den, 2020an pikearekin jarraitzea 
aurreikusten dugu". Bitartean, 
frontenis mistoko txapelketa 
azkarra izango da, eta txosna-
gunean ez da girorik faltako 
bazkari ostean. 



SANMARTINAK 2019 ARAMAION      17
                        

GOIENA ALDIZKARIA  2019-07-05  Egubakoitza

Jone Olabarria aRaMaio
"Herritarrek hala eskatuta" era-
baki dute aurten auto klasikoen 
erakustaldia antolatzea San 
Martin jaietan. "Iaz, erakusketa 
batera bidean, Aramaiotik pasa 
ziren auto klasiko ugari, eta 
herritarrek ikusminez hartu 
zituzten. Hainbatek herriko jaie-
tan halako ekintza bat gustura 
hartuko zutela adierazi ziguten", 
diote Udaleko ordezkariek, no-
bedadeaz galdetuta.

Plazan leku mugatua dagoela-
eta hamabost auto egongo dira 
ikusgai bihar Aramaion. Hogei-
ta hamar eta hirurogei urte 
bitarte dituzten autoak izango 
direla jakinarazi dute, eta Gas-
teizko Araba Classic Club ardu-

ratuko da ibilgailuok herrira 
eraman eta bertan erakustaldia 
egiteaz. "10:00etan, Gasteizen 
bilduko gara, gure egoitzan. 
Bertatik denok batera abiatuko 
gara Aramaiora eta 11:30 ingu-
ru herrian egotea espero dugu. 
Bazkalordura arte egongo dira 
autoak ikusgai, eta ondoren, 
etxera itzuliko gara. Beti egin 
ohi dugu horrela; guretzat, ir-
teera politak izaten dira", azal-
du du elkarteko arduradun Ibai 
Resinesek.

Klasikoen xarma
Araba Classic Club elkarteak 
1994an ekin zion ibilbideari, 25 
kideren eskutik. Ordutik hona, 
ibilgailu klasikoen mantentze 

eta berreskuratze lanetan aritu 
dira. "Egun, 200 kidetik gora 
ditu elkarteak, oso talde aktiboa 
gara eta beti gabiltza ekintza 
eta erakusketetan sartuta. Auto 
klasikoez gain,  ibilgailu histo-
rikoak, kamioiak, motorrak eta 
autobusak ere baditugu".

Harrera ona 
Erakusketek harrera "oso ona" 
izaten dutela diote elkartekoek, 
eta jende ugari gerturatzen dela 
beti. "Lehen aldia izango da 
Aramaion, ez gara bertan inoiz 
egon, baina badakigu jendeari 
bere gazte denborako autoak 
ikusita oroitzapen politak etor-
tzen zaizkiola burura. Gazteen 
kasuan, kurioso egiten zaie".

Araba Classic elkarteko kideak erakustaldi batera bidean. ARABA CLASSIC CLUB

Auto klasikoen erakusketa, 
lehenengo aldiz jaietan 
biharko, zapatua, auto klasikoen erakustaldia antolatu dute, herriko plazan. gasteizko 
araba Classic Club elkartearen eskutik, 30 urtetik gorako hamabost ibilgailu inguru 
egongo dira ikusgai goiz osoan, arratsaldeko ordu biak arte

Su à feu ikuskizuneko irudiak, Eskoriatzan, duela urte batzuk. GOIENA

Ikuskizun eta emanaldi ugari 
San Martin jaiak girotzeko 
Musika eskaintza zabala, haurrentzako ekintzak, 
ikuskizunak eta dantza emanaldiak izango dira nagusi

Jone Olabarria aRaMaio
Eskaintza zabala osatu dute 
aurten San Martin jaietarako, 
bai Gazte Asanbladak, baita 
Udalak prestatutako ekintzetan. 
Barikuan hasita, Zunbalain 
erromeriak plaza beteko du, 
23:00etatik aurrera. Ordu berean, 
txosnetan, hiru talde arituko 
dira jotzen: Niña Coyote eta 
Chico Tornado, Rukula eta Bri-
gade Loco. 
Zapatu arratsaldean, 17:00etan, 
Konpost taldea arituko da taula 
gainean. Iluntzean, Puro Relajo 
mariatxi taldeak beteko du he-
rriko plaza, 23:00etan hasita, eta 
txosnetan, aldiz, 00:00etan, The 
Potes eta Kañeria 13 taldeak 
arituko dira. 
Domekan, emanaldi ugari eta 
oso ezberdinak ikusteko aukera 
izango da .  Arratsaldean,  
20:00etan, Ertzak taldearekin 
dantzan aritzeko aukera egongo 
da plazan, 20:30ean.

Suarekin jolasean
Kaleko dantzan, suan eta errit-
moan oinarritzen den Su à feu 
kale ikuskizuna Aramaiora iri-
tsiko da domeka gauean. Afa-
lostean, 22:30ean, angelu berri 
eta fantastiko batetik landuko 
dute gauaren iluntasuna Deabru 
Beltzak taldeko kideek. "Etor-
kizunekoak diruditen pertsonaia 
bitxi batzuek kalea hartzen dute 
eta mundu osoko erritmo ezber-
dinak lantzen dituzte, horiek su 
primitiboekin nahastuz", diote 
taldeko kideek. 

Astelehena, umoretik 
Azken egunerako, astelehene-
rako, Up! zirku ikuskizuna pres-
tatu dute, eguerdirako, eta  arra-
tsaldeko zazpietan, duela hila-
bete batzuk biral bihurtu zen 
audio baten egile den Txikik, 
umorezko bakarrizketa eskai-
niko du, 40 urte ta Aldapan behe-
ra niek izenekoa.
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Sasoi batean, Mantxuena, Ro-
malduena eta Kukuena dendak 
bakarrik ziren Aretxabaletan; 
gero, Dendabarri ere bai, Kata-
lanena, eta poliki-poliki gehiago. 
Azkenengo zabaldu direnen ar-
tean daude, esaterako, Tak za-
pata-denda, Kiloka eta Juanma 
harategia. Batzuek zabaldu eta 
beste batzuek ateak itxi; erreti-
roa hartu dutelako itxi dituzte-
nen artean daude Pagaldai opa-
ri-denda eta Santa Cruz super-
merkatua; hain zuzen ere, su-

permerkatu horren jabe Vicen-
te Cubillo joan den zapatuan 
agurtu zen 39 urtean lanean 
jardun eta gero. Halabeharrez 
itxi behar izan dituztenak ere 
badaude; Atai papergintza, esa-
terako.

Aretxarte, 19 urte lanean
Merkataritzaren egoera asko 
aldatu da azken urteotan, eta, 
mehatxuak gero eta gehiago 
zirela jakitun, Aretxarte elkar-
tea sortu zuten 2000. urtean 
Aretxabaletako dendariek; 35 

batu ziren orduan, bereziki era-
kundeei laguntzak eskatzeko 
orduan indarrak batzeko, baita 
ekintzak antolatzen hasteko ere. 
Geroago, ostalaritza zerbitzuei 
zabaldu zizkieten ateak, eta gaur 
egun 60 kide dira: 40 merkatariak 
eta 20 tabernariak. 

Hemeretzi urtean ekintza mor-
doa egin dituzte herriko merka-
taritza sustatze aldera eta, era 
berean, herria girotzeko; horien 
artean daude: merkealdien azo-
kak, Gabonetako opariak, gaz-
taina-saltzailea, umeendako 

puzgarriak eta jolasak, eta kon-
tzertuak. Hain zuzen ere, ekainaz 
geroztik egubakoitz arratsaldeak 
girotzen dihardute Udalarekin 
batera. Gaur, uztailak 5, esate-
rako, Jaime Alvarellos Correcher 
(JAC) goi mailako musikariak 
musika beltza eskainiko du Dag-
da tabernaren atzeko partean, 
Belorrieta auzoan (19:00), eta 
uztailaren 12an, haurrendako 
jolasak izango dira, ingelesez, 
Kids & Us-en eskutik, Gurea 
taberna inguruan (19:00).

Ikerketaren lehen fasea, abian
Merkataritzaren egoera kezka 
iturri da udal ordezkariendako 
ere. Horregatik, biziberritzeko 
plana jarri du abian. "Herriak 
bizitza izan dezan ezinbestekoa 
da merkataritza sustatzea eta 
zaintzea", adierazi du Unai El-
koro alkateak, eta gaineratu: 
"Orain arte, laguntzak eman 
izan dizkiegu, baina ordena 
zehatzik gabe. Zelan lagundu 
jakiteko, uste dugu egoera eza-
gutzea garrantzitsua dela, eta 
horretan hasi gara".

2005ean ere egin zuen halako 
plana Udalak, baina ordutik 
egoera asko aldatu delakoan, 
berri bati ekin diote Ikertalde 
enpresa bidelagun hartuta; Gor-
ka Goikoetxeak, Elena Eizagirrek 
eta Iñigo Artetxek dihardute lan 
horretan. "Merkataritzaren gai-
neko plan estrategikoak fase 
ezberdinak izango ditu. Analisi 
fasearekin hasita gaude, eta 
analisi kuantitatiboa eta kuali-
tatiboa egingo da. Dagoeneko 

175 dei egin ditugu etxeetara 
erosketa ohiturak jakiteko: zer 
erosten den herrian, zer kanpoan, 
nora joateko ohitura dagoen…", 
jakinarazi du Goikoetxeak, eta 
gaineratu du kale kontaketak 
ere egin dituztela: jendea kan-
potik datorren jakiteko, zertara 
datorren, gastu kaptazioa zen-
batekoa den… Horiez gain, nor-
banakoen ekarpenak ere jaso 
gura dituzte, eta horretarako 
bidea zabaldu dute Udalaren 
webgunearen bitartez: Aretxa-
baleta.eus.

Merkatariekin ere lanean 
dihardute, bereziki horien pro-
filak ezagutze aldera: sexua, 
zerbitzuaren forma juridikoa, 
hizkuntza ohiturak, teknologien 
erabilera… Eta hainbat eragi-
lerekin ere izan dituzte bilerak, 
besteak beste, eskualdeko mer-
kataritza teknikariekin, turismo 
teknikariarekin eta Aretxarteko 
zuzendaritzarekin. "Behin datu 
bilketa bukatuta diagnostikoa 
egingo da, ahuleziak eta indar-
guneak zeintzuk diren jakiteko", 
dio Goikoetxeak. Eta ondoren, 
ekintza plana diseinatuko dute 
hurrengo urteei begira nondik 
jo behar den zehazteko. "Hor 
jasoko dira Udalari dagozkion 
lanak, kontu urbanistikoak esa-
terako; merkatariei dagozkienak, 
kudeaketa ereduan, adibidez; 
eta elkarteei dagozkienak, he-
rritarrekin dinamizatze lanak". 

Lau hilabete inguruko proiek-
tua da, eta urri bukaerarako 
eginda egongo delakoan daude 
ikertzaileak. 

Udaleko, Aretxarte merkatarien elkarteko eta Ikertaldeko ordezkariak plana aurkezten. MIRARI ALTUBE

Merkataritza 
indartzea helburu
Herriko merkataritza sustatzea helburu duen Merkataritza biziberritzeko Plana jarri du 
abian udalak; ikertalde enpresaren laguntzarekin merkatarien egoera ezagutzen 
dabiltza azken asteotan eta aurrera begirako ekintzak zehaztuko dituzte gero

ARETXARTEK 19 URTE 
BETE DITU ETA 60 
KIDEK OSATZEN DUTE: 
40 MERKATARIK ETA 
20 TABERNARIK

175 INKESTA EGIN 
DITUZTE TELEFONOZ 
HERRITARREN 
OHITURAK 
EZAGUTZEKO
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NAHIA AGIRRE uDaLEko LaN 
Eta gaRaPEN tEkNikaRia

"Gertutasuna baino gehiago 
eskaini behar dute"

"Urteotan erosketa ohiturak 
asko aldatu dira: merkataritza-
gune handiak direla, low cost 
erakoak direla, Internet dela, 
gastu ihes bat dago. Eta herriko 
merkatari txikiendako oso zaila 
da horri aurre egitea. 
Aretxabaletako egoera zein den 
ezagutzeko diagnosi bat egingo 
da, eta gero, ekintzak zehaztu. 
Merkataritza bizitza da 
herriarendako, eta, herriko 
dendek gertutasuna eskaintzen 
badute ere, hori baino aukera 
gehiago eskaini behar dituzte, 
eta lehiakorragoak izan. 
Horretan lagundu gura dugu".

ALBERTO ASENSIO 
aREtXaRtEko MERkataRia

"Herriko bizitzak 
orokorrean egin du behera"

"Aretxarte sortu zenetik nago ni 
bertan; elkartuta egoteak uste 
dut babesa ematen diola 
merkatariari, norberak bakarrik 
gutxi egin dezake. Aitajaunak 
1943an zabaldu zuen gure 
denda; ordutik, kontuak asko 
aldatu dira, eta azken urteetan 
behera egin du merkataritzak. 
Dena den, hori orokorra dela 
uste dut; hau da, herriko 
bizitzak egin duela behera. Hala 
ere, ni ez naiz ezkorra, eta 
bagabiltza gauzatxoak egiten. 
Udalaren plan honek ikusiko 
dugu zer ematen duen, baina 
abian jarri izana ez da gutxi".

NERIAN PEREZ 
aREtXaRtEko tabERNaRia

"Udalak eta Aretxartek 
batera egin behar dugu lan"

"Gero eta tabernari gehiago 
gaude Aretxarten, eta poztekoa 
da. Herritarren babesa badugu, 
baina egia da uda sasoian, 
eguraldi ona dela edo jaiak 
direla herrietan, kanpora 
joateko ohitura dagoela, eta hori 
ez gertatzeko lanean gabiltza. 
Azken asteotan hainbat ekintza 
antolatu ditugu taberna 
inguruak girotze aldera. Udalak 
eta Aretxartek, elkarlanean, 
herri giroa bultzatu gura dugu. 
Horretarako, ekintzak batera 
antolatzea komeni da; hortaz, 
elkarren arteko hartu-emana 
ezinbestekoa da".

Herriko merkataritza berbagai

Azken 39 urteak Santa Cruz 
supermerkatuan pasatu ostean, 
zapatuan itxi zituen dendako ateak 
Vicente Cubillok (Baena, 1956).
Azken eguna, zelakoa? 
Oso hunkigarria. Aurreskua 
dantzatzera etorri zitzaizkidan, eta 
jota geratu nintzen. Ez naiz negar 
egiten dutenetakoa, baina 
bat-batean dendan pasatako urte 
guztiak etorri zitzaizkidan burura; 
penarik handiena, emaztea ez 
izatea alboan une hartan. 
Denetik izaten zenuen… 
Bai, denetik: ogia, fruta, 
urdaitegikoak, baina baita 
autoendako gasolioa ere. 
Horregatik, hutsunea igartzen 
dutela esaten didate auzokoek: 
"Edozer falta zitzaigunean salto 
batean etortzen ginen, denetik 
izaten zenuenez…" Beti izan ditut 
aparteko bezeroak, eta egia da, 
egun, edadekoak direla. Horiek 
oso fidelak izaten dira, betiere, 
eurekin ondo portatuz gero; neuri 

ere alde egin dit batek edo 
bestek, egindako edo esandako 
zerbait gustuko ez dutelako izan.
Bezeroarekin tratua 
bestelakoa izaten da halako 
denda batean, ala? 
Bai, oso gertukoa. Ni beti saiatu 
izan naiz tratu bera ematen asko 
erosi izan didanari eta ogi bila 
bakarrik etortzen zenari. Hori 
Maribel emazteak erakutsi zidan: 
"Bezeroa beti ondo hartu, erosi 
edo ez, aurpegi txarrik sekula ez". 
Berak esperientzia zuen eta nik 
beti egiten nion kasu.

Merkataritzaren egoera asko 
aldatu da urteotan? 
Izugarri; sasoi batean, bostek ere 
lan egiten genuen dendan, ez 
zegoen saltoki handirik. Ohiturak 
aldatu egin dira, eta gazteek saltoki 
handiak gurago dituzte.
Dendaren kargu egingo denik 
ez duzu topatu? 
Pare batek agertu dute interesa, 
eta horiekin elkartuko naiz; 
kanpoko jatorrikoak dira biak. 
Hemengoek ez dute gura 
halakorik, oso sakrifikatua da eta: 
goizaldeko lauretan jaiki eta 
iluntzera arte lan egin izan dut nik.
Pasadizo asko bizi izango 
zenituen, ezta? 
Horixe! Gogoan dut Optalidon 
pastillak saltzen genituen sasoia, 
emakume mordoa etortzen zen 
erostera, edadekoak asko; batzuei 
ez genien saldu gura izaten, hari 
lotuta bizi zirelako.
Zer izan da urteotako onena? 
Herritarrekin tratua. Ni oso 
lotsatia naiz, eta jendearekin 
hartu-emanak izugarri lagundu 
zidan. Tratu estua izan dut 
bezeroekin, askoren hiletetara ere 
joan izan naiz; ez delako bezeroa 
galtzen, laguna baizik.

VICENTE CUBILLO

"Emazteak erakutsi zidan bezero 
guztiak hartu behar zirela ondo"
VICENTE CUBILLO SaNta CRuz SuPERMERkatuaREN JabEa

'Geroa sortuz' campusean elkartu diren gaztetxoak eta begiraleak. UDA

Futbolaz harantzago doan 
campusean, ezin gusturago
54 gaztetxo elkartu dira seigarren 'geroa sortuz' 
topaketari agur esango diote gaur, gurasoekin batera

M.A. aREtXabaLEta
Futbolaren bueltan elkartu dira 
Debagoieneko 54 neska-mutiko 
astelehenetik gaur arte, UDAk 
antolatutako campusean. Fut-
bola ardatz, beste hainbat kon-
tu landu dituzte 9 eta 13 urte 
bitarteko gaztetxoekin; ingelesa 
eta emozioak, bestea beste. Ho-
rren guztiaren berri emango 
diete gurasoei gaur arratsaldean 
egingo duten ekitaldian.

Ibarra futbol zelaia izan dute 
erdigunea, eta Kurtzebarri es-
kola jatorduetarako zein lotara-
ko gunea. Bitartean, hara eta 

hona ibili dira; Landara eta 
Zubietara, besteak beste. "Fut-
bolaren gainean ikasteko elkar-
tu gara, baina hori baino asko 
gehiago egin dugu; emozioen 
lanketa, esaterako. Iñaki Otxoa 
de Olzaren gaineko ikus-entzu-
nezkoa ikusi dugu, eta horren 
gainean hausnartu. Oso gustura 
jardun dute", dio Iker Arriola-
bengoak, campusaren ardura-
dunak. Elikaduraren eta balioen 
gaineko lanketak ere egin dituz-
te: "Elkarbizitza sustatu da, 
harremanak landu, eta pertsonak 
erdigunean jarri".

Pauso txikiak emanaz baina 
aurrera begira jarraitzen dute 
lanean Plastikoa Buruan talde-
ko kideek. Eguneroko ekintza 
txiki horietan gainerako herri-
tarrek ere parte har dezaten 
honako proposamen hau egin 
dute udara begira: opor sasoian 
edonora joanda ere plastikozko 
hiru hondar jasotzea eta dago-
kion zakarrontzira eramatea.

Jasotako plastiko horiei ar-
gazkia ateratzea ere proposatu 
dute, eta gero, honako helbide 
honetara bidaltzea: plastikoa-
buruan@gmail.com. Oraindik 
ez dute erabaki argazki horiekin 
zer egingo duten, baina gaia 
ikustaraztea eta hausnarketa 
bultzatzea da asmoa.

Plastikoa batzera dei 
egin du Plastikoa 
Buruan elkarteak

Jarduera fisikoa sustatzea hel-
buru duen Atxabalta Mugi egi-
tasmoa eta Basotxo erretiratuen 
elkartea "ibilaldi osasungarriak" 
antolatzen hasi dira elkarlanean. 
Gidari baten laguntzarekin Es-
koriatzara joan-etorria egin zuen 
taldetxo batek aurreko astean, 
eta hurrengoa uztailaren 11n, 
eguena, izango da; 09:30ean ki-
roldegitik abiatu eta Arrasate-
rantz joango dira oraingoan.

Behin ibilaldia bukatutakoan, 
hamaiketako osasuntsua eskai-
niko diete indarrak berresku-
ratzeko. Bertan parte hartzeko, 
Atxabalta Mugi egitasmoan 
izena emanda egotea da baldin-
tza bakarra, eta, horretarako, 
kiroldegira jo behar da.

Arrasatera joango 
dira eguenean 
Atxabalta Mugi-koak
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JONE OJEA

Jolasteaz batera, ikasten
Astelehenean hasi zituzten Aretxabaletako udaleku irekiak, eta, Jone Ojea 
eta Jon Cano koordinatzaileen gidaritzapean, 32 hezitzaile ari dira herriko 
300 neska-mutikorekin batera ekintza mordoa egiten. Aste honetan, jolas 
eta joko ugari egin dituzte, baina ikasteko tartea ere hartu dute; izan ere, 
Lekaixoka bertso eskolakoekin izan dira, bertsoen mundua ezagutzen.

Portasolgo jaiak uztailaren 19an, 
20an eta 21ean ospatuko dituzte, 
eta bertako zenbait auzokide 
jaiak antolatzen ari dira. Festak 
aurrera eramateko, ordea, la-
guntza ekonomikoa eskatu dute, 
eta, horretarako, honako kontu 
zenbaki hau jarri dute, ES58-2100 
6838 4701 0008 6414 (La Caixa), 
nahi duenak diruz lagundu ahal 
izateko.

Portasol auzoko jaiak 
antolatzeko laguntza 
eskatu dute

Hamaikagarren ibilaldi histori-
koa egingo du Loramendi elkar-
teko toponimia taldeak. Orain-
goan, Degurixa inguruetara 
gerturatuko dira, eta hango 
kontuak aztertuko dituzte. Hori 
antolatzeko, bilera egingo dute 
uztailaren 9an, 19:00etan, uda-
letxe zaharrean. Ibilaldia uztai-
laren 20an eta 21ean egitea pen-
tsatu dute.

Degurixa inguruak 
ezagutuko dituzte 11. 
ibilbide historikoan

Aspuru baserri paretik ateratako argazkia da. Argazkiaren jabeak 
adierazi duenez, martitzenean ikusi zituen bi zikoinak poste 
gainean, baina hurrengo egunerako joanda zeudela gaineratu du.

JOSEBA URZELAI

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Zikoinak elektrizitate 
poste gainean

Imanol Beloki aREtXabaLEta
Tulipan txikia ipuina antzeztu 
zuten martitzenean, Arkupe 
aretoan, Aratz elkarteko hainbat 
kidek. Iurgi Etxebarriaren gi-
daritzapean hainbat astez lan 
egin ondoren, ikasitakoa era-
kusteko eguna zen, eta ikusmin 
handia sortu zuen ekitaldiak.

Jendez lepo bete zen Arkupe 
Tulipan txikiaren gorabeherak 
gertutik jarraitzeko. 10-15 mi-
nutu inguruko antzezlana izan 
zen, eta oholtza gainean hama-
lau bat lagun aritu ziren antzer-
kigintza ikastaro batean ikasi-
takoa herritarren aurrean prak-
tikan jartzen. Tulipan txikia 
triste zegoen ez zuelako loratu 
nahi, eta berarengana hainbat 
lagun joan ziren, eguzkia, euria 
eta haizea, eta denek animatu 
zuten loratzera eta festa giroan 
ospatzera.

Esperientziarekin "pozik" 
Iurgi Etxebarria Apropox Sormen 
Iturriko zuzendariak hauxe 
adierazi du: "Niretzat, esperien-
tzia berri bat izan da. Eurak 
gustura egon direla ikustea ez 
zitzaidan hain erraza egiten 
batzuetan. Piztu egiten zaitu, 
pentsatzen duzu zerbait ez da-
torrela ondo, baina, ondo pasa-
tzen ikustean ditudanean, elka-
rri laguntzen diotela ikusteak 

hunkitu egiten nau". Aurrera 
begira lanean jarraitzeko gogoz 
daudela gaineratu du Etxeba-
rriak: "Zortzi astez egon gara 
entseatzen, baina antzezlana 
bukaerako zerbait da. Horren 
atzean lan gehiago dago, beraie-

kin konfiantza hartzea… halako 
lanek dute garrantzia".

Egindako bidea jarraituz 
Aratz elkartekoek antzerki mun-
duan aurrerapauso handia eman 
dutela adierazi du Jokin Antxia 
Aratz Elkarteko ordezkariak: 
"Antzezten geroz eta lasaiago 
daude, lehen ez zitzaien antze-
maten, eta hemendik aurrera 
lan handiagoak egin ditzakegu-
la uste dut. Honen atzean bi 
hilabeteko lana dago; nahiz eta 
ordu laurdeneko saioa ikusi, 
hor dago benetako lana". 

Aratz elkarteko kideak, antzezlana amaituta, publikoa agurtzen. MIRARI ALTUBE

Ikusmin handia sortu du 
Aratz-ekoen antzezlanak
aratz Elkarteko kideek txalo zaparrada jaso zuten, martitzenean, 'tulipan txikia' 
ipuinaren antzerkia amaitzean. arkupe aretoa jendez lepo egon zen, eta, 
urduritasunak izan zituzten arren, gustura aritu ziren aktoreak oholtza gainean

ZORTZI ASTEKO 
LANAREN OSTEAN,  
EMAITZA BIKAINA 
LORTU DUTE ARATZ 
ELKARTEKOEK

JUNE ELKORO
aktoREa

"Nire papera haizearena egitea 
izan da. Ez da zaila izan, eta 
ondo pasatu dut. Gainera, lasai 
egon naiz, ohituta bainago 
antzerkiak egiten".

ALEX ELORTONDO 
aktoREa

"Izarak mugitzen aritu naiz 
antzezlanean, haizearen papera 
egiten. Ondo pasatu dut, eta 
ipuina antzeztea asko gustatu 
zait".

IKER AREJOLALEIBA 
aktoREa

"Ni eguzkia izan naiz. Aretoa 
beteta egon da, eta urduri 
samar egon naiz, baina aktore 
lanak egitea asko gustatu zait, 
gustura aritu naiz".
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Pasa den egubakoitzean hasi eta 
astelehenera arte ospatu dituzte 
San Pedro jaiak Eskoriatzan. 
Orotariko ekintzak eta egitarau 
zabala izan dira aurten ere, adin 
guztientzat zuzendutako hitzor-
duekin.

Txistulariek pregoia irakurri 
eta txupina bota ostean hasi 
ziren jaiak, eta, horren ostean, 
herritarren partaidetza handia 
izaten duen danborrada izan zen, 
gauean. Herriko kaleetan zehar 
danbor hotsak izan ziren nagu-
si, eta, guztira, 257 pertsonak 

hartu zuten parte kolorez bete-
tako ekitaldian.

San Pedro egunean, berriz, 
udalbatzako zenbait kidek eliza-
rainoko bidea egin zuten udale-
txetik; Nuevo Talisman taldeak 
dantzan jarri zituen iluntzean 
eta gauean plazara hurbilduta-
koak…

Domekan, berriz, txosnagunean 
180 lagun inguru batu ziren baz-
kaltzeko, eta ostean, arrakasta 
handia izaten duten jokoak izan 
ziren. Pikeaz gain, tranpak ere 
egiteko aprobetxatu zuten gazte 
askok, eta hurbildutakoek mo-

mentu atsegina pasatu zuten 
barre artean. Honekin batera, 
Onki Xin eta Nogen taldeen ema-
naldiak ere izan ziren, eta, euria 
egin zuen arren, jende ugari 
hurbildu zen bertara.

Herri bazkari jendetsua
Astelehenean, 320 lagun batu 
ziren, plazan, bazkaltzeko. Ba-
serritar jantzita, sabela bapo 
bete, eta kantu txapelketa izan 
zen, urtero lez. VI. buruhandien 
txirrindulari lasterketak ere ez 
zuen hutsik egin, eta jende de-
zente batu zen bertan.

Nagusien danborradan, Fernando Eskoriatza plaza beteta. Txosnagunean, bazkalostean, aulki-jokoan aritu ziren gazteak.

Herri Egunean Fernando Eskoriatza plazan bazkaldu zutenak.

Udalbatzako hainbat kide San Pedro egunean, elizbiran.Gaztetxoa tirolinatik jaisten.

Bolibarren behera ziztu bizian.

Primerako jaiak  
Eskoriatzan
San Pedro jaiak parte-hartze handikoak izan dira, batez ere, urteroko hitzordu 
nagusietan. aurten, egubakoitzean hasi eta astelehenera arte izan dira, eta gustu 
guztiak asetzeko moduko ekintzak izan dira lau egun horietan

Eskoriatzako txistulariak arduratu dira txupinazoaz eta pregoiaz. AITOR AGIRIANO



22      ESKORIATZA Egubakoitza  2019-07-05  GOIENA ALDIZKARIA

Imanol Beloki ESkoRiatza
Hainbat urte pasa dira Eskoria-
tzako Jose Arana nagusien egoi-
tzako lanak hasi zituztela. Bidea 
luzea izan da, baina forma har-
tzen ari da Gipuzkoako Diputa-
zioarekin eta Eskoriatzako Uda-
larekin elkarlanean Eskoriatza-
ko Jose Arana nagusien egoi-
tzako patronatuak eraikina 
berritzeko proiektua. 

Hiru fase batzen dira proiek-
tu horretan, eta, horiek eginda 
–hirugarreneko hainbat faltan–, 
fatxadako lanekin hasi dira. 
Aurreikuspenen arabera, urte-
bete iraungo dute.

Goitik beherako lanak, amaitzen
Lehenengo fasean, eraikin zaha-
rreko goiko solairuan banakako 
lau gela berri jarri zituzten, hiru 
komunekin, eta, horietako bat 
partekatuta, terraza egokitu eta 
igogailu berria jarri zuten. Bi-
garren fasean, aldiz, beheko 
solairua egokitu zuten. Irisga-
rritasuna bermatzeko, espazioak 
zabalduz, eta bertan, terapia 

gela, jangela eta egongela handi 
bat egokitu eta komunak jarri 
zituzten.

Hirugarren fasean murgilduta
Iazko udan, 2018an, hirugarren 
faseari dagokionez, egongela 
eta komunen berrikuntza eta 
hobekuntzak amaitu zituzten. 
Hala ere, oraindik hirugarren 
fasea amaitzeko honako lan 
hauek geratzen zaizkiela adie-
razi du Mireia Larrañagak, Jose 
Arana nagusien egoitzako zu-
zendariak: "Hiru bulegotan –
erizain, sendagile eta zuzenda-
ria– zoru berria jarri eta mar-
gotu egingo dute; zentzumen 
gela, sala sentsoriala, lehenen-
go solairuko biltegia eta bilera 
gela sortu eta egokitu egingo 

dituzte; eta emergentziazko ateak 
jarriko dituzte".

Honekin batera, fatxadako 
lanak ere egiten ari dira. Nagu-
sien egoitza zaharreko eraiki-
neko alde guztietan egingo di-
tuzte lanak, baina aurrealdetik 
hasi dira, han daudelako ur-
iragazte edo filtrazio handienak. 
"Eskailera eta fatxadaren mate-
rialen konposizioagatik, heze-
tasun filtrazioak daude egoitzan. 
Obrak fatxadaren aurrealdetik 
hasi ditugu, hezetasunarengatik 
kaltetuen dagoen aldea delako, 
eta kanpoko eskaileretatik, be-
rritutako beheko solairuko pa-
silloan filtratutako hezetasuna 
kentzea, ezabatzea edo deusez-
tatzea da lehenbizi egin nahi 
duguna", adierazi du Larrañagak.

Fatxadaren %50, Diputazioak
Azken fase honetako aurrekon-
tuari dagokionez, hau da, fatxa-
daren aurrekontua, 142.000 euro 
da, eta Gipuzkoako Diputaziotik 
jaso duten dirulaguntza, berriz, 
85.200 euro.

Jose Arana nagusien egoitzan, fatxadako lanak egiten ari dira hezetasun filtrazioak ekiditeko. IMANOL BELOKI

Fatxadako lanak egiten 
ari dira zaharren egoitzan
Hirugarren fasean, lehenengo solairuan egin dituzte lanak, baina geratzen da zer egin: 
erizainentzat bulegoa jartzea, erdiko gelan biltegi bat eta bilera gela bat egokitzea… 
Horrekin batera, fatxadako lanak geratzen dira, eta dagoeneko hasi dituzte

FATXADAKO LANAK 
EGITEN HASI DIRA 
ERAIKINAREN 
AURREALDEAN, 
UR-IRAGAZTEAGATIK

San Pedro jaietan egondako kaleko bi salmenta-postu, erreta. GOIENA

Salmenta-postu bi erre dira 
jaietan, eta kalte handiak eragin
babesa eta elkartasuna adierazi diete herritarrek Jose 
arana kalean erretako postuen jabeei

I.B ESkoRiatza
San Pedro jaietan izandako sal-
menta-postu bi erre ziren joan 
den zapatuan, Jose Arana kalean. 
Zauriturik ez zen izan, baina 
postuak kiskalita geratu ziren. 
Jabeek –bata ekuadortarra eta 
bestea senegaldarra– laguntza 
eskatu zuten, eta herritarrek be-
raien babesa eta elkartasuna 
adierazi diete.

Hala, dirua zein bestelako la-
guntza jaso dute kaltetuek, eta 
hainbat bidetatik: Eskoriatzako 
txosna batzordeko kideek, esate-
rako, itsulapikoa jarri zuten, eta 
300 euro eman zizkieten ezbeha-

rra gertatu zen egunean. Ordutik 
hona, herritarrek ere diruz la-
gundu diete, kaltetuek jarritako 
kutxara dirua botata.

Udalaren babesa 
"Gertatutakoak eragin dituen 
kaltearen ondorioak gutxitzeko 
neurriak hartzeko konpromisoa 
hartzen dugu, eta eskerrak eman 
nahi dizkiegu kalteak gutxitzeko 
eta normaltasun egoera batera 
itzultzeko lanean jardun duten 
guztiei. Bereziki ezbeharra ger-
tatu zenean lagundu zutenei", 
zioen Udalak zapatuan bidalitako 
prentsa-oharrak.

RUBEN TESTA

Testa, Europarako sailkatuta
Enaitz Testa eskoriatzarra denboraldi bikaina egiten ari da. Euskadiko 
moto-kros txapelketan, 65 zentimetro kubikokoan, lasterketa guztiak irabazi 
ditu, eta bi geratzen zaizkio denboraldia amaitzeko. Gainera, Espainiakoan 
egindako lan onagatik, Yahama koparako sailkatu da, eta, horregatik, irailean 
Herbehereetan egingo den Europako txapelketarako hautatu dute.
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Jost Van Homelen, Eugenio Otsoa, Rens Klaasse eta Joxerra Agirreurreta. AGIRREURETA

Mathieu Hermans-en eta Jan 
Jenssen-en kamisetak Dorletan
ziklista herbeheretarren maillotak sinatuta jasota, 
Dorleta txirrindulari Elkartearen bildumara batu dituzte

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Dorletako santutegiak herritarren 
eta bisitarien miresmena sortzen 
du; bereziki, txirrindulari-zalee-
na. Dorletako Ama horien zain-
daria da 1958az geroztik, eta XII. 
mendekoa da santutegian dagoen 
ama birjinaren irudia. Horiek 
ikusten izan ziren Rens Klaasse, 
Ans Van Homelen eta Jost Van 
Homelen herbeheretarrak pasa 
den zapatuan. Hainbat opari era-
man zituzten bertara, eta Euge-
nio Otsoak eta Joxerra Agirreu-
rretak egin zieten harrera bisi-
tariei.

Alde batetik, Rens Klaasse Cic-
lelive aldizkariko erredaktoreak 
bi ale eraman zizkien gatzagarrei. 
Ale horretan, Dorletako Ama 
birjinaren eta Santutegiaren buel-
tan iaz egindako erreportajea 
agertzen da. Bestetik, Mathieu 
Hermans eta Jan Jenssen txirrin-
dulari ohien bina argazki eta 
maillot eraman zituzten, haien 

sinadurekin. Honekin batera, 
Hermansi buruz idatzi den libu-
rua, Tegen de Stroom in, utzi 
zuten bertan, beste oroigarriekin 
batera.

Txirrindulari handiak 
"Jenssen eta Hermans txirrindu-
lari ohien maillot sinatuak hemen 
izatea ohore bat da guretzat. Her-
beheretatik etorri dira, gainera, 
bisitan, eta ahal izan dugun ha-
rrera beroena egin diegu. Guk, 
trukean, ama birjinaren estatua-
txoak eman genizkien guztientzat. 
Batetik, bisitarientzat, eta, beste-
tik, Hermansentzat eta Jensse-
nentzat. Oso gustura geratu gara 
bisita honekin", adierazi du Eu-
genio Otxoak. Jenssenek Fran-
tziako Tourra irabazi zuen, 1968an, 
eta Espainiako Vuelta, 1967an, 
eta Hermansek, berriz, 1988an 
Frantziako Tourreko etapa bat 
irabazi zuen, beste lorpen batzuez 
gain.

Imanol Beloki ESkoRiatza
Eguenean hasi zituzten Esko-
riatzako Udalak eta Txirikila 
Aisialdi Elkarteak elkarlanean 
antolatutako udaleku irekiak. 
Aurten, 222 haur izango dituzte, 
eta beraien gidaritzapean bi 
koordinatzaile eta 23 hezitzaile 
izango dira. Atzo hasita, uztai-
laren 23ra arte, astegunetan, 
hitzordu ugari izango dituzte.

Urtero moduan, ordutegia ho-
nako hau izango da: 10:00etan 
elkartuko dira Fernando Esko-
riatza plazan, eta 13:00ak arte, 
eta arratsaldez, leku berean 
elkartuta, 15:00etatik 17:00etara 
bitartean arituko dira 3-12 urte 
bitarteko haurrak (HH1-LH6) 
jolasean. Ordutegian ez, baina 
badituzte berrikuntzak aurten-
go egitarauan.

Egun-pasa gehiago aurten
Bi berrikuntza nagusi dituzte 
aurtengo egitarauan: batetik, 
sanferminak ez dituzte ospatuko 
aurtengo udalekuetan, eta, bes-
tetik, irteera gehiago egingo 
dituzte, haurrek hala eskatuta. 
"Udalekuak hasi aurretik egin-
dako formakuntza saioan, san-
ferminak ez egitea erabaki ge-
nuen. Horrez gain, iazko udale-
kuetako balorazioak aztertu 
ostean, haurrek egun-pasa gehia-
go egin nahi zituztela ikusi ge-

nuen, eta, beraz, beraien eskae-
rak aintzat hartuta, beste urtee-
tan baino dezente gehiago egin-
go ditugu. Talde bakoitzak hiru 
eta bost irteera artean izango 
ditu. Hala ere, horietatik bakarra 
izango da autobusez joango ga-
rena. Gasteizeko Gamarrako 
igerilekuetara joango dira batzuk, 
eta, txikienak, aldiz, Gopegira, 
beste urtetan egin izan dugun 
moduan. Uztailaren 12an egingo 
dugu irteera hori, eguraldi ona 
egiten badu, behintzat", adierazi 
du Maialen Lete udalekuetako 
koordinatzaileak.

Irteeraz gain, herriko askota-
riko txokoetan egunero arituko 
dira gaztetxoak jolasean. Urtero 
bezala, igerilekura joango dira 
zenbait bider, sukaldaritza tai-
lerrak ere ez du hutsik egingo, 
ezta uraren egunean ere disfru-
tatzeko aukera izango dute.

Zaintza zerbitzua ludotekan
Beste berrikuntzetako bat Txi-
rikila Aisialdi Elkartearen es-
kutik eskainitako zaintza zer-
bitzua izango da. 08:30etatik 
10:00ak arte Tortolis ludotekan 
egongo dira hainbat haur.

Atzo, udalekuak hasi aurretik ateratako talde argazkia. IMANOL BELOKI

Eguena ezkero, udaleku 
irekietan murgilduta
222 haur hasi dira Eskoriatzako udalekuen esperientziaz gozatzen. urteroko dinamika 
jarraituz, berrikuntza batzuk izango dituzte, eta azpimarragarriena da egun osoko 
irteera gehiago izango dituztela, haurrek egindako eskakizunei erantzunez

Erakusketa 
Ibarraundin
Ekainaren 27an inauguratu zuten 
Eskoriatzako udaletxeak erakusketa 
Ibarraundin, eta uztailaren 10era 
arte egongo da zabalik, honako 
ordutegi honetan: 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatk 
20:00etara bitartean. Eskoriatzan 
izandako hainbat udaletxeren 
kokapena eta historia batzen du 
erakusketak, panel informatiboen 
bitartez, besteak beste.

I.B
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Jokin Bereziartua oSiNtXu
Bergarako herrigunetik bost 
kilometrora egoteak betidanik 
eman dio Osintxuri izaera eta 
nortasun propioa. Erroldako 
azken datuen arabera, 400 herri-
tar bizi dira egun Osintxun. 
Joera beheranzkoa izan da azken 
hamarkadetan: 1970ean 638 biz-
tanle ziren; 1981ean, 698; 1986an, 
668; 1996an, 488; 2010ean, 467 eta 
gaur egun 400 biztanlekoa da 
kopuru ofiziala. 

Populazioak behera egin eta 
biztanleria zahartu egin den arren, 
nortasun handiko auzo indepen-
dentista da Osintxu oraindik ere: 
"Beti aldarrikatu izan dugu in-
dependentzia Bergararekin, bai-
na oraingoz ez dugu lortu [kar-

kar]. Bergarako ghetto bat gare-
la dirudi, baina horrek aberastu 
egiten gaituela uste dut", dio 
bizitza osoa bertan egin duen eta 
Osintxuko Herri Batzarreko kide 
den Aitziber Alberdik.  

%20 etorkina, 13 herrialdetatik
Hain zuzen, Osintxuren bereiz-
garrietako bat da etorkin kopu-
rua Bergarako beste auzoetan 
baino nabarmen handiagoa dela. 
"Azken neurketaren arabera 
%18 inguru da etorkina eta go-
goan daukat orain ez gutxi ko-
purua %22koa zela. Guretzat, 
aberasgarria da hori, ongi eto-
rriak dira eta izango dira. Bai-
na arazoa da bertakoak kanpo-
ra joaten direla...", adierazi du 

Aitziber Alberdik. Izan ere, 
Gambiako, Senegalgo, Argenti-
nako, Txileko, Saharako, Maro-
koko, Ukrainako, Kolonbiako, 
Venezuelako, Kubako, Ekuador-
ko, Alemaniako eta Suitzako 
herritarrak bizi dira Osintxun, 
baina bertako gazteen exodoa 
nabarmena izan da azken ha-
markadetan. Azken bost urtee-
tan gazte euskaldunak etorri 
izanak itxaropena piztu du au-
zotarren artean; bereziki, adi-
nekoenen artean.  

Bizilagunen inplikazio eske 
Adineko bizilagun horietako 
bat da Josetxo Urbieta, auzoko 
Kofraixa jaiak antolatzen urte 
luzez aritu izan den osintxuarra. 

Zerbitzu aldetik "pribilegiatuak" 
direla dio, baina autokritika-
rako gonbidapena ere egin die 
bertakoei: "Bergarako auzo pe-
riferiko garrantzitsuena izango 
da Osintxu eta pribilegiatuak 
gara ditugun zerbitzuei dago-
kienez: eskola oraindik martxan, 
liburutegia, ludoteka, ile-apain-
degia, fisioa, bi taberna, estan-
koa, bi denda [domeketan ere 
zabalik egoten dira, 13:00ak 
arte], autobus zerbitzu ederra... 
Baina zerbitzu horiek guztiak 
mantentzeko bizilagunon inpli-
kazio handiagoa behar dugu; 

etorkizun batean dena itxita 
ikusten dugunean damutu egin-
go gara. Adibidez, Osintxuk 
elkartea dauka baten batek bere 
garaian egin zuelako; garai 
haietako auzolanerako grina 
berreskuratu egin behar dugu". 

"Hitzak bai, baina ekintzarik ez" 
Udalarekin harremanak nolakoak 
diren galdetuta, Aitziber Alber-
dik adierazi du hitzak asko izan 
dituztela politikarien partetik, 
baina ekintzak gutxi: "Gobernu 
aldaketa egon izan denean poli-
tikariek beti adierazi izan digu-

Askotariko adineko eta jatorritako bizilagunak Osintxuko zubi ezagunean, martitzen arratsaldean. JOKIN BEREZIARTUA

Osintxu bizirik 
izateko nahiak ez 
dira degradatu
osintxuk birgaitzeko duen beharraren adierazle da gune degradatu izendapena jaso berri 
duela, baina udalak eta auzotarrek ez dakite oraindik laguntzak nolakoak izango diren, 
zehazki; zerbitzu aldetik ondo estalita egon arren, populazioa behera eta zahartzen doa

Nola gogoratzen duzu 
heldu zinen eguna? 
Gogoratzen dut oso txikia 
iruditu zitzaidala, eta 
osintxuarrek hasieratik hartu 
nindutela oso ondo; orain, 
gehienak dira oso lagun 
onak niretzat. Osintxuz eta 
osintxuarrez maiteminduta 
nago. Urteek aurrera egin 
ahala bertako kultura nirea 
ere egiten ari naiz.  
Zer gustatzen zaizu 
gehien Osintxutik? 
Jendeak agurtu egiten 
nauela, oso zabalak dira. 
Nola ikasi duzu euskara? 
Jendeari entzuten nion oso 
zaila dela euskara ikastea, 
baina hizkuntza guztiak 
direla zailak, borondatea 
behar da. Integraziorako 
ezinbestekoa da; Bergarako 
euskaltegian ari naiz, 
txintxo-txintxo: egunero 
joan, etxerako lanak egin 
eta bereziki kalean 
jendearekin praktikatu. 

J.B.

"Integratzeko 
ezinbestekoa 
da euskara"
SALIEU COMMA gaMbiaN 
Jaiotako oSiNtXuaRRa

Populazioaren zahartzea 
nola ekidin nahi duzue? 
Osintxu erakargarriagoa 
eginda, etxeak eta kaleak 
zaharberrituta. Urte askoren 
ondoren, gune degradatu 
izendapena jaso dugu, eta 
ea horrekin lortzen ditugun 
auzoa berritzeko laguntzak.   
Prozesu zaila izan da 
izendapena jasotzea? 
Birgaitze integratuko area 
izateko [ARI delakoa] 
borrokan aritu gara urte 
luzez; horrekin, leihoak 
isolatzeko, teilatu berria 
egiteko eta igogailua 
jartzeko hiru obrak baten 
prezioan irtengo ziren. Baina 
gune degradatu izendapena 
jaso dugu, eta nolako 
laguntzak izango diren 
zehazki ez dakigu. Osintxun 
interbentzio handirik ez dut 
gogoratzen bizi naizenetik; 
etxe berrienak kooperatiba 
bat sortuta eraiki ziren, hori 
da dugun aukera bakarra. 

J.B.

"Interbentzio 
handirik ez dut 
gogoratzen"
AITZIBER ALBERDI HERRi 
batzaRREko kiDEa 
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te Osintxu euren lehentasunen 
artean sartuko zutela, baina, 
behintzat, azken hiru agintaldi-
tan ez dugu aurrerapenik ikusi. 
Lortu dena da gune degradatu 
izendatzea; ez da gutxi izendapen 
hori jaso izana, baina aldaketa 
ukigarririk ez da izan auzoan". 

Ondare handiko zona  
Osintxuk iraganera bidaiatzeko 
hainbat aukera eskaintzen ditu, 
eta horietako bat da erroten 
ibilbidea. Muskiritsu errekan 
zehar, gaur egun martxan ez 
egon arren, iraganeko usain 
nabarmena duten errotak dau-
de: Bolua, Atxuriondo, Billote-
gibolua eta Laspiurbolua. Horrez 
gain, ondare arkitektoniko 
handiko ingurua ere bada. San 
Emeteri eta San Zeledonio san-
tu martirien elizak ez du bere-
biziko baliorik, 1834ko uholde 
batzuek orduko eliza desage-
rrarazi eta beste bat eraiki zu-
telako. Hala ere, badira balio 
handiko egitura arkitektonikoak 
dituzten antzinako baserriak: 
Arando, Laspiurgañekoa, Gan-
txexigoiti, Izagirre, Untzueta...    

Harremanak sendotzeko asmoa
Udal Gobernu berriak aldaketa 
batzuk egin nahi ditu, diotenez, 
Udalaren eta auzoetako harre-
manak sendotzeko. "Uste dut 
nahiko analisi konpartitua dela 
azken urteetan Udaleko batzor-
de horren bilerak eguneroko 
behar materialak betetzera bi-
deratu direla, obra txikiak-eta 
gauzatzeko. Komunikazio hori 
egotea garrantzitsua da, baina 
horiek auzoetako batzordeetatik 
atera eta arazo konpartituak 
edota hausnarketa sakonagoak 
behar dituztenak lantzea nahi 
dugu auzoen batzorde horretan".

Hala, Gobernu berriaren plan-
teamendua da hilean behin auzoen 
batzorde orokorra egitea eta 
astero auzo banarekin elkartzea: 
"Horrela, gutxienez, hiru hilean 
behin elkartuko gara auzo ba-
koitzarekin bertako behar pro-
pioei erantzuteko", dio Artolak. 

Goiena ikusteko inbertsiorik ez 
Lurreko Telebista Digitalaren 
hedapen-zerbitzuak dituen itzal-
guneen artean dago Osintxu, eta 
horregatik ez da Goiena telebis-
ta ikusten. Goienak ez du balia-
biderik behar den inbertsioari 
aurre egiteko –Debagoieneko 
beste gune batzuetan egin izan 
dira–, eta Bergarako Udalaren-
tzat ez da lehentasuna, oraingoz. 

Landa eremuko edo periferiako auzoen etorkizuna bermatzeko oso 
garrantzitsua izaten da eskola txiki bat izatea, baina urteen eta 
bizimodu aldaketaren poderioz, ixten joan dira auzo horietako 
eskoletako gehienak, ume faltak eraginda. Osintxuren kasuan, 
martxan jarraitzen du oraindik San Martin Agirre eskolaren gela 
desplazatuak, Haur Hezkuntzara arteko eskaintzarekin. Duela ez 
asko, dozena bat ikasle bazituzten, baina urtez urte beherantz joan 
da ikasle kopuru hori eta orain, lau ikasle bakarrik dituzte. 

Hurrengo ikasturtean martxan egongo da eskola lau ikasle 
horiekin, baina Osintxun bizi diren guraso gazte batzuk kezkatuta 
daude, bereziki, 2020-2021 ikasturtera begira. "Orain arte eskolara 
joan diren umeen guraso batzuk eta hurrengo ikasturteetan gure 
umeak sartzea nahiko genukeen beste batzuk biltzen hasi ginen 
duela hilabete batzuk. Gogotsu gaude lanerako eta gure lehen 
helburua da Osintxura guraso berriak erakartzea. Izan ere, eskola 
ixteak ondorio kaltegarri nabarmena izango du Osintxuren 
eguneroko bizitzan", adierazi du Ponportola guraso taldeko Ione 
Santamariak. Txikitasunaren aldeko apustu egin nahi dute 
Ponportola taldekoek: "Dena makro-rantz doan garaiotan, 
txikitasunaren alde egiten dugu apustu, auzoak bizirik nahi ditugu 
eta. Eta Osintxu zainduago eta erosoago baten behar larrian, eskola 
bultzada handi bat gehiago izango dela uste dugu", adierazi dute.

Umerik gabe, eskola arrisku larrian

Umeak Osintxuko eskolan, 2019ko otsailaren 1eko ate irekietan. I. SANTAMARIA

Baliabide naturalen aldetik ere Osintxuk badu zer eskaini. Muskiritsu 
errekan zehar badaude putzu batzuk udan bainurako erabiltzen 
direnak, egunik beroenetan txiki geratzen direnak: "Ez dago etzanda 
egoteko lekurik eta bainua hartzen dabilen jendeak toallak eta 
bestelakoak errepidean uzten ditu, horrek dakarren arriskuarekin; 
ezin dugu ahaztu autoak pasatzen direla baserrietara joateko. 
Batzuk, gainera, putzutik irten ere ez dira egiten toallak jasotzeko 
auto bat agertzen denean". Arrisku egoerak bizi izan dituztela diote: 
"Gaztetxoak etzanda egoten dira edota bizikletekin abiadura 
handian ibiltzen dira ikusgarritasunik ez dagoen pista batean. 
Zerbait larria gertatu aurretik neurriak hartzea eskatzen dugu". 
Horrez gain, auzotarrek salatu dute bainua hartzeko bertaratzen 
direnek eremua ez dutela nahikoa garbi uzten.  

Bainua bai, segurua eta garbia bada

Osintxutik bost minutura dago putzua; hainbat nerabek erabiltzen dute. J.B.

Ekainean jaso zuen Osintxuk gune degradatu izendapena. 
Bergarako alkate Gorka Artolak GOIENAri adierazi dio izendapenak 
osintxuarrei zehazki ze aukera eskainiko dien aztertuko dutela eta 
irailean teknikariekin joango direla Osintxura: "Gune degradatu 
izendapena ARIa [birgaitze integratuko area] baino murritzagoa da; 
dirulaguntza batzuk lortzeko bidea zabaltzen da, baina oraindik ez 
dugu dokumentu horretarako sarbiderik izan. Espektatibak handiak 
izan badaitezke ere, ikusi egin beharko da bizilaguneko eta 
komunitateko ze aukera dauden birgaitzerako. Ea izendapenak 
behar moduan dinamizatu dezakeen Osintxuren biziberritzea; 
irailean Hirigintza teknikariekin bidez bizilagunei ze aukera egongo 
diren azalduko diegu". Hainbat fatxada egoera tamalgarrian daude 
eta irisgarritasun aldetik gabezia nabarmenak ere baditu. 

Gune degradatu izendatu berri dute

Osintxuko etxe zaharretako batzuen fatxadak, errekaren aldetik aterata. J.B.

Abuztuko azken asteburuan ospatzen dituzte Kofraixak osintxuarrek, 
santua berez martxoan izan arren. Hainbat ekitaldi galdu egin dira 
dagoeneko –asto lasterketa, txahalaren hilketa zein dastatzea eta 
danborrada, esaterako–, baina jaiak oso era berezian bizi dituzte. 

Jaiak: bereziak, aldaketak aldaketa

1970eko Kofraixetako helduen danborrada. OSINTXU HERRI BATZARRA
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Hamabi batzorde eta 17 zinego-
tzitatik sei liberatu izango ditu 
udalbatzak 2019-2023 agintaldi-
rako. Hain zuzen, udalbatza 
berria eratu osteko lehen osoko 
bilkurak osaketa kutsu nabar-
mena izan zuen. Hamabi batzor-
de horietako arduradun politiko 
guztiak eta haien ordezkoak atzo 
erregistratu zituen udaletxean 
Udal Gobernuak. Horrez gain, 
agintaldi honetan sei liberatu 
egongo dira; bost Gobernuan 
eta beste bat oposizioko talde 
nagusia izango den EAJn. 

2015-2019 agintaldiarekin al-
deratuta, bi aldaketa nagusi 
daude batzordeen antolaketan: 
ingurumenak eta berdintasunak 
batzorde propioa izango dute. 
Hori bai, Gorka Artola alkateak 
argi utzi du funtzionamendua 
ikusi ahala aldaketetara zabalik 
daudela. Hain zuzen, oposizioko 
talde nagusiak, EAJk, batzordeak 
eratzeko orduan eurekin kon-
tatu ez dutela gogoratu zuen 
ekainaren 27ko osoko bilkuran; 
horren aurrean, Artolak batzor-
deetan aldaketarik apenas egon 
ez dela esan zuen, horregatik ez 
dutela oposizioarengana jo.

Gastu politikoa, aurreko berbera 
Zinegotzien dedikazioari dago-
kionez, Udal Gobernuko bost 
kide liberatuko dira. Bi kide 
%100eko dedikazioarekin eta 
beste hiru ordezkari heren ba-
nako dedikazioarekin. Gorka 
Artola alkateak 51.000 euroko 
soldata gordina izango du urtean, 
14 pagatan banatuta. Ainhoa Lete 
alkateordeak 41.000 euroko sol-
data gordina izango du; Aitor 
Arantzabalek eta Kristina Mar-
kinak 13.000 eurokoa eta Ekaitz 
Aranberrik 13.650 eurokoa. Ar-
tolak azpimarratu zuen gastu 
politikoa aurreko Gobernuaren 
berbera dela: "Bi lagun egune-
rokoan Udalerako lanean egotea 
beharrezko ikusten genuen eta 
horregatik proposatu dugu alka-

tea eta alkateordea jardun osoz 
liberatzea. Gero, hirugarren jar-
dun bat hiru lagunen artean 
banatzea erabaki dugu. Gastu 
politikoa aurreko Gobernuaren 
parekoa da, eta saiatu gara libe-
ratuon arteko soldatak orekatzen". 

EAJko Maite Agirre, %100ean
2016ko Udal Legea oinarri har-
tuta, EAJko Maite Agirre %100ean 
liberatu dute; haren soldata gor-
dina izango da 35.454 eurokoa 
urtean. EAJ eta PSE-EE abste-
nitu egin ziren proposamenaren 
aurrean, eta ondoren EAJk sa-
latu egin zuen Agirreren libera-
zioaren aurrean EH Bildu abs-
tenitu izana; Elena Letek dio 
EAJ Gobernuan zegoenean, 
2017an, Artolaren liberazioaren 
alde bozkatu zutela. Amaitzeko, 
EAJko Esther Ortiz de Zaratek 
zinegotzi kargua hartu zuen legeak 
hala behartuta formula erabilita.  

Azken osoko bilkuraren hasiera. JOKIN BEREZIARTUA

Hamabi batzorde eta sei 
liberatu agintaldi berrian
atzo erregistratu zituzten batzordeetarako ordezkari titularrak eta ordezkoak; gorka artola, 
ainhoa Lete, Ekaitz aranberri, aitor arantzabal eta kristina Markina izango dira gobernuko 
zinegotzi liberatuak, eta oposiziotik EaJko Maite agirre %100eko dedikazioan arituko da

BATZORDEETAN BI 
ALDAKETA NAGUSI: 
BERDINTASUNAK ETA 
INGURUMENAK SAIL 
PROPIOA DUTE

5G: Hausnarketa 

5G edo telefonia mugikorraren bosgarren belaunaldia gainean 
daukagu, eta horrek aldaketa handia ekarriko du haririk gabeko 
teknologian. Smartphoneak merkatuan azaldu ziren garaian, gure 
bizitza zeharo aldatu zen, eta dagoeneko hamar urte bete dira. 
Auto autonomoa, kirurgia telelagundua eta negozioetan eta 
gizarte ekonomian aldaketak izango ditugu, eta auskalo zein beste 
aldaketa mota etor daitezkeen. Ematen duenez, 5G horri esker, 
gailu elektroniko asko elkarren artean konektatu ahal izango 
dira, eta denbora errealean lan egingo dute. Konexioak hamar 
aldiz azkarragoak izango dira eta urte batzuk barru, 250 aldiz 
azkarragoak; horrek ekarriko du etxeak, makinak eta lantokiak 
zeharo automatiko bihurtzea. Dirudienez, 5G teknologiak 
kontrolatuko ditu ekonomia, armadak eta mundua; hurrengo 
industria-iraultza hortik etor liteke; horren eraginez dator AEBen 
eta Txinaren arteko eztabaida. Bitartean, Europa lasai antzematen 
dut, guregan eraginik izango ez balu bezala. Arduratzen nauen 
beste gauza bat da Euskaltelen kontrola galdu dugula Euskadin, 
eta gu lasai; horretan, behintzat, europarren antza daukagu. 

NiRE uStEz

MIGUEL LAZPIUR

Labegaraietako auzotar batek goiko argazkia bidali du jolasleku 
berria jarri dutela eskertzeko. Beharra bazegoela dio, eta, 
oraindik hesituta badago ere, espero du laster erabilgarri egotea. 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Jolasleku berria jarri 
dute Labegaraietan

Afari girotuak kartzela zaharrean: bost euro
Uztailaren 5ean eta 12an, 19:00etan. Etekinak erabiliko dira 
azken erasoetako kalteak ordaintzeko; DJak egongo dira.

Udala: dirulaguntzak euskara ikasteagatik
2018-2019 ikasturteko edota 2019ko udako ikastaroengatik 
eskaerak irailaren 15a baino lehen aurkeztu behar dira Udaleko 
erregistroan: euskara@bergara.eus edo 943 77 91 66.

Kaleko Urdangak taldearen bideoklip berria
Kaleko Urdangak taldeak bideoklipa atera berri du, Agur eta 
ohore izeneko abestiarekin. Vis Vires taldearekin 2019ko 
abuztuan kaleratuko duten diskoaren aurrerapen abestia da.

oHaRRak

• Hirigintza Gorka Artola eta 
Juan Luis Gonzalez.

• Obrak eta Zerbitzuak  
J.L. Gonzalez eta Juanjo 
Asula.

• Auzoak Nagore Iñurrategi 
eta Ekaitz Aranberri.

• Ogasuna Aitor Arantzabal 
eta Nagore Iñurrategi.

• Giza Baliabideak  
Aitor Arantzabal eta N. 
Iñurrategi.

• Kultura Kristina Markina 
eta Ekaitz Aranberri.

• Euskara eta Gazteria 
Ekaitz Aranberri eta Kristina 
Markina.

• Kirola Aitor Arantzabal eta 
Juanjo Asula.

• Ongizatea Ainhoa Lete eta 
Itsasne Luarizaristi.

• Berdintasuna Ainhoa Lete 
eta Kristina Markina.

• Hezkuntza Itsasne 
Luarizaristi eta K. Markina.

• Sustapen Ekonomikoa, 
Berrikuntza, Turismoa... 
A. Lete eta N. Iñurrategi. 

Batzordeetako 
arduradunak 
eta ordezkoak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Piraguismoak sasoitsu jarraitzen 
du Bergaran Beti Busti elkar-
teari esker. Uztailean gaztetxoen-
dako udako eskaintzan era zu-
zenean parte hartzen badute ere, 
irailetik ekainera bitartean ur 
bizietako bi modalitatetan lehia-
tzen dira Beti Bustikoak: eslalom 
olinpikoa eta creek-a. 

Eslalom olinpikoa ur bizieta-
ko tramu zehatz batean egiten 
da. Atez osatutako zirkuitu bat 
ahalik eta azkarren egitea da 
helburua eta modalitate hori 
bereziki egin zen ezagun Maia-
len Chorraut piraguista euskal-
dunak azken Olinpiar Jokoetan 
irabazi zuen urrezko domina-
gatik. Creek-a, berriz, askotari-
ko zailtasun mailetako erreken 
jaitsierak egitean datza; hobeto 
ulertzeko, raftingaren bidez egi-
ten diren errekak plastikozko 
piraguekin egitea.   

37 bazkide, hamabi lehiatzen 
Beti Busti elkartean 37 lagun 
dira klubeko bazkide. 14 urtetik 

gorako 30 federatu dituzte, eta 
8 eta 14 urte arteko zazpi  pira-
guista eskola kirolean. Amaitu 
berri den denboraldia ondo joan 
dela adierazi du Beti Bustiko 
Bikendi Lazkanok: "Eslalom 
denboraldiari dagokionez, emai-
tza politak lortu ditugu aurten 
kadete federatuen eta eskola 
kiroleko infantil mailetan. Ka-
detetan, Oier Villarrek Euska-
diko lehen bi kopetan urrea 
lortu zuen eta orain gutxi Pau-
eko ur bizitako kanalean egin-
dako Euskadiko txapelketan 
zilarrezko domina lortu zuen". 

Infantiletan Ekhi Lazkano izan 
da nabarmen aritu dena: "Esko-
larteko txapelketa guztietan igo 
da podiumera bigarren eta hiru-
garren postuak tartekatzen, eta 

denboraldi bukaerako Gipuzkoa-
ko txapelketan hirugarren egin 
zuen. Hamabi bazkide ibili dira 
aurten lehiatzen, eta harro gau-
de eman duten mailarekin".

Kiroldegi berriarekin pozik 
Beti Bustikoen egoitza Labega-
raietan dago, eta bertako erreka 
zatian ibili ohi dira astegunetan. 
Aste bukaeretan, normalean, 
beste kanal eta erreka batzuetan 
ibiltzen dira. Kiroldegi berria 
2020an hasiko da forma hartzen, 
baina Beti Bustikoendako hasi-
ta daude aldaketak dagoeneko: 
"Jada bota dute piraguak gor-
detzeko genuen biltegia, baina 
lekua izango dugu kiroldegiari 
atxikituko dioten eraikinean. 
Udalarekin izan ditugun bilere-
tan harremana emankorra izan 
da eta gure beharrak asebeteko 
dituen espazioa izatea lortu dugu 
zorionez. Obrak bukatu artean 
egoera nahiko eskasean egongo 
gara, baina espero dugu eragoz-
penok hoberako izango direla 
etorkizunean", dio Lazkanok. 

Beti Busti kirol klubetik lehiaketetan parte hartu ohi duen gaztetxoen taldea, Labegaraietan. BETI BUSTI

Ur bizietan bustitzen segi 
nahi dute Beti Bustikoek 
udako eskaintzaren barruan ikastaro batzuk emango badituzte ere, denboraldian 
egindako lanarekin pozik dago gaur egun 37 bazkide dituen beti busti kluba: "Hamabi 
piraguista izan ditugu lehiatzen aurten, eta harro gaude guztiek eman duten mailarekin"

KIROLDEGIKO OBREK 
ERAGOZPENAK ERAGIN 
ARREN ETORKIZUNEAN 
HOBETO EGONGO 
DIRELA ESPERO DUTE

JARDUN

Abiatu ditugu udaleku irekiak! 
Goiena komunitatea / Jardun euskara elkartea / bERgaRa

Astelehenean abiatu genituen udaleko irekiak, hilaren 26ra arte, 2 eta 12 
urte arteko 458 umerekin eta 55 hezitzailerekin. Iaz baino 50 bat ume 
gutxiagok eman dute izena aurten, baina pozik gaude. Izan ere, badakigu, 
adibidez, Agorrosingo kirol campuseko parte hartzea oso ona ari dela izaten. 

Bihar Bruselatik (Belgika) abia-
tuko den Frantziako Tourrera-
ko porrak domekara bitartean 
egin ahalko dira, Lokatza Ziklis-
mo Eskolak jakinarazi duenez. 
Bergarar askorentzat ohitura 
da San Martzialgo erromeria 
aprobetxatzea zerrendak egiteko, 
baina, joan den domekan ospa-
tu zenez eta ordurako dortsal 

guztiak jakinarazi ez zirenez, 
aurten ez da aukera hori egon.  

Apustuak egiteko karpa jarri-
ko dute Lokatzakoek bihar 
–18:00etatik 20:00etara– eta etzi 
–12:00etatik 15:00etara–, Irala 
kalean. Hortaz, domekako 15:00ak 
baino lehen entregatu beharko 
dira apustuak. Zerrenda bakoi-
tzean 15 ziklista aukeratu behar-
ko dira, eta 20 euro ordaindu; 
sailkapenaren jarraipena www.
lokatza.com webgunean egin 
ahalko da.

Zapatuan eta domekan 
egin ahal izango dira 
Tourrerako porrak 

Uztailaren 12ra arte, bergararren 
arreta zerbitzuan eska daitezke 
2018ko Pentekosteetatik 2019ko 
Pentekosteetara bitartean jaio 
ziren umeei egindako ongietorri 
ekitaldiko argazkiak. San Pedro 
kalean ateratako talde argazkia 
eskuratzeko, gurasoek udaletxe-
ko arreta zerbitzura joan behar-
ko dute, eta bertan egin argazkia 
jasotzeko eskaera.

Jaietako jaioberrien 
argazkia eska daiteke 
uztailaren 12ra arte
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Arantzazu Ezkibel Galdos bERgaRa
Jardun Euskara Elkarteak an-
tzerki eskolak eskaintzen ditu 
ikasturtean zehar. Jardunen 
ikuspuntutik "ahozkotasuna eta 
hizkuntza lantzea da helburua", 
ahozkotasuna landuz "hizkuntza 
aberastu eta erabilera bultza-
tzeko".

Jarduneko antzerki eskolak 
hiru mailatan banatzen dira: 
haurrena, gaztetxoena eta na-
gusiena. Horrez gain, 2016an 
sortutako Kokoxa antzerki taldea 
ere badute.

Metodologia parte-hartzailea 
Tailerrak ikasturtean zehar es-
kaintzen dituzte: urritik ekai-
nera bitartean. "Sormen-gune 
zabalak dira, diziplina ezberdi-
nak lantzen dituzte. Antzerki 
eskolan egiten dituzten ariketak 
baliatzen dituzte ideiak hartze-
ko; eta, ondoren, antzezlana 
idazten dute, elkarren arteko 
iritzia errespetatuz irakaslea 
izanik bidelagun", azaldu du 

Jarduneko Maitane Arizabaletak. 
Metodologia parte-hartzailea da, 
"talde lana, elkartasuna eta haus-
narketa" bultzatzen dituena. 

Aratz Sotil eta Ane Beistegi 
gaztetxoak Jarduneko antzerki 
eskolan dabiltza. Sotil urrian 

hasi zen, eta Beistegi geroago, 
aurtengo martxoan: "Betidanik 
gustatu izan zait antzerkia eta 
Jardunek aukera hau eskaintzen 
zuela jakin nuenean izena eman 
nuen", dio Beistegik. Antzerki 
tailerrean "oso ondo" pasatzen 

dutela diote biek: "Ariketak egi-
ten ditugu, jolas moduko batzuk, 
eta ondoren, antzezlana presta-
tzen dugu", dio Sotilek.

Izan ere, hori da ikasturtean 
zehar egin behar dutena: antzez-
lana sortzea. "Antzezlana sor-
tzeko guztion hitza entzun eta 
errespetatu behar dugu", gaine-
ratu du Sotilek. Aurten sortu 
duten antzezlana Gazteluko 
abentura izugarriak izan da; eta, 
hain zuzen, Koldo Eleizalde sa-
riketan Interpretazio eta konta-
keta sailean saritu dute. Su-
perheroien eta bilauen istorioak 
jasotzen ditu lanak.

Antzerkitik telebistara 
Sotilek eta Beistegik oholtza 
bakarrik ez, telebistako platoa 
ezagutzeko aukera ere izan dute: 
"ETBko Handitzen, handitzen 
programakoek casting bat egin 
zuten: galderak egin zizkiguten 
eta ondoren dantza bat egin nuen, 
nik sortutakoa", azaldu du Beis-
tegik. Biak aukeratu zituzten 
programan parte hartzeko: Beis-
tegik suhiltzaileei buruzko pro-
graman parte hartu zuen eta, 
Sotilek, hirutan: Guggenheim 
museoan, Maria Cristina Hote-
lean eta Ospitalean. Esperientzia 
"polita" izan dela diote biek, eta 
Sotilek nabarmendu du "graba-
zioak luzeak" izan zirela. 

Datorren ikasturtean ere an-
tzerki eskolan jarraitzeko asmoa 
dute, eta beste gaztetxo batzuk 
ere animatu nahi dituzte, "ondo" 
pasatuko dutela iritzita. 

Aratz Sotil eta Ane Beistegi gaztetxoak. A.E.

Antzerki zaletasuna 
gazte-gaztetatik lantzen
Jardunek eskaintzen dituen antzerki eskoletan izena eman dute aratz Sotil eta ane 
beistegi gazteek. "ahozkotasuna landu eta sormenerako" gunea izateaz gain, "ondo 
pasatzeko" gunea ere badela diote bi gaztetxoek. Euren esperientzia kontatu dute 

JULEN ALBERDI

Orfeoia, azken entseguetan
Etzi, domeka, Bergarako Orfeoiak This is W. Mozart kontzertua eskainiko 
du San Pedro parrokian, 19:00etan. Mozart goraipatzea da helburua, eta, 
horretarako, konpositore handiaren hiru obra sinfoniko aukeratu dituzte: 
Eine kleine Nachtmusik G major, Missa C major eta Vesperae solennes de 
Confessore. Sarrerak 10 eurotan daude salgai.

Jarduneko antzerki eskolak 
urrian hasiko dituzte. 
Haurrena barikuetan 
egingo dute, 17:15etik 
18:15era, Zabalotegi 
aretoan. Gaztetxoena ere 
barikuetan izango da, 
18:15etik 19:15era: 
"Badago adin tarte bat 
antzerkian jarraitzeko 
gogoa eta ilusioa duena, 
baina bere lekua topatzen 
ez duena. Haurren taldean 
jarraitzeko helduak dira; 
izan ere, euren kezkak eta 
gaiak ulertzeko eta 
jorratzeko modua beste 
batzuk dira", dio Amaia 
Arriaran antzerki 
irakasleak. Horregatik sortu 
nahi dute gaztetxoen taldea 
–DBHkoei zuzendutakoa–. 
Helduen eskola, hasi berriei 
zuzendutakoa, 
martitzenetan izango da: 
19:30etik 21:00etara. 
Kokoxa antzerki taldeak 
astelehenetan entseatzen 
du. Izena eman nahi 
duenak jardunkultura@
topagunea.com helbidera 
idatzi beharko du, edo 943 
76 36 61/ 605 71 24 69 
zenbakietara deitu.

Urrian hasiko 
dute 
ikasturtea

"Eskerrik asko, 
Alfredo"
Alfredo Gonzalez Chirlaqueren 
azken kontzertua izan zen 
zapatukoa. Bergarako musika talde 
asko izan zituen alboan Chirlaquek, 
eta guztien "esker ona" jaso zuen 
zuzendariak. Chirlaquek hainbeste 
maite duen Morriconeren musika 
izan zen protagonista eta amaiera 
gogoangarria izan zuen ekitaldiak, 
Queen taldearen The Show must 
go on abestiarekin.

IMANOL SORIANO
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Eguneroko zereginak apur batez 
alboratu eta herritarrek kalean 
topo egiteko egunak izaten dira 
Ferixa Nagusiko jaiak. Horrela 
izan da aurten ere. 2019ko jaie-
tan, gainera, bapo lagundu du 
eguraldiak. 

Bazkariak, afariak, kontzer-
tuak, askotariko ikuskizunak... 
umorea izan da nagusi jaietan, 
eta, horrekin batera, ongietorria 
jaso dute Elgetara iritsi berriak 
direnek. Alde batetik, jaietako 
zapia jaso dute jaioberriek, eta, 
bestalde, Herri Eguneko soka 
dantzan parte hartzera deituak 
izan ziren azken hamabi hila-
beteotan herrian erroldatu diren 
guztiak.

Omenaldia 'Elgeta' trikitilariari  
Ekitaldi asko eta askotarikoak 
izan dira jaietan, baina esanahi 
berezia izan du Herri Eguneko 

euskal dantzen ostean Jacinto 
Rivas Elgeta-ri eskainitako eki-
taldiak. "Ez gara profesionalak 
eta lehen aldia genuen, baina 
Elgeta etorri zitzaigun burura 
eta omenaldi txiki bat egitea 
erabaki genuen", adierazi du 
Garbiñe Sarasketak. "Jendea 
hasieratik zegoen zerbait egite-
ko prest, eta hori gauza handia 
da", gaineratu du Alicia Gartziak. 
"Gustura gaude emaitzarekin".

Herri bazkaria izango zen he-
rritar gehien elkartu dituen 
ekitaldia. 562 lagunek jan zuten 
paella. Aurten, gainera, aukera 
beganoa ere egon da.

Balorazioak jasotzeko egunak  
Hala, jaien inguruan herritarrek 
egiten duten balorazioa jaso 
gura du Udalak, eta galdetegi 
bat prestatu du horretarako. 
Hilaren 17ra arte dago betetzeko. 
Orriak eskura daude hainbat 
lekutan, eta Interneteko Hirix 
aplikazioaren bitartez ere bete 
daiteke. Udalbatzak martitzenean 
berretsiko du agintaldi berrira-
ko jai batzordea. Aurreikuspena 
da batzorde hori uztaileko hi-
rugarren astean elkartzea, he-
rritarrek bidalitako erantzunak 
aztertzeko eta amaitu berriak 
diren jaien balorazio ofiziala 
egiteko, besteak beste. Lehen 
balorazio bat eskatuta, Iraitz 
Lazkanok adierazi du positiboa 
dela. "Jaietan giro ona egon dela 
uste dugu. Horretan eguraldiak 
ere asko lagundu du. Antolatu-
tako ekintzetan jende askok 
hartu du parte".

Herriko dantzari taldea Herri Egunean, Jacinto Rivas Elgeta trikitilariari egindako omenaldiaren ostean. AITOR AGIRIANO

Athletic eta Real zaleak, domekan jokatutako partiduen ostean. INTXORTAKO LEHOIAK

Jaietan zapia jasotako jaioberriak senitartekoekin eta udal ordezkariekin. X. URZELAI

Aurreko eta egungo udal ordezkariak herritarren aurrean dantzan. AITOR AGIRIANO

Elgetako jaietako Mozorro Egunera propio etorritako bikingo taldea. AITOR AGIRIANO

Ez da umorerik 
falta Elgetan
Nork bere neurria hartuta, gustura ibili dira elgetarrak Ferixa Nagusiko jaietan. 
Mahaiaren bueltan, plazako erromerian edo kaleko jai giroan egin dute topo, eta 
herrikideekin batera egin dute festa. biharamunik egon bada, pasata dago honezkero!

PROTAGONISTA ASKO 
IZAN DIRA JAIETAN, 
BAINA BEREZIENA 
JACINTO RIVAS 
'ELGETA' IZAN DA
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Mugi Panderoa taldea, erromeria egin ostean. MUGI PANDEROA Idiak domekako Ferixa Nagusian. AITOR AGIRIANO

Tio Teronen Semeak taldea Festamentua ikuskizuna egiten, barikuan. ELGETAKO UDALA

Neska-mutikoen herri bazkaria, barikuan. G. ARIZMENDIARRIETA Paella banaketa zapatuko herri bazkarian. AITOR AGIRIANO

Erretiratuen bazkaria, barikuan, Espaloian. AITOR AGIRIANO

Uztailean, bisita bereziak Intxortako frontera
Eskainiko dituzte barikuetan –11:00etan eta 16:00etan– eta 
zapatuetan –11:00etan–. Asentziotik abiatuta, ordu eta erdi 
iraungo dute. Aurretik eman behar da izena.

Udako ordutegia liburutegian 
Irailaren 6ra arte ordutegia da: astelehenetan 14:30etik 
20:00etara eta martitzenetatik barikuetara 10:00etatik 13:00etara.

Mendi irteera Biriatu inguruan, hilaren 14an
Xoldogain eta Manddale igoko dituzte. Zabalik da izen-ematea. 
Bestetik, harpidetu, federatu zein asegurua zabaltzeko aukera 
izango da martitzenean, 19:00etan, kultura etxean.

oHaRRak

Mantentze-lanak egin dizkiote. Sitsa zuen, eta tratamendua egin 
diote. Gainera, tutuak garbitu dizkiote eta harmonizatu eta 
afinatu egin dute. Antzematen zaiola dio Lorea Larrañagak.

L.Z.L.

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Soinu hobea du 
Elgetako organoak

Elgetako udalbatza berriak mar-
titzenean, hilak 9, egingo du 
agintaldiko lehenengo osoko 
bilkura 19:00etan. Hala, areto 
nagusiko mahaiaren bueltan 
elkartuko dira udalbatza osatzen 
duten bederatzi zinegotziak: EH 
Bildukoak sei eta EAJkoak hiru.

Ezohiko osoko bilkura izango 
da; izan ere, bertan erabaki behar 
direnak dira batzordeen erake-
ta eta bertan egongo diren or-
dezkarien izendapena, udalba-
tzarrak egiteko epea –hilean 
behin, bi hilean behin...– eta 
Elgetako Udalak beste erakun-
deetan eta elkarteetan izango 
dituen ordezkariak  –Debagoie-
neko Mankomunitatea, Bidebe-
rri, Uema...–. 

Agintaldiko lehen 
osoko bilkura,  
hilaren 9an

Goiena komunitatea 
Euskaraldia batzordea / ELgEta

2018ko abenduaren 3an amaitu 
zen Euskaraldiaren lehen eki-
taldia, eta badator bigarrena. 
Bultzatzaileak hasita daude bi-
garren Euskaraldiko nondik 
norakoak aurkezten, eta jakina-
razi dute laster zabalduko du-
tela herrien izen-emate epea. 
Elgetan berriro elkartu eta guz-
tion artean erabakiko dugu 2019-
2020ko Euskaraldian parte har-
tu nahi dugun. Hala, batzordea 
berresteko, batzar irekia egingo 
dugu. Martitzenean, hilak 9, 
izango da, Ozkarbi elkartean, 
20:00etan. Herriko erakunde, 
talde eta norbanako guztiak 
daude batzarrera deituak.

Martitzenean, 
Euskaraldia 
batzordea, 20:00etan 



32    ANTZUOLA Egubakoitza  2019-07-05  GOIENA ALDIZKARIA

Maider Arregi aNtzuoLa
Alardearen Batzordeak kalera-
tu duen oharrak garbi dio alar-
dearen biziraupenaren gakoa 
egungo gizartera egokitzea dela: 
"Herri baten kultura-ondarea 
osatzen dute adierazpen eta os-
pakizun tradizionalek. Alardeen 
kasuan, ez dira estatikoak eta 
aldaezinak; unean uneko gizonek 
eta emakumeek partekatzen 
dituzten balioen arabera bila-
katu eta aberastu egiten dira. 
Eta horrela irauten dute mendez 
mende". Hain zuzen ere,mezu 
hori zabaltzeko asmoz izan dira 
Alardearen Elkarteko kideak 
eta udal ordezkariak Irungo 
alarde parekidean. "Bertako 
errealitatea bertatik bertara 
ikusteko aukera izan genuen. 
Bertakoekin harremana erein 
dugu eta helburuak beteta etorri 
gara", azaldu du Lander Domin-
guezek, Mairuaren Alardeko 
buruzagiak. Antzuolarrek garbi 
dute 2009an Alardea berritu zu-
tenetik gakoa dela hura gizar-
tera egokitzea. Irungo konpar-

tsako kideei ere horixe azaldu 
zieten. "Irunen ere alarde pare-
kidea izatea denbora kontua 
dela uste dugu".

Modu naturalean eta gatazka 
gabe berritu izana txalotu dute 
Irungo ordezkariek. "Gure alar-
dea nola aberastu den eta alda-
keta horren natural gertatu 
izana inbidiaz ikusten dute. Guk 
hilaren 20an etortzeko gonbida-

pena egin diegu, eta gure kasuan 
nola izan diren aldaketak kon-
tatzeko prest gaudela helarazi 
diegu", argitu du Dominguezek.

Badator Alardea 
Eguna gerturatzen dabilela-eta 
Dominguezek urduri dagoela 
aitortu du; baina aurten, iaz ez 
bezala, disfrutatu egingo duela 
azpimarratu du. 

Ordezkari antzuolarrak eta Irungoak, hango udaletxearen aurrean. ANTZUOLAKO ALARDEAREN ELKARTEA

Babesa eta elkartasuna 
alarde parekideari
Pasa den maiatzaren 30ean izan ziren antzuolako alardearen Elkarteko kideak eta 
udal ordezkariak irunen. alarde publikoari babesa emateaz gain, alarde inklusibo 
baten alde lan egiten duten herritarrei onespena eman gura izan zieten han

zuzENkEta

Pasa den asteko GOIENA 
aldizkarian kaleratutako Eztalako 
aldagela berriak egiteko 
hitzarmenaren gaineko albisteari 
zuzenketa hau egin gura diogu: 
Eztalako futbol zelaian jarriko diren 
behin-behineko aldagelak ez dira 
soilik jarriko Gipuzkoako Futbol 
Federazioaren laguntzarekin. 

Aldagela horiek jartzeko 
laguntza Antzuolako herrikoa den 
Goizper enpresak ere eman dio 
herriari.

Uztailaren 14an egingo da he-
rriko erretiratuen bazkaria es-
kolako patioan, 14:15ean. Izena 
emateko egunak uztailaren 8a 
eta 9a dira, Landatxopeko egoi-
tzan 16:00etatik 18:00etara. Pre-
zioa 6 eurokoa da. Menua hau-
xe: Entremesak, barazki-menes-
tra, masaila, postrea eta edariak. 
Bazkal ostean dantzaldiaz goza-
tzeko aukera izango da. 

Erretiratuen herri 
bazkarirako izena 
eman daiteke

AMAIA RAMIREZ DE OKARIZ

176 haur udaleku irekietan
Uztailean sartzearekin batera, hasi dira Antzuolako udalekuak. Uztailaren 
18ra bitarte iraungo dute eta egun horietarako guztietarako askotariko 
jarduerak antolatu dituzte 17 hezitzailek. Guztira, Antzuolako 176 haurrek 
parte hartuko dute herriko udaleku irekietan. "Hezitzaileok gaztetxoei 
entzungo diegu eta denon artean erabakiko dugu zein ekintza egin".

Lehenengoz, Alardeak 
emakume kapitaina izango du. 
Erretiroa hartuko duen Jose 
Angel Arbulu Edurne Iturbek 
ordezkatuko du. Iturbek 
danbor-jotzaile zein fusilari gisa 
parte hartu du 2009an Alardea 
berritu zenetik. Aipatu behar da 
Mikel Bargielak eramango duela 
mairuaren segizioaren 
estandartea, Antonio 
Deogracias ordezkatuz, Edurne Iturbe. ALARDEAREN ELKARTEA

Edurne Iturbe izango da kapitaina

IMANOL SORIANO

Giro ederrean Lizarraga auzoan
San Martzial jaiek aurten ere ez dute hutsik egin. Plater jaurtiketa, 
trikitilariak eta haurrentzako jolasak izan dira jaietako ekintza 
nabarmenetariko batzuk. Auzo bazkarian nahiz afarian ere jende mordoa 
batu zen, giro ederra lagun zutela. Musika eta dantza egiteko aukera ere 
ez zuten galdu Lizarragako auzotarrek.
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Maider Arregi aNtzuoLa
Edurne Iturbe eskarmentudun 
eta ibilbide oparoa duen triki-
tilaria da. Secundino Esnaola 
Musika Eskolako irakasle eta 
zuzendaria da. Makina bat txa-
pelketatan ibilia, Euskal Herri-
ko txapela ere jantzitakoa da.
Hamarkada bat pasatxo Antzuola-
ko ikasleei trikitia irakasten? 
Orain dela 13-14 urte, Bergaran 
nengoen trikiti eskolak ematen. 
Ikasle gorakada zela-eta Zuma-
rragara itzuli nintzen. Eta ohar-
tu nintzen Antzuolako ikasleek 
Zumarragan eman zutela izena 
nirekin eskolak jasotzeko. Uda-
larekin berba egin eta lokala 
adostu genuen, eta gaur arte!
90eko boom hari eusten zaio? 
Gorakadari eutsi zaio. Boladak 
dira; pil-pilean taldeak baldin 
badaude, lagundu egiten du. 
Trikiti munduan partitura mu-
gatuak daude eta horrelako 
talde berriek errepertorioa es-
kaintzen dute. Oso aberasgarria 
da; irakasleondako arnasa da.
Gaur egun egiten diren fusioak zer 
iruditzen zaizkizu? 
Tradizionala mantendu behar 
da eta trikitia nondik datorren 
erakutsi behar zaie ikasleei. 
Bestetik, ondo iruditzen zaizkit 
fusioak. Aberasgarriak dira eta, 
gainera, funtzionatzen dute.

Ibilbide oparoa duzu. Euskal Herri-
ko txapelduna ere bazara. Plazetan 
ere ibilia zara. 
Ia 20 urteren ostean, berriro 
animatu naiz. Markinan jokatu 
den Euskal Herriko txapelketan 
hirugarren postua lortu dugu 

aurten. Pieza berriak sortu di-
tugu; izan ere, nire filosofia da 
txapelketetan pieza berria jotzea. 
Asko hunkitu ginen, gainera.
Ikasleendako, zu txapelketetan 
ikustea motibagarria izango da. 
Bai. Ikasleek taula gainean dau-
den aukerak ikustea ere polita 
da. Jakin dezatela beste esparru 
batzuk daudela eta trikitiak bide 
asko dituela. 
Epaile lanetan jarraituko duzu? 
Bai. Erritmoa, jarrera, kantua, 
panderoa, piezaren zailtasuna, 
soinua... dena hartzen dugu kon-
tuan eta baloratzen dugu!

Edurne Iturbe, Goiena Komunikazio Taldearen egoitzan, Arrasaten. MAIDER ARREGI

"13 urterekin hasi 
nintzen trikiti irakasle"
EDURNE ITURBE tRikiti iRakaSLEa
urretxu-zumarragako Secundino Esnaola Musika Eskolako zuzendaria eta irakaslea 
da Edurne iturbe. antzuolan, hamarkada bat pasatxo daramatza trikiti irakasle lanetan

"TRIKITI PARTITURAK 
MUGATUAK DIRA ETA 
TALDE BERRIAK OSO 
ABERASGARRIAK 
IZATEN DIRA"

BEÑARDO KORTABARRIA

Ez aurrera, ez atzera, kateatuta
Pasa den asteko egubakoitz iluntzean, Elay enpresan kamioia kargatu eta 
GPSak adierazitako bidea jarraituta, ez aurrera eta ez atzera geratu ziren 
jatorri errumaniarreko bi langile Lizarragarako bidean: "Kale aldera egin 
beharrean okerreko bidea hartu, eta hortxe igaro dute gaua", adierazi du 
Beñardo Kortabarria alkateak. Domeka eguerdian libratu zen errepidea.

Edurne Iturberen Antzuolako 
ikasleek kurtso amaierako 
entzunaldia eskaini zuten Olaran 
etxearen aurrealdean. "Urte 
osoan landu dutena erakutsi gura 
diegu gurasoei eta herritarrei, 
ezberdina da-eta gela barruan 
jotzea edo kanpora ateratzea", 
dio Iturbek. Hamarkada batean 
ikasle kopurua bikoiztu egin dela 
dio. Egun, 20 ikaslerekin dihardu 
lanean Iturbek. Kurtso amaierako entzunaldia Olaran kanpoan. EDURNE ITURBE

Ikasturte amaierako festa

ARITZ KORTABARRIA

"Sufrituta", baina "oso gustura"
Sekulako esperientziarekin itzuli da Eulen taldeko Aritz Kortabarria 
txirrindularia. Euskadiko selekzioarekin Murtzian jokatu du 23 urtez azpiko 
Espainiako txapelketa: "Oso esperientzia ona izan da, gustura ibili ginen. 
Hasieran, ihesaldi handia izan zen eta karrera erabakita geratu zen; hortik 
aurrera, tropelean sufritu egin nuen, bero handia zegoen eta".
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Oihana Elortza oÑati
Lan batzorde kopuruan, esatera-
ko, aldaketa izan da. Aurreko 
agintaldian baino batzorde bat 
gehiago egongo da: hamahiru, 
guztira. "Lehen, batzorde batean 
sartzen ziren Hirigintza eta Zer-
bitzuak eta beste batean Inguru-
mena eta Landa Garapena, eta 
banaketa egitea pentsatu dugu. 
Orain, Hirigintzak eta Inguru-
menak batzorde propioa izango 
dute eta Zerbitzuak eta Landa 
Garapena bakarrean egongo dira", 
argitu du alkateak, Izaro Elorzak. 

Bileren maiztasunei dagokienez, 
alderdi bien artean adostu dute 
osoko bilkurak hileko azken 
eguenetan egitea, 18:30ean, orain 
arte bezala. Tokiko Gobernu 
Batzordea, aldiz, eguen guztietan 
batuko da: Elorza, Igartua, Zu-
bizarreta, Olalde, Anton eta 
Oñate izango dira kideak, EH 
Bildukoak denak. Alderdi bieta-
ko bozeramaileak, berriz, izango 
dira Izaro Elorza EH Bildukoa 
eta Ainhoa Galdos EAJkoa. Oso-
ko bilkuretan, bestalde, udal 

taldeek boto ponderatua izango 
dute aurrerantzean ere; hau da, 
EH Bilduk 10/17 eta EAJk 7/17.

Alkatearen soldata, liberatuen 
kopurua eta euren soldatak hu-
rrengo osoko bilkuran onartuko 
dituzte. Bitartean, Mikel Biainen 
diru kopuru bera jasoko du Izaro 
Elorzak. Baina erabaki ekonomi-
ko batzuk hartu zituzten zinego-
tziek: talde politikoek hilean diru 

kopuru finko bat jasoko dute, 
50,78  euro, eta bakoitzak duen 
zinegotzi kopuruaren araberako 
zati bat ere bai. Hori aldakorra 
izango da: 707 euro batzordeburu 
bakoitzeko, 375 euro batzordebu-
ru ez den zinegotziko eta 160,82 
euro hileko zinegotzi liberatu 
bakoitzeko. Bozeramaileek ados-
tuta, toki korporazioetako kideen 
asistentziak ez dira ordainduko.

Ekainaren 27an egin zuen lehen osoko bilkura udalbatza berriak. I.A.

Hamahiru lan batzorde 
izango ditu agintaldiak
agintaldi berriko batzordeak, batzordeburuak eta osoko bilkuren zein tokiko gobernu 
batzordearen bileren maiztasuna eta bozeramaileen izendapena onartu zituen 
udalbatzak, besteak beste. alderdi biek adostutako proposamenak izan ziren denak

O.E. oÑati
Hamabi laguneko batzorde berri 
bat osatu da aurtengo umeen 
danborrada antolatzeko, eta da-
goeneko zabaldu dute izen ema-
tea. Bi bide jarri dituzte horre-
tarako: batetik, online bidez 
eman daiteke izena, https://
forms.gle/Ey2suWF52RZJsJdEA 
inkesta beteta. Bestetik, kultura 
etxean postontzi bat egongo da 
izena eman nahi duenak orria 
bete dezan. Izen-ematea zabalik 
dago eta azken eguna uztailaren 
19a izango da.

2010 eta 2011. urtetan jaiotako 
umeendako da deialdia. Barrilak 
jotzen edo baserritar jantzita 
irtengo dira; zozketa bidez era-
bakiko da hori, betiko moduan. 
Zozketa uztailaren 23an izango 
da, Santa Anan, 18:00etan, eta 
umeak bakarrik joan ahal izan-
go dira. Bertaratu ezin diren 
umeei, mezu elektroniko bidez 

jakinaraziko zaie zozketaren 
emaitza.

Umeen danborrada irailaren 
21ean egingo da eta entsegu guz-
tiak irailean izango dira; astean 
birritan entseatuko dute, hileko 
lehen hiru asteetan. Eltzian 
izango dira denak.

Umeen danborrada kaleetan. GOIENA

Umeen danborradan izena 
emateko epemuga hilaren 19a da
2010 eta 2011. urteetan jaiotako umeendako da 
deialdia eta online zein kultura etxean egin daiteke

Parrokoa 
badoa 
Jose Inazio Munilla gotzainak 
erabaki du Horazio Argarate izatea 
Oñatiko hurrengo parrokoa; egun, 
Arrasaten dago. Joxan Larrañagak 
parkinson gaitza du eta berak 
eskatu zion gotzainari parrokiako 
ardurak arintzea. Debakoa da 
Larrañaga, eta 2008ko irailean 
etorri zen Oñatira, duela ia 
hamaika urte. Irailean nora joango 
den uda ostean jakingo du.  

GOIENA

Asteburuan dira Triana auzoko 
jaiak. Gaurko kontzertuan, The 
Potes, Txua eta Javilaz taldeek 
joko dute eta bihar, Garila 26k 
eta Mugi Panderoak. Zapatu 
gauean, gainera, photocall-a 
egongo da; gau osoan. Txorima-
loak, auzo bazkaria eta ohiko 
ur pistolen gerra ere egongo 
dira jaietan. Astotrasto gaur 
jaitsiko da, 19:00etan. 

Arrasateko The Potes 
taldeak joko du gaur 
Trianako jaietan

Euskaltzaleen Topagunearekin 
batera jorratu du Udalak Hu-
rretik egitasmoa azken bi urte 
hauetan, eta elkarte berarekin 
jarraituko du, ekaineko osoko 
bilkuran udalbatzak aho batez 
onartuta. Kontratu berriak bi 
urte iraungo du eta aurrekontua 
izango da 55.288 euro gehi BEZa. 
Material berria eta ekintzak 
sortzea da asmoa.

Topagunearekin 
jarraituko dute 
Hurretik jorratzen• Hirigintza Izaro Elorza

• Zerbitzuak eta Landa Garapena Bixente Urrutia
• Partaidetza eta Garapen Komunitarioa Anik Zubizarreta
• Pertsonala eta Barne Antolamendua Izaro Elorza
• Kultura Iñaki Olalde
• Ogasuna / Kontuen Batzorde Berezia Xabier Igartua
• Kirolak / Obren Jarraipen Batzorde Berezia Maite Anton
• Haurrak eta Gazteria Iker Oñate
• Ingurumena Asier Iraeta
• Ongizate Zerbitzuak Susana Altuna
• Euskara eta Hezkuntza Alaitz Kortabarria
• Sozioekonomia Xabier Igartua
• Berdintasuna Izaro Elorza

Batzordeak eta batzordeburuak
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Oihana Elortza oÑati
Duela hiru bat aste lagun artean 
sortutako ekimena da Ixutu Be-
gixak eta bizpahiru egunean ia 
70 lagun batu dira taldera, herri 
ezberdinetakoak. Kideetako bat 
da Ekhine Zumeta. Uste du gaia-
rekiko jakin-mina eta kezka 
badagoela, eta proiektua handi-
tzen joango dela.
Nolakoa da Ixutu Begixak taldea eta 
zein helburu ditu? 
Talde irekia da, herri ezberdi-
netako herritarrek parte hartzen 
duten ekimena. Kontsumo ja-
sangarriaren eredua bultzatu 
gura du talde honek, eta hori 
ulertzen dugu hiru bide hauek 
hartuta:  kontsumo lokala bul-
tzatzea, herrian egin daitekeena; 
kontsumo horren inpaktu an-
bientala kontuan hartzea; eta 
hirugarrena eta helburu nagusia 
da jendeari begiak irekitzea eta 
kontzientzia piztea dendara doa-
nean aztertu dezan zer ari den 
erosten, nondik datorren hori 
edo zein inpaktu izan dezakeen 
erosketa horrek etxera eramaten 
duenean.
Nolakoa izan da sorrera? 
Lagunen artean sortutako ideia 
izan da eta sare sozialen bidez, 
kasu honetan Whatsapp bitartez, 
egin da taldea. Bi egunean ia 70 
lagun batu dira. Uste dut proiek-
tua handitzen joango dela, eta 
beste bide batzuk ere hartuko 
ditugu honen zabalkundea egi-
teko; beste sare sozial batzuk 
erabilita, adibidez. Uda ostean, 
hala ere, badugu asmoa herrian 
hitzaldi edo aurkezpen bat egi-
teko proiektuaren berri emate-
ko, gure helburua azaltzeko.
Diozu herria asko mugitu dela hiru aste 
hauetan. Nola? 
Gaiarekiko kezka eta jakin-mi-
na dago. Herria asko mugitu da 
tarte honetan. Maila ezberdine-
tan, gainera. Adibidez, liburu-
tegiak guk eskatutako liburu 
batzuk ekarri ditu. Etxean era-
biltzen dugun papera, sukaldean 
zein komunean, birziklatutako 

paperean batzen duen linea bat 
badago eta Eroskik ekarri egin 
du guk eskatuta. Belar dendan 
arropak garbitzeko detergentea 
soltean ekarri dute, etxetik po-
tea eraman eta han betetzeko. 
Hortzetako eskuila eta pasta 
naturalak ere ekarri dituzte 
herriko farmazia eta denda ba-
natara. Ortuzabalakoekin hitz 
egin dugu eta baita artisau ba-
tzuekin ere... Jendeak beste 
herrialde edo toki batzuetan 
dauden ekimenen loturak bidal-
tzen ditu taldera, edo gaiarekin 
zerikusia duten albisteak edo 
argazkiak.
Ze ezaugarri ditu kontsumo jasangarriak, 
zuen ustez? 
Kontsumo jasangarriaren eta 
lokalaren alde egiten duena, 
adibidez. Umeak eredu horren 
barruan hezi gura ditugu eta 
bost ezaugarri nagusi ditu. Erre-
fusatu da lehena; ez hartu behar 

ez duzunik, etxetik poltsak eta 
ontziak eramanda ez duzu den-
dakoen beharrik. Bigarrena da 
gutxitzea; inpaktu anbientala 
sartzen da hemen. Internetez 
erostea erraza da, baina urru-
tiko produktuak etxera ekartzeak 
badu eragina ingurugiroan. 
Garbiketarako ere mila produk-
tu ditugu eta askok ingurugi-
roarendako arriskutsuak diren 
ikurra dute. Hirugarrena da 
gauzak berrerabiltzea. Lauga-
rrena, konposta egitea. Eta bos-
garrena, birziklatzea. Kontuan 
izan behar dugu ez dagoela B 
planetarik, bakarra daukagula.
Aitzakia edo egia da apustu hori gares-
tiagoa dela? 
Ba, produktuen arabera. Gauza 
batzuk, agian, bai, eta militantzia 
hor dago. Baina, adibidez, soltean 
erosten direnak merkeagoak 
dira eta eskuz egindakoen artean 
ere sorpresak hartu ditugu.
Zenbatekoa da merkatuaren pisua? 
Ikusi behar dugu beharrezko 
ikusten dugun zer sortu duen 
merkatuak. Ontziak garbitzeko 
xaboi distiratsua saltzen dute, 
esaterako. Badira xaboi mer-
keagoak eta naturalagoak ontziak 
berdin garbitzen dituztenak, 
nahiz eta distirarik ez atera.

Ekhine Zumeta. O.E.

"Ez dago B planetarik, 
bakarra daukagu"
EKHINE ZUMETA iXutu bEgiXak taLDEko kiDEa
kontsumo jasangarriaren eredua bultzatu gura duen talde irekia da ixutu begixak eta 
jendeari planeta bakarra dugun kontzientzia piztea da duen helburu nagusia 

"UDA OSTEAN 
TALDEAREN 
AURKEZPENA EGINGO 
DUGU HELBURUAK 
AZALTZEKO"

Jendea berdegunean ekainean, Txantxiku saria jokatu zen egunean. O.E.

Berdegunetik hasiko dituzte 
kiroldegia handitzeko lanak
abuztuak 1 hasiko dira zubikoa handitu eta eraberritzeko 
obrak eta igerilekuen ondoko zelaia itxita egongo da

O.E. oÑati
Datorren hilabetean, abuztuan, 
hasiko dira Zubikoa kiroldegia 
handitzeko eta eraberritzeko 
lanak egiten. Kanpoko lanak 
egingo dituzte lehenengo eta 
igerilekuen ondoko berdegune-
tik hasiko dituzte. Abuztutik 
aurrera, beraz, berdegunea ez 
da erabilgarri egongo. Igerilekua 
datorren urtean itxiko dute, 
abendura arte zabalik egongo 
da eremu bustia, baina ondoko 
zelaia, itxita.

Hamazazpi hilabete 
Ekaineko osoko bilkuran egin 
zuen publiko lehen faseko lanen 
esleipena udalbatzak: 6.050.000 
euro, BEZa kanpo. Gainerako 
exekuzio epea, berriz, hamazaz-
pi hilabetekoa izango da. Miguel 
Imaz enpresaren eskaintza au-
keratu dute aurkeztutako lauren 
artean obra zibila egiteko 
–3.912.350 euro gehi BEZa–. Gai-

nerako esleipenak gremio ezber-
dinetako enpresei egin zaizkie.

Obren lehen fase honetan, al-
datu egingo da beheko solairu-
ko distribuzioa. Sarrera ez da 
egungoa izango, bulegoak behean 
egongo dira, aldagelak eta ro-
kodromoa berriak izango dira, 
gimnasioa ere handiagoa egingo 
dute eta igerilekuen azpian hiru 
gela egokituko dituzte kirol ez-
berdinak egiteko. Igerileku han-
diak bederatzi kale izango ditu 
eta txikia ere egungoa baino 
handiagoa izango da. Eremu 
bustian, berriz, 100 bat lagun 
sartzeko moduko harmailak 
egingo dituzte.

Igerilekuko lanak 2020an egin-
go dituzte eta urritik abendura 
bitartean igeriketa ikastaroak 
eta ur ekintzak egin ahal izango 
dituzte. Horietako izen ematea 
uztailaren 15etik 19ra eta irai-
laren 11tik 14ra izango da, ki-
roldegiko bulegoan.

Auto gidarien 
zaindaria 
Gidariek eta auto tailerretako 
langileek euren zaindariaren eguna 
ospatuko dute eguaztenean; 
uztailaren 10ean da San Kristobal 
eguna. 18:30ean joango dira 
Olabarrietako Santutxura santuaren 
bila eta ilaran jaitsiko dira autoak 
kalera, lorez apainduta. 19:30ean 
dute meza parrokian eta ibilgailuen 
bedeinkazioa ondoren. Gero, Etxe 
Aundira joango dira afaltzera.

GOIENA
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Maialen Regueiro oÑati
Arantzazu Saiz oñatiarra, Hasier 
Oleaga bilbotarra eta Joseba 
Loinaz pasaitarra 2017an elkar-
tu ziren hirukotea osatzeko, eta 
eguaztenean, Donostian aurkez-
tu zuten Bidean izeneko lehen 
lana. Hirukoteak lehen diskoa 
aurkeztearekin batera, kontzer-
tua eskainiko du, Kalean eki-
menaren baitan. Emanaldia 
hilaren 10ean izango da, Laza-
rragako lorategian, 19:00etan. 

Esperientzia musikala 
Hirukotea sortu badute ere, Sai-
zek, Oleagak eta Loinazek ba-
dute banakako esperientzia 
musikala. Saiz hezkuntza klasi-
ko sendoko piano-jolea da eta 
Aguraingo musika eskolan pia-
no irakaslea da gaur egun. Olea-
ga musika klasikoan hazitako 
bateria-jolea da eta egun, Ruper 
Ordorikaren Mugalari taldearen 
partaide da. Loinaz pianista gisa 
aritu izan da eta baxua ere jotzen 
du; gaur egun, Lazkaoko musi-
ka eskolako piano irakaslea da.  

'Bidean' lana
Otsailean hasi ziren lanaren 
grabazio lanak egiten, Beasainen, 
eta eguaztenean, Donostian aur-
keztu zuten Bidean diskoa. Lana 
zortzi kantuz osatuta dago, guz-
tiak instrumentalak –pianoa, 
baxua eta bateria dira erabiltzen 
dituzten instrumentuak–, eta 
Saizek sortutakoak dira; bere 
ibilbide musikala laburbiltzen 
dute. Era horretan, Saizek la-
naren estiloari buruzko xeheta-
sunak aipatu ditu: "Ez da jazz 
disko bat. Baditu estilo horre-
tako doinuak, baina popa ere 
sartu dugu. Oso melodikoa da, 
eta aberatsa erritmoari dago-
kionez. Harmonia aldetik, berriz, 
akorde ezagunak ditu". 

Emanaldia
Saizek, Oleagak eta Loinazek 
emanaldia eskainiko dute hila-
ren 10ean Lazarragako lorategian, 
eta Saizendako, oñatiarra izanik, 
berezia izango da etxean eman-
go duen kontzertua: "Gure kon-
tzertua Lazarragan eskaintzea 
aproposa iruditzen zait, eta, 
niretzat, emanaldi berezia izan-
go da, etxean joko dudalako, 
baina baita lekuak xarma duela 
iruditzen zaidalako. Hasiera 
batean, Santa Ana aretoan iza-
tea pentsatu nuen, baina Udalak 
Lazarragan egitea proposatu 
zidan eta egokiagoa iruditu zi-
tzaidan. Gainera, Udala eskertu 
nahi dut aukera hau emateaga-
tik". Gainera, hirukoteak elka-
rrekin eskaintzen duen lehen 
kontzertua izango da.

Gasteizko Jazzaldian
Hirukote honek beste emanaldi 
bat eskainiko du uztailaren 20an, 
Gasteizko Jazzaldiaren baitan, 
hiriburuko OM Cafe & Club 
tabernan. 

Arantzazu Saizek, Joseba Loinazek eta Hasier Oleagak osatzen dute hirukotea. IÑIGO ROLLO

Kontzertu instrumentala 
Lazarragako lorategian
arantzazu Saiz oñatiarrak kontzertua eskainiko du hilaren 10ean Lazarraga 
lorategian, Hasier oleaga eta Joseba Loinazekin batera. 'bidean' lana aurkeztu berri 
du hirukoteak, eta, hain zuzen, disko horren emanaldia izango da, 19:00etan 

PIANOA, BAXUA ETA 
BATERIA UZTARTUZ 
ESKAINIKO DUTE 
EGUAZTENEKO 
KONTZERTUA

IÑAZIO IRIZAR

Denboraldi amaierako afaria
Aloña Mendiko eskubaloi sailak denboraldi amaierako afaria egin zuen 
ekainaren 28an, eta bertan, 2018-2019 denboraldian aritu diren kadete, 
gazte eta senior taldeetako jokalariak izan ziren.

Afariaren ostean, aipamenen txanda izan zen, eta taldekakoak zein 
banakakoak banatu zituzten.

Alvaro Bermejok idatzitako Lope 
de Aguirre liburua gaur aurkez-
tuko dute, 19:00etan,  zinema 
aretoan, eta bertan izango da, 
besteak beste, Lope de Agirreren 
itxura hartu duen Rafa Aran-
buru oñatiarra.

Aranbururentzat, esperientzia 
berria izan da, eta gustura aritu 
dela adierazi du: "Herritar baten 
proposamena izan zen, eta, as-

korik pentsatu gabe, aurrera 
egitea erabaki nuen". Esperien-
tziari dagokionez, honako hau 
aipatu du Aranburuk: "Loperen 
itxura hartzeko, bizarra utzi behar 
izan dut, eta hainbat egun eta 
tokitan izan gara argazkiak ate-
ratzen. Honekin guztiarekin, 
argazki liburu bat ateratzeko 
aurrez egin behar den lana zein 
den konturatu naiz, baina polita 
izan da". Emaitzaz ere mintzatu 
da Aranburu: herritar gehienek, 
argazkiak ikusita, Lope gisa eza-
gutu ez dutela adierazi du.

Rafa Aranburu: "Lope 
izatea esperientzia 
polita izan da" 

M.R. oÑati
Antixena gaztetxeak uztailerako 
egitaraua osatu du eta horieta-
ko bat Martizinema izango da; 
alegia, hilabeteak dituen bost 
martitzenetan –uztailak 2, 9, 16, 
23 eta 30– zine emanaldi bakarra 
edota bikoitza izango da. Ema-
naldi guztiak ordu berean izan-
go dira, 22:00etan, hain zuzen 
ere. Lehen hitzordua  martitze-
nean izan zen, non Ataun Of 
The Dead eta Joxean's Hil Eben 
pelikulak ikusi zituzten. Hu-
rrengo hitzorduei dagokienez,  
Napardeath, Life of Brian, Al-

baniaren konkista eta Pride 
izango dira Antixenean ikusi 
ahal izango diren pelikulak. 

Martizinema izango da, beraz, 
zinemari dagokion ekintza, bai-
na hilabetean zehar honako 
hauek ere izango dira, Antixenak 
antolatuta: uztailaren 10ean, 
mendi irteera txondorgileen 
txabolen aztarnak ezagutzera; 
uztailaren 15ean, hizketaldia 
Maider Arregiren eskutik, Uxue 
Alberdiren Kontrako eztarritik 
liburuaren inguruan; eta uztai-
laren 16an eta 17an, arte jardu-
naldiak, besteak beste. 

Zine emanaldi aukera zabala 
Antixeneko 'Martizinema'-n
uztaileko martitzenetarako bost zine emanaldi antolatu 
ditu antixena gaztetxeak; 22:00etan hasiko dira guztiak



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Debagoienean lineako hockeya 
geroago eta indar handiagoa 
hartzen dabil. Debagoieneko 
bederatzi jokalari euskal selek-
zioarekin jokatzen izan dira 
asteburuan Galizian, horietako 
zazpi Burdinola taldekoak; ema-
kumezkoetan hirugarren sail-
katu dira, eta infantil mailan 
irabazi egin dute Teknifikazio 
Torneoa, penaltietan Valentzia 
faboritoari gailenduta. 
Zer moduz joan da asteburua? 
Ainhoa Salillas: Oso ondo. Anda-
luziari irabazita lortu genuen 
hirugarren sailkatzea, baina, 
guztira, lau partidu jokatu di-
tugu. Galdu ditugun partiduetan 
ere taldea oso lehiakorra izan 
da, eta oso pozik bueltatu gara 
txapelketatik.
Diozue azken urteotan hockey se-
lekzioak aurrerapauso handia eman 
duela. 
Ione Oianguren: Gogoan dut due-
la urte gutxi zelan joaten nintzen 
selekzioarekin... Egurra ematen 
ziguten talde gehienek, baina 
hori aldatu egin da. Beste leku 
batzuetan lineako hockeya hemen 
baino askoz ezagunagoa da, ki-
rol instalazio egokiak dituzte 
eta zaletasun handiagoa dago, 
baina hemen geroago eta joka-
lari gehiago ditugu, eta mailak 
ere gora egin du.

Pena da euskal ligan bi talde baino 
ez zaudetela –emakumezkoen ka-
tegorian–. 
A.S: Bai, egia esan, emozio gutxi 
izaten du ligak, Metropolitano-
koak eta Burdinolakoak baino 
ez gaudelako. Hori horrela, Gaz-
tela eta Leongo ligan jokatzen 
dugu, eta hor zortzi talde gaude. 
Valladoliden, esaterako, bi talde 
daude, eta horietako bat indar-
tsua da. Pena, liga horretan 
Metropolitano gu baino postu 
bat gorago sailkatu da; kar, kar.
Lehia polita duzue bi talde euskal-
dunek. 

I.O: Bai; oso ondo ezagutzen dugu 
elkar, baina eurena esperientzia 
handiagoko taldea da. Pentsa, 
aurten lehenengoz irabazi diegu 
partidu ofizial batean, eta seku-
lako poztasuna hartu genuen! 
Orain, berriz, euskal selekzioa 
bi taldeetako jokalariekin osatu 
dugu, eta oso harreman ona izan 
dugu, elkartu egin gara gehiago.
Geroago eta jarraitzaile gehiago 
ditu lineako hockeyak, baita gurean 
ere. 
I.O: Bai, halaxe da. Hainbat ka-
tegoriatan ditugu taldeak, eta 
ez da gazteendako kirol jardue-

ra soilik, nagusiek ere taldetxoa 
sortu dute.
Egia da, baina, lehenago, ondo pa-
tinatzen ikasi beharra dagoela. 
A.S: Bai; hockeyko stick-arekin 
–makila– eta puck-arekin –pilo-
ta moduan erabiltzen duten 
pastilla– praktikatzen hasi au-
rretik, ezinbestekoa da ondo 
patinatzen ikastea.
Lineako hockeyan jokatzen duzue; 
badu izotz hockeyarekin zerikusi-
rik? 
I.O: Nik azken urteotan izotz 
hockeyan jokatu dut, atezain, 
baina ez ninduen erabat betetzen, 
eta orain, jokalari moduan na-
bil. Garbi dago antzekotasun 
handia dutela, baina ez dira 
gauza bera; arauak ere ezber-
dinak dira. Gero, badago patin 
gaineko hockeya ere. Lineako 
hockeyan patinek lau gurpil 
dituzte jarraian eta patin gai-
neko hockeyan, berriz, patinak 

bestelakoak dira; horiek ere lau 
gurpil dituzte, baina bi aurrean 
eta bi atzean. Ez dira gauza 
bera; hor ere bestelako arau-
diarekin jokatzen dute.
Babes asko jartzen dituzue? 
A.S: Atezain moduan jokatuta, 
derrigor; kar, kar. Egia da guk 
puck-arekin ez dugula minik 
hartzen, atezainok babes mordoa 
eramaten dugulako. 
I.O: Nik, berriz, Galiziatik ubel-
dura bat baino gehiago ekarri 
dut. Besteak beste, andaluziarren 
kontra jokatutako partidua in-
tentsitate handikoa izan zen; 
kar, kar.

Ainhoa Salillas eta Ione Oianguren. X.U.

"Urte gutxian maila ona 
lortu dugu selekzioan"
IONE OIANGUREN ETA AINHOA SALILLAS buRDiNoLa taLDEko kiDEak
 LINEAKO HOCKEYA  galizian egon dira, euskal selekzioarekin teknifikazio torneoa 
jokatzen, eta hirugarren sailkatu dira, andaluziari irabazi eta gero 

"METROPOLITANOKO 
ETA BURDINOLAKO 
JOKALARIOK OSATU 
DUGU SELEKZIOA, 
EDERTO IBILI GARA"

X.U aRRaSatE
Kadete mailakoen egutegi mar-
dulak Arrasaten izango du hu-
rrengo geldialdia –30 lasterketa 
dituzte guztira–, oraingo dome-
kan,  Garibai  etorbidean, 
16:00etan. Hala, Arrasate Saria-

ren laugarren edizioa egongo 
da jokoan, eta bailarako klub 
guztiek ordezkariak izango di-
tuzte irteera puntuan.

Hala, Dorletako Amako lagu-
nek 59 kilometroko lasterketa 
prestatu dute, hainbat nobeda-

derekin. Halako kategorietako 
lasterketetan normalean desni-
bel oso handiak ez dituzten 
mendateak sartu ohi dituzte. 
Arrasateko lasterketako beste 
edizio batzuetan, Kanpanzarko 
mendateak izan du protagonis-
moa –Sara jatetxeko bideguru-
tzean hartzen zuten beherako 
bidea–, eta mendate erabakiga-
rria izan da, gainera.

Domekan, berriz, Aramaioko 
errepideek hartuko dute prota-
gonismoa, lehenengo kilome-
troetan Zubillagatik eta Esko-

riatzako Aingeru Guardatik 
itzulia egin eta gero ziklistek 
Arrasaterako bidea hartuko 
dute eta –31. kilometroa–. Han-
dik joango dira Aramaiorantz 
–Olandixoko tuneletik–. Han, 
ziklistek lehenengoz igoko dute 
Azkoagain auzora –Mendiko 
saia egongo da hor, eta azkene-
koz Emakumeen Biran pasa 
dira hortik–, eta Untzillan, Suña-
rako bidea hartu eta, kontuz 
egin beharreko jaitsieraren 
ondoren, Gesalibartik Arrasa-
tera joango dira (17:32). 

Arrasate Saria jokatuko dute 
domekan, ibilbide berriarekin
 TXIRRINDULARITZA  kadete mailako lasterketak 
azkoagaingo igoeran du nobedade handiena 

Tropela, iazko proban. GOIENA

Euskal selekzioan izan dira Burdinolako Maddi Delgado, Edurne 
Ormaetxea, Ione Oianguren, Itxaso Markiegi eta Ainhoa Salillas. 
Eta infantil mailan lehiatu dira Pello Gallastegi, Josu Otadui eta 
Pello Gallastegi –azken bi horiek, Metropolitano taldekoak–.

Euskal selekzioan egon direnak

Galizian selekzioarekin egon diren bailarako jokalariak. J.I BERRAONDO
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Xabier Urzelai oÑati
Iker Olalde (Oñati, 1986) Austra-
liara bidean izango da orain 
momentuan. Badira bi urte bi-
kotekidearekin batera mundua-
ren beste puntara erronka berrien 
bila joan zela: "Eta orain hasi 
gara han ere etxean gaudela 
sentitzen, gustura gaude". 

Munduaren beste aldera era-
man beharreko gauzen artean, 
Olaldek mendian korrika egite-
ko zaletasuna sartu zuen motxi-
lan, gazteago zela Aloña Mendi 
futbol taldeko elastikoa defen-
datzen ibili ondoren horrek ase 
zuen-eta kirolerako zuen grina: 
"Orain, bizikletan ere hasi naiz; 
ultratraila prestatzeko baliaga-
rria izan zait, hasieran ondo 
gainditu gabeko lesio bat nue-
lako belaunean".

Etxeko lasterketan hasi zen 
Olalde kirol jarduera honetako 
sukarra sufritzen, Aloñako Igoe-
ran, eta poliki-poliki esperientzia 
batzen joan zen, 2017an Hiru 
Handiak proban gozatu ederra 
hartu zuen arte. Orduan ikusi 
zuen distantzia luzeetan ematen 
zuela onena: "Distantzia motze-
tan erritmo azkarregiak erama-
ten ditu jendeak".

Hori horrela, Dolomitetara 
egindako oporraldi batean etorri 
zitzaion Lavaredoko lasterketa 
egiteko grina: "Eta bizitzan behin 
egin beharreko gauzen zerrendan 
sartu nuen lasterketa hori".

Gogorrena, motibazioari eustea 
Lavaredoko ultratrailak 120 ki-
lometro ditu. Baina lasterketa 
bera baino gogorragoak izan dira 
hura ondo prestatzeko erabili-
tako hilabeteak: "Oñatiko lagun 
batek entrenatzen nau, eta hark 
agindutakoa betetzen ibili naiz 
Australian. Han negua da orain, 
eta azken hilabetea gogorra egin 
zait: hotzarekin entrenatzen, 
lanetik irten eta ilunetan korri-
ka egitera joatea... Azken asteo-
tan, halakoetan sarri etortzen 
diren zalantzak etorri izan zaiz-

kit: ea merezi duen horrela ibil-
tzea, horrenbeste entrenatu behar 
izatea, bikotekidearen egunero-
koa ere baldintzatzea... Alde 
horretatik, etxekoei eskerrak 
eman gura dizkiet, Dolomitetan 
nire ondoan izan nituelako las-
terketa osoan zehar, baina, be-
reziki, Alazneri [bikotekidea] 
eman gura dizkiot eskerrak".

Ehun onenen artean egotera 
Olalde ez zen ultratrail proban 
parte hartzearekin konformatzen. 
Helburu nagusia helmugara 
iristea zen, baina, ozen esaten 
ez bazuen ere, ehun onenen ar-
tean egon gura zuen –Cortina 
d'Ampezzo-ko plaza txikian 1.900 
korrikalarik hasi zuten laster-
keta–. "Banekien lasterketan 
gauzak txukun samar eginda 
postu horietan egon nintekeela". 
Lehenago, lasterketa hori birri-
tan egindako Iokin Garairekin 

egin zuen berba: "Oso gomendio 
onak eman zizkidan, eta tarte 
bakoitzeko ezaugarriak azaldu 
zizkidan".

Hasieran, azkarregi 
Duela astebete justu, ekainaren 
28an (23:00) hasi zuten lasterke-
ta: "Denboraz joan nintzen ir-
teera puntura, lekua hartzeko. 
Lehenengo anoa-postuan esan 
zidaten gurasoek azkarregi nin-
doala, baina ez nuen postuaren 
berririk –50.a–. Gero bai, bigarren 
anoa postuan esan zidaten 80. 
postuan nindoala, eta, gutxi go-
rabehera, hor ibili nintzen las-
terketa osoan zehar –17 ordu, 
37 minutu, 88. postua–. Ibilbideak 
denetarik du, baina, bereziki, 
egunsentiarekin geratzen naiz, 
Tre Cime di Lavaredoko tonto-
rrean egunsentiaz gozatu ahal 
izan nuen. Bestalde, azken bi 
orduetan nekatuta egonda ere 
gustura ibili nintzen; horrek ere 
oso zapore ona utzi dit". 

Datozen hilabeteotan, berriz, 
entrenamenduengatik baztertu-
ta izan dituen gauza horiek egin 
gura ditu, lasterketekin itsutu 
barik, munduaren beste puntan 
ere badago-eta zer egin, eta zer 
ikusi.

Iker Olalde, Tre Cime-ko haitz ezagunak atzean dituela, egunsentian. I.OLALDE

Egunsentiaz Tre Cime-n 
gozatu izanaren saria
 MENDI LASTERKETA  iker olalde Dolomitetako Lavaredoko ultratrail lasterketatik 
bueltatu berri da etxera. gozatu ederra hartu du, entrenamenduetan egindako lanak 
saria izan du eta. orain, kirol erronkak alboratuta, beste proiektu batzuk ditu buruan

"AZKEN HILABETEA 
EGIN ZAIT GOGORRA: 
AUSTRALIAN NEGUA 
DA, ETA ENTRENATZEN 
IBILI BEHAR IZATEA..."

Uztailaren 9tik 14ra bitartean, 
Europako pistako ziklismo txa-
pelketa jokatuko dute Gante-n 
(Belgika), eta junior mailako 
Garazi Estebez da Espainiako 
selekzioa ordezkatuko duten 
junior mailako txirrindularie-
tako bat. Raul Mena hautatzai-
leak kategoria horretan, guztira, 
hamahiru ziklista izango ditu 
bere aginduetara.

 TXIRRINDULARITZA  Garazi 
Estebez, Europako 
pistako txapelketara

Aurreko urteko arrakastaren 
ondoren, uztailaren 13an –zapa-
tua– Zaldibarko txapelketa egin-
go dute, 24 ordukoa. Komeni da 
talde bakoitzeko 9-10 jokalari 
izatea. Izen-emate epea zabalik 
dago; Arrasateko Etxoste taber-
nan eta Instagrameko @zaldi24or-
du kontuan egin daiteke –100 
euro taldeko–. Neskendako txa-
pelketa ere egin gura dute.

 ARETO FUTBOLA  24 
orduko Zaldibarko 
txapelketa, 13an

Asteburuan egin dute Enduro 
Xtreme Gavin lasterketa, eta, 
zapatuan eroriko bat izan bazuen 
ere, domekan galdutako denbo-
ra errekuperatu eta lehenengo 
postuan sailkatu zen Uriarte: 
"Azken erlojupekoa bikain egin-
da, schratch-ean eta elite mailan 
lehenengo postua lortu nuen". 
Horri esker, Bucardo Kopan lider 
jarraitzen du aretxabaletarrak.

 ENDUROA  Markel 
Uriartek Gavingo 
lasterketa irabazi du

Aste barruan 200 lagunek ema-
na zuten Eskoxtreme mendiko 
bizikleta martxan esku hartze-
ko izena. Ziklismo-zaleak 
08:30ean abiatuko dira, mimoz 
prestatu duten ibilbidea egite-
ko gertu. Luzeak 50 kilometro 
izango ditu eta motzak, 40, bai-
na, hori bai, bietako edozeine-
tarako sasoi puntu onean egotea 
komeni da. 

 MENDIKO BIZIKLETA  Bihar, 
zapatua, egingo dute 
Eskoxtreme martxa
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Ekaina bitartean, aterpean –as-
kotariko aretoetan– antolatzen 
dituzte kultur emanaldiak De-
bagoieneko udaletako kultura 
sailek eta tokian tokiko beste-
lako eragileek ere; uda sasoian, 
baina, "kulturari atea zabaltzen 
diote" eta herriko txoko ezber-
dinak aire libreko areto bihur-
tzen dituzte.

'Arrasate Blues' eta gehiago 
Herriko jai nagusiak bukatu 
bezain pronto hasten dira Uda-
leko Kultura Sailekoak herriko 
txokoetan kultura ekintzak pro-
gramatzen. Kale antzerkiari eta 
dantzari egiten diete, bereziki, 
lekua Udazabalen, eta asteburu 
honetako eskaintza da horren 
adibide; baina musika emanal-
dirik ez da faltako, eta, horien 

artean, Kalakan taldeak eta 
Alexandre Arkhintcheev-ek 
egingo duten kontzertu "esklu-
siboa" nabarmendu dute. 

Musika arloan, baina, aurten-
go berrikuntza nagusia Ibai-
Arte Merkatari eta Zerbitzu 
Elkarteak Udalarekin elkarla-
nean antolatu duen Arrasate 
Blues jaialdia da. Atzo, eguena, 
estreinatu zuten, nahiz eta uz-
tailaren 19tik 21era bitartean 
izango diren kontzertu gehienak. 
Guztira, hamahiru taldek joko 
dute – herrikoak eta kanpokoak– 
herriko zortzi tabernatan, eta, 
horrez gainera, Udalaren esku-
tik, Gasteizko Allnighters taldeak 
Herriko Plazan eskainiko duena.

Bergaran, abuztuan ere bai  
Udaleko Kultura Sailaren esku-
tik, zuzeneko hamaika emanal-

di izango dira uztailean eta 
abuztuan; eskaintza aldetik eta 
baita publiko motari dagokionez 
ere, egitarauaren "aniztasuna" 
azpimarratu dute. 36.452 euroko 
aurrekontua du programak.

Uztaileko eguaztenak, berezi-
ki, antzerkiaz gozatzeko egunak 
izango dira San Martin plazan; 
helduentzako zein haurrentzako 
aire libreko zinemaren txanda, 
berriz, martitzenetan Espoloian, 
eta, eguraldi txarra eginez gero, 
Seminarioko arkupeetan; eta, 
gaur hasita, Berumuga musika 
zikloko kontzertuak lau eguba-
koitzetan, 22:00etan. 

Abuztuan ere izango da zer 
ikusi eta entzun: martitzenetan, 
zine emanaldiak eskainiko di-
tuzte; eta horrez gain, magia 
ikuskizuna eta baita estilo as-
kotariko hiru kontzertu ere.  

Oñatin, Kalean eta 'Bridges' 
Udako kultura eskaintzan he-
rriko musikariei tokia egiten 
saiatzen da Udaleko Kultura 
Saila; aurten ere badira bertako 
musikariak eta baita nazioarte-
koak ere: kubatarrak eta India-
koak, hain justu. Azken hori 
Residui Teatro Italiako taldea-
rekin elkarlanean antolatu du-
tela kontatu du Kultura tekni-
kari German Meabebazterre-
txeak: "Uztailaren 18tik 29ra 
bitartean, Bridges Nazioarteko 
Antzerki Egoitza egingo du Re-

sidui Teatrok Oñatin, eta he-
rrialde askotako sortzaileak 
etorriko dira. Formakuntza 
saioak jasoko dituzte, batetik, 
baina herriko txoko ezberdine-
tan ikuskizunak eskainiko di-
tuzte; Kalean egitarauan sartu 
dugun kontzertuaz gainera, 
herriko txoko ezberdinetan bes-
te ikuskizun batzuk ere bai".

Bridges profesionalendako 
egoitza bada ere, ateak zabalik 
dituztela azaldu du Residui Tea-
troko kide Ilargi Zabaletak: 
"Herritarrekin egin gura dugu  
azken ikuskizuna; hortaz, parte 
hartu gura dutenek dei dezate-
la 648 66 51 94 telefonora". 

Herri txikietan, auzoko jaiak 
Bestetik, auzoetako jai batzordeen 
eta bestelako elkarteen eskutik 
ere ekitaldi asko izango dira.

Maurizia naiz kaleko dantza ikuskizuna eskainiko du Aukeran dantza taldeak Arrasaten, uztailaren 12an. DAVID HERRANZ Leioako Travelling Brothers taldea Eskoriatzan izango da gaur. ALEX R. CRUZ

Kultura eskaintza 
zabala eta kaletarra 
udako hilabeteetan
askotariko musika estiloetako kontzertuak, antzerkia, zirkua eta dantza saioak izango 
dira uztailean eta abuztuan Debagoienean; herri handiek dute eskaintza zabalena, 
gehienak udaletako kultura sailek antolatuta, tokian tokiko elkarteekin elkarlanean 

MUSIKA, ANTZERKIA, 
ZIRKUA, ZINEMA, 
DANTZA ETA MAGIA 
SAIO UGARI KALEAN, 
UDA SASOIAN  

2010a ezkero antolatzen du Aretxabaletako Udalak uztailean 
kale-antzerki zikloa. "Eusko Jaurlaritzak kale-antzerkia 
bultzatzeko dirulaguntzak atera zituen eta horien bitartez 
Debagoieneko hainbat herritan hasi ginen egitarauetan kale 
antzerki gehiago sartzen. Gaur egun ere harrera ona izaten dute, 
jende asko biltzen da eguaztenero". 

Estilo ezberdinetako antzerki lanak ekartzen saiatzen direla dio 
Aretxabaletako Kultura teknikari Inma Miguelek: "Eskaintza zabala 
dago, eta ezberdinak ekartzen saiatzen gara; haurrentzako eta 
publiko familiarrarentzako, bereziki". 

Aste honetan eskaini dute lehena, Trapu Zaharrak taldearen 
Turistreando lana, eta beste hiru izango dira, hurrenez hurren: 
Dikothmia konpainiaren Spazi...o, Kresala euskal taldearen 
Ikono-grafiak eta Markeliñeren Cheef nature.

Antzerki emanaldiak eguaztenetan
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Ohiturari jarraituz, Monterron 
parkean Arrasate Musikaleko 
Big Band-ek egubakoitzean, 
ekainaren 28an, eskaini zuen 
emanaldiarekin zabaldu zuten 
aurtengo aire libreko kultura 
egitaraua, eta Jon Maia 
bertsolariak eta askotariko 
saltsetako perrexilak gidatzen 
duen Hezurbeltzak taldeak 
borobilduko dute, uztailaren 
28an, Aldai parkean. 

Udaleko Kultura Saileko buru 
Jon Garairen esanetan, "46.300 
euro da aurtengo Udazabal 
programak duen aurrekontua, 
eta, sei kokagune ezberdinetan, 
bost diziplina artistikorekin 
gozatzeko aukera izango da". 
Aurreko aldietan moduan, 
ikuskizun gehienak erdigunean 
badira ere –Zaldibar frontoian, 
Biteri plazan, Monterron parkean  
eta Herriko Plazan–, Kultura 

zinegotzi Juan Ramon 
Mendietak adierazi du aurten, 
bereziki, apustua egin dutela 
Udazabaleko eskaintza herriko 
beste auzo batzuetara ere 
gerturatzeko; hori horrela, 
Maiatzaren Bata plazan eta Aldai 
plazan ere izango da uztailean 
zerekin gozatu.

Guztientzako prestatutako 
ekintzak dira; 20:00etan hasita 
batzuk eta 22:30ean besteak, 
guztiak doan dira. Informazio 
gehiago, Arrasate.eus atarian.

Hamaikagarren Udazabal egitaraua 

Bergarako Udalak Gaztelupeko 
Hotsak diskoetxearekin elkarlanean 
antolatzen duen Berumuga musi-
ka zikloa egonkortuta dago herrian, 
eta baita inguruko herrietako mu-
sikazaleen agendetan ere; hori 
horrela, musika beltza –blues, 
soul, funka, eta abar– oinarri duen 
baina bestelako estiloetara ere 
zabalik dagoen jaialdia aurten ere 
Espoloira ekartzeko apustua egin 
dutela azaldu du Kultura teknika-

ri Maider Osak: "Urte asko dara-
magu antolatzen, eta, hain zuzen 
ere, publiko fidela du Berumugak. 
Taularen gainean dagoen taldea 
ezagutu edo ez, jende asko hur-
biltzen da astero, badakielako 
kalitatezko emanaldiak izaten 
direla". 

Horren harira, Espainiako 
Estatuko eta nazioarteko 
punta-puntako musikariak 
gonbidatu dituztela nabarmendu 

du Gaztelupeko Hotsak 
diskoetxeko Ubane Uzinek: "Joe 
Cocker ekarriko digu gogora 
gaurko emanaldiak; datorren 
astean, berriz, Cosmosoul 
taldeak nahasketa bitxia 
eskainiko du, soularen, 
funkaren, world music 
delakoaren eta fadoaren 
artekoa. Blues doinuak, baina 
rocketik lizentzia asko hartuta, 
hirugarrenean; eta jazz 
kontzertu dantzagarria, aldiz, 
azkeneko emanaldian".

Uztaileko egubakoitzetan, Berumuga

Herriko jai nagusiak amaituta, 
uztailean eten egiten du Udaleko 
Kultura Sailak eskaintza, eta, 
hori ikusita, hutsunea betetzeko 
asmoarekin abiatu zuen 
Atxorrotx Kultura Elkarteak 
Errekan Gora egitaraua orain 
dela hamabi urte. Udalarekin 
elkarlanean antolatzen dute, eta 
aurtengoak 13.000 euroko 
aurrekontua du. "Hasierako 
helburuekin jarraitzen dugu; hau 

da, herriko txoko ezberdinetan, 
eta, bereziki, euskal artistei edo 
taldeei tokia eginda, publiko 
guztiarentzako emanaldiak eta 
doan eskaintzea", azaldu du 
Atxorrotx Kultura Elkarteko kide 
Edorta Barandiaranek.

Musika du Errekan Gora 
ekimenak ardatz nagusi, eta 
domekan estreinatuko duten 
sortan ere hala izango dela dio: 
"Orain dela urte batzuk gurean 

izan zen Nafarroako Travelling 
Brothers taldea gonbidatu dugu 
berriz ere, sekulakoak dira! 
Haatik dantza taldea, uztailaren 
12an, Bizkaiko Eskean Kristo 
hurrengo egubakoitzean, eta  
irailaren 14an bukatuko dugu, 
Petti-rekin". 

Aurrera begira, ekitaldi 
kopurua handitu egin gura dute: 
"Esfortzu handia eskatzen digu 
elkarteari eta baita Udalari ere; 
denbora bat hartuko dugu 
aztertzeko ea posible den". 

Eskoriatzan, Errekan Gora jaialdia

Orain dela hamar urte hasi ziren 
Kalean egitaraua antolatzen, 
nahiz eta aurrez ere aire librean 
ekitaldi solteak eskaini; honela 
dio Kultura teknikari German 
Meabebazterretxeak: "Hainbat 
ekintza antolatzen hasi ziren 
gaztelekutik orain dela 24 urte, 
Kultura Sailetik geroago beste 
hainbat ere proposatu genituen, 
eta ondoren sortu genuen 
Kalean egitaraua; hau da, 

herriko txoko ezberdinetan 
programatutako uztail osorako 
egitarau zabalagoarekin". 

15.000 euroko aurrekontua 
du aurtengoak, eta sei ekitaldi 
batzen ditu: bost kontzertu eta 
antzerki emanaldi bat. Ekainaren 
28an abiatu zuten, Ganbara 
Faktoriak Arantzazun eskaini 
zuen kontzertuarekin, eta 
irailaren 1ean borobilduko dute, 
Hortzmuga konpainiaren Jule 

izeneko kale-antzerkiarekin. 
"Iaz moduan, ikuskizunaren edo 
taldearen ezaugarriak kontuan 
hartuta, Lazarragako lorategian, 
San Lorentzoko ermitan eta 
Errementari plazan emanaldi 
bana prestatu dugu, eta, 
berrikuntza moduan, kontzertu 
ibiltari bat ere antolatu gura izan 
dugu; hori horrela, atzo, eguena,  
pintxo-poteoa zela aprobetxatuz, 
Broken Brothers Brass Band 
taldea erdiguneko kaleetan 
zehar ibili zen jotzen".

Oñatin, Kalean egitasmoa
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ZAPATUA, 6

09:00 123 Hemen da Miru
09:30 Txantxariak 19
10:00 Kantari 8 
10:30 123 Hemen da Miru
11:00 Hemen Debagoiena
11:45 Erreportajea: 

Sanferminak 
birpentsatzen

12:00 Elkarrizkettap: Nahia 
Quincoces 

12:30 Hiri-baratzea 6
13:00 Jaiak: Eskoriatza eta 

Elgeta 
14:00 Nor baino nor 
14:30 Hemen Debagoiena
15:15 Erreportajea: 

Sanferminak 
birpentsatzen

15:30 Asteko errepasoa
16:00 Sanjuanak 2019
17:00 Jaiak: Eskoriatza eta 

Elgeta 
18:00 Elkarrizkettap: Mikel 

Ayestaran 
18:30 Asteko errepasoa
19:00 Hemen Debagoiena
19:45 Erreportajea: 

Sanferminak 
birpentsatzen

20:00 Jaiak 

DOMEKA, 7

09:00 Txantxariak 19
09:30 Kantari 8 
10:00 123 Hemen da Miru
10:30 Txantxariak 19
11:00 Kantari 8 
11:30 Elikatu 5 
12:00 Jaiak: Eskoriatza eta 

Elgeta 
13:00 Nor baino nor 
13:30 Elkarrizkettap: Mikel 

Ayestaran 
14:00 Asteko errepasoa
14:30 Hemen Debagoiena
15:15 Erreportajea: 

Sanferminak 
birpentsatzen

15:30 Hiri-baratzea 6
16:00 Elikatu 5 
16:30 Jaiak 
17:30 Elkarrizkettap: Nahia 

Quincoces 
18:00 Nor baino nor 
18:30 Elkarrizkettap: Mikel 

Ayestaran 
19:00 Hemen Debagoiena
19:45 Erreportajea: 

Sanferminak 
birpentsatzen

20:00 Elikatu 5 
20:30 Hiri-baratzea 6 

EGUBAKOITZA, 5

10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Elkarrizkettap: Mari 

Luz Esteban
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 Elkarrizkettap: Mikel 

Ayestaran
13:00 Hiri-baratzea 6
13:30 Hemen Debagoiena
14:30 Albisteak
14:45 Harmailatik
15:15 Hemen Debagoiena
16:15 Albisteak
16:30 Kantari 7
17:00 Albisteak
17:15 Nor baino nor 

(Bergara)
17:45 Albisteak
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Hiri-baratzea 6
19:30 Elkarrizkettap: Mari 

Luz Esteban
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Nor baino nor 

(Bergara)
21:30 Elkarrizkettap: Nahia 

Quincoces
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Erreportajea: 

Sanferminak 
birpentsatze

ARAMAIOKO SAN MARTIN JAIEN LABURPENA
‘Jaiak’ Martitzena, 21:00 eta 23:00

GOIENA

'SANFERMINAK BIRPENTSATZEN' ERREPORTAJEA
‘Berezia’ Egubakoitza, 23:00

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 8

ARRASATEKO KADETE 
MAILAKO LASTERKETA
‘Harmailatik’ 

21:30/23:30

EGUENA, 11

NOR BAINO NOR 
GEHIAGO ESKORIATZAN
‘Lehiaketa’ 

21:30/23:30

EGUBAKOITZA, 5

NAHIA QUINCOCESI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

ASTELEHENA, 8

ARAMAIOKO JAIEN 
ERREPORTAJEA
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

103. ERRENTAN EMAN
Arrasate.  Erdigunean 
etxebizitza ematen da 
errentan. Eguzkitsua. 
Jantzia. Berokuntzarekin. 
669 66 54 99 

Bergara. Barrenkalen bi 
logelako etxebizitza ema-
ten da errentan. Guztiz 
berrituta, berokuntzarekin 
eta jantzia. 649 56 34 92

104.ERRENTAN HARTU
Bergara. Ama-alabak 
gara eta etxebizitza edo 
logela bat behar dugu 
errentan. 611 07 91 50

Debagoiena. Etxebizitza 
behar dut errentan har-
tzeko. 602 15 67 71

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Umeak zaindu Bergaran.  
Bergaran, irailetik aurrera, 
umeak eskolara eraman, 
eguerdian bazkaria eman 
eta etxeko lanak egiteko 
pertsona baten bila gabil-
tza. Nahiago dugu, eus-
karaz dakien pertsona 
izatea. Epe luzerako, 4-5 
urte, egun erdiko kontra-
tua eskaintzen dugu. 
Telefonoa: 635 20 79 76 

402. ESKAERAK
Arrasate edo Bergara. 
Osasun teknikari, lehen 
sorospen eta Alzheimer 
gaixoak zaintzeko forma-
zioa duen mutila zaintza 
lanetarako gertu. 688 89 
96 46 (Fernando)

Arrasate eta Bergara. 
Astean zehar goizetan, 
orduka, edo asteburuetan 
nagusiak zaintzeko gertu 
nago. 695 12 06 79

Arrasate.  Orduka garbi-
ketan edota nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
634 07 99 70 

Bergara. Neska ardura-
tsua etxean bertan bizi 
izaten lan egiteko gertu. 
643 59 08 11

Debagoiena. Asteburue-
tan etxean bertan bizi 
izaten edo astean zehar 
orduka lan egingo nuke. 
659 90 85 13

Debagoiena.  Asteburu-
tan eta arratsaldetan or-
duka lana egingo nuke. 
Nagusiak zaintzen edo 
beste edozein lan egiteko 
gertu nago. 631 40 36 31 

Debagoiena.  Emakumea 
astean zehar lan egiteko 
gertu. Nagusiak zaintzen 
edo bestelako lanak egite-
ko ere gertu. 632 87 92 34 

Debagoiena.  Emakumea 
gertu egun erdiz edo or-
duka lan egiteko. Telefo-
noa: 632 53 28 51 

Debagoiena.  Esperien-
tzia duen neska gertu, 
ahal bada goizetan edo 
gauetan, garbiketak egin 
eta nagusiak zaintzeko. 
631 95 04 42 

Debagoiena.  Esperien-
tzia duen neska orduka 
zein etxean bertan bizi 
izaten nagusiak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko 
gertu. Baita tabernako 
zerbitzari moduan lan 
egiteko ere. 654 11 15 14 

Debagoiena.  Esperien-
tzia handia duen mutila 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko gertu. 
Orduka zein etxean bertan 
bizi izaten. 638 85 43 36 

Debagoiena.  Garbiketa, 
sukaldari edo harategiko 
laguntzaile lanak egiteko, 
pertsona nagusiak zain-
tzeko edota baserriko 
lanak egiteko prest. 
678147273 (Javier) 

Debagoiena.  Nagusiak 
edo umeak zainduko ni-
tuzke, etxean bertan bizi 

izaten edo bestela. Tele-
fonoa: 640 70 57 94 

Debagoiena.  Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta garbiketan esperientzia 
duen neska lan bila. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka eta zein astebu-
ruetan. 697 86 48 91 

Debagoiena.  Nagusiak 
eta umeak zaintzen, gar-
biketan eta abarrean lan 
egingo nuke. Gomendio 
agiriak dauzkat. 632 53 
66 42 

Debagoiena.  Nagusiak 
eta umeak zaintzen, gar-
biketan, sukalde lagun-
tzaile, baserriko lanetan, 
margotzean, eraikuntzan, 
soldadura lanetan eta 
abarretan lan egingo 
nuke. 631 67 45 17 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egingo nuke. 603 25 
79 96 (Marta) 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
jarduteko gertu nago. 

Legezko agiriak eta Jaur-
laritzaren ziurtagiria dauz-
kat. 659 57 93 89 

Debagoiena.  Neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu. Etxean bertan 
bizi izaten edo orduka. 
631 67 96 77 

Debagoiena.  Neska ar-
duratsua, etxean bertan 
bizi izaten edo orduka, 
nagusiak zaintzeko gertu. 
631 93 23 22 

Debagoiena.  Neska ar-
duratsua, familia ardura-
rik gabekoa, etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
nagusien zaintzan lan 
egiteko gertu. Erreferen-
tziak eta esperientzia 
dauzkat. Prestutasun 
osoa. 632 64 35 07 

Debagoiena.  Soziosani-
tario titulua daukan neska 
gertu etxean bertan bizi 
izaten edo orduka zaintza 
lanetan jarduteko. Deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 600 01 48 81 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. Legezko agiriak, 
erreferentziak eta Eusko 
Jaurlaritzako ziurtagiria 
dauzkat. 695 38 85 09

Debagoiena. Zaintza la-
nak egiteko gertu nago, 
etxean bertan bizi izaten. 
612 28 64 34

Debagoiena. Zaintza la-
nak eta atari zein beste-
lakoen garbiketak egiteko 
gertu nago. 663 46 71 10

Debagoiena. Zaintza la-
netan esperientzia handia 
duen emakumea lan bila. 
Ahal bada, etxean bertan 
bizi izaten. Erreferentziak 
dauzkat. 632 63 79 30

Debagoiena. Zaintza la-
netan, zerbitzari moduan 
edota garbiketan lan egin-
go nuke. 656 18 33 31

Lan bila. Debagoienean, 
Bergaraldean hobe, ema-
kumea nagusiak zaintze-
ko gertu. Disponibilitate 

osoa. Deitu 639 02 00 81 
telefono zenbakira.

Oñati.  Nagusiak eta 
umeak zaintzeko edota 
garbiketak egiteko gertu 
nago. 943 08 28 99 edo 
Deitu 627 18 04 35 tele-
fono zenbakira.

Umeak zaintzen. Mon-
dragon Unibertsitateko 
magisteritza haur hezkun-
tzako ikasle bat naiz. 18 
urte ditut eta Aretxabale-
tan bizi naiz. Uztailean 
umeak zaintzen lan egitea 
gustatuko litzaidake. 
Umeekin praktikak ikas-
tolan eta udalekuetan egin 
ditut. 688 66 41 14

8. BESTELAKOAK

808. BESTELAKOAK
Autoa partekatu Donos-
tiara. Arrasatetik irten eta 
goizeko 9:00etan Donos-
tian sartzen naiz lanera. 
Bueltan, 17:00ak aldera 
irtetzen naiz. Autopistatik 
joaten naiz. 669 13 20 08

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

Antzuolako 
“Gaztelu Gain”elkartea

bazkide berrien bila gabiltza. Elkartea 
trekutzen dago, mendiaren erdian, 

basoz eta zelaiez inguraturik.
animatu eta etorri ikustera inongo 

konpromiso gabe. 
635 20 58 41 iker
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Antonia Ramos Luna. Eskoriatzan, uztailaren 25ean. 75 urte.

Jose Luis Arregi Ugarte. Oñatin, uztailaren 26an. 83 urte.

Emiliano Huerta Carenas. Arrasaten, uztailaren 27an. 86 urte.

Inozentzia Isasmendi Korta. Aretxabaletan, uztailaren 29an. 94 urte.

Nere Osinaga Uribe. Arrasaten, uztailaren 29an. 87 urte.

Pedro Mari Zubia Telleria. Oñatin, uztailaren 29an. 80 urte.

M. Carmen Mitxelena Lazkano. Oñatin, uztailaren 29an. 90 urte.

Anton Azkarate Zabarte. Arrasaten, uztailaren 2an. 87 urte.

Tomasa Pecos Fernandez. Arrasaten, uztailaren 2an. 90 urte.

Eduarda Villar Jauregi. Oñatin, uztailaren 3an. 100 urte.

Luis Salazar Ortega. Eskoriatzan, uztailaren 3an. 87 urte.

Angel Arregi Otadui. Arrasaten, uztailaren 4an. 75 urte.

HiLDAKOAK

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 5 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Zapatua, 6 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 2
Domeka, 7 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Astelehena, 8 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
Martitzena, 9 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 6
Eguaztena, 10 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguena, 11 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 5 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Zapatua, 6 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Domeka, 7 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Astelehena, 8 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 9 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 10 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 11 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 5 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Zapatua, 6 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Domeka, 7 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Astelehena, 8 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 9 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 10 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 11 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019ko abuztuaren 30era arte:
ESPAÑOL MORALES: Araba 

etorbidea 14 / 943 79 18 65

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

(22:00etatik 09:00etara)
2019 osoan:
OIARBIDE: San Antonio 5 /  
943 76 19 63

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play eta  
App Store dendetan.

guARDiAKO FARMAziAK

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2019ko uztailaren 5ean. 

Hutsune nabaria utzi diguzu,
zure oroimenak indartzen gaitu,

gure bihotzetan betirako.
—

urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 7an,
12:00etan, Arantzazuko Santutegian.

2018ko uztailaren 3an hil zen, 92 urte zituela.

 Margarita 
Iñurrategui Garitano 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Antzuolan, 2019ko uztailaren 5ean. 

Irribarrez eta umoretsu oroituko zaitugu
gure bihotzetan betiko.

—
Lehen urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 7an,

11:00etan, Antzuolako Errukizko Amaren parrokian.

2018ko uztailaren 6an hil zen, 87 urte zituela.

 Julian 
Garitano Alberdi 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2019ko uztailaren 5ean. 

Goizegi joan zinen gure ondotik,
hutsune handia utzita.

Beti izango zaitugu gure bihotzean.
Asko maite zaitugu.

Familia, Xurrupak eta lagun guztiak.
—

Bigarren urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 7an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

2017ko uztailaren 8an hil zen, 40 urte zituela.

 Ander 
Albisua Gallastegui 

OROigARRiA

 Arrasaten, 2019ko uztailaren 5ean. 

Haren anai-arrebak: Jesus (†) eta Leonor (†), Bixente (†) eta iñaxi,
Mari eta Jesus (†), Mariano eta Pilar, Jose Luis eta Mila,

 Marije eta Antonio, Txaro, Kontxi (†); eta ilobak.

'zelaitxo'

2019ko uztailaren 2an hil zen, 87 urte zituela.

 Anton 
Azkarate Zabarte 

OROigARRiA

 Arrasaten, 2019ko uztailaren 5ean. 

Aritzen lagunak.

2019ko uztailaren 4an hil zen, 75 urte zituela.

 Angel 
Arregi Otadui 

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: 176 € /  goiena 

Klubeko bazkideendako 156 €

 Eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

ASTE BARRUAN, BAITA ERE:

ARRASATE goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

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

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

ELGETA ugari: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.

ANTZUOLA itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.
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tXutXu-MutXuak

1

3 4

5

6

7

2

2. Goienara bisita
Esloveniako CAAP kooperatibak sustatzeko 
elkarteko bederatzi kide egon ziren bisitan. 
Mondragon korporazioa eta beste hainbat 
negozio ezagutzen egon ziren.

1. Bergarako balkoirik politenak
Maria Magdalena Iraolagoitiak irabazi zuen 
Bergara Loratzen lehiaketako lehen saria. 
Karmelo Santorcuato izan zen bigarrena, eta 
Nerea Arruti hirugarrena.

6. Sanmartzialak ospatzen
Bergarako jai kuttunenetakoa da San 
Martzialgo erromeria. Askotariko ekintzak 
egin zituzten, besteak beste, presoen aldeko 
elkarretaratzea egin zuten.

4. Azken entrenamendua
Aloña Mendiko harrobiko ziklistek bukatu 
dute denboraldia. Entrenamendua eta 
merienda egin zituzten, entrenatzaileekin eta 
gurasoekin.

3. Imotz harana ezagutzen
Aloña Mendiko mendi sailekoek ibilaldi 
ederra egin zuten ekain bukaeran. Etxalekun 
hasi eta Latasaraino joan ziren. Ergako 
Trinidade mendatea igo zuten.

5. Euskal abenturazaleak
121 gaztek dihardute Mauletik Getxoraino 
dauden 798 kilometroak egiten. Tartean 
daude Irea Egaña oñatiarra eta Kattalin 
Linazisoro aretxabaletarra. 

7. Pedro Agirianok, 87 urte
Musakolako astoarekin kalejira egiten zuen 
Pedro zoriondu gura dute etxekoek. "Altxibar 
baserriko senide guztion partetik, zorionak, 
aita eta aitajaun!".
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zoRioN aguRRak

 
aREtXabaLEta
Nora Cantera Herrasti
Ekainaren 27an, 11 
urte. Zorionak, Nora! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta patxo pila 
bat, etxeko danon 
partetik! Maite zaitugu.

aRRaSatE
Antonio Prol
Uztailaren 2an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
aitatxo. Ederto pasatu 
zure egunean. Maite 
zaitugu.

bERgaRa
Iraia Igarza Gimbert
Uztailaren 1ean, 12 
urte. Zorionak, Iraia! 
Urte askotarako, 
etxeko guztion eta, 
bereziki, Ikerren 
partetik. Muxu handi 
bat.

oÑati
Maddi Zubeldia 
Arrese
Ekainaren 29an, 7 
urte. Zorionak, Maddi! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

oÑati
Odei Palacin Aldea
Uztailaren 4an, 12 
urte. Zorionak, Odei! 
Urte askotarako! Ondo 
pasatu eguna. Patxo 
handi bat, danon 
partetik.

aRRaSatE
Aiora Tamayo 
Kortabarria
Uztailaren 5ean, 7 
urte. Zorionak, Aiora! 
Patxo handi bat 
amatxoren, aitatxoren, 
Ibairen eta Laiaren 
partetik. Ondo pasatu!
 

aRRaSatE
Eneko Abarrategi 
Segura
Uztailaren 3an, 8 urte. 
Zorionak, Eneko! 
Bihotza! Zortzi urte 
bete dituzu! Jarraitu 
zoriontsu eta energia 
horrekin! Asko maite 
zaitugu! Zure 
familiaren partetik, 
zorionak!

oÑati
Nahia Guridi Urtaza
Uztailaren 3an, 6 urte. 
Zorionak, bihotza! 
Egun ona pasatu eta 
muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

aRRaSatE
Izadi Balanzategi 
Robledo
Uztailaren 3an, 2 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo pasatu 
urtebetetzea, familiako 
guztion partetik!

aRaMaio
Maren Muñoz Lopez 
de Bergara
Uztailaren 7an, 3 urte. 
Zorionak, Maren! 
Ederto pasatu zure 
eguna. Besarkada 
handi bat eta muxuak 
denon partetik!
 

bERgaRa
Achille eta Daphne 
Rocafort Alonso
Daphnek 2 urte, 
uztailaren 2an eta 
Achillek 5, uztailaren 
6an. Zorionak familia 
osoaren partetik. 
Asko, pilia, maitte 
zaittuztegu!

aNtzuoLa
Ainara Etxezarreta 
Mugica
Uztailaren 6an, 8 urte. 
Urte askotarako, 
Ainara! Oso ondo 
pasatu eguna. Aitziber, 
Elene, Aitor, Irati eta 
etxekoak.
 

oÑati
Elene Guridi Arriaran
Uztailaren 6an, 8 urte. 
Zorionak, Elene! 
Ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetze eguna 
eta patxo handi bat, 
etxeko danon partetik. 
Bereziki aitatxo, 
amatxo eta Aner.

oÑati
Alix Biain Ugarte
Uztailaren 9an, 8 urte. 
Zorionak, Alix eta urte 
askotarako, potxola! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna lagunen 
eta familixakuen 
artian! Patxo handi 
bat!

oÑati
Urko Garitano Urzelai
Uztailaren 10ean, 6 
urte. Zorionak, Urko! 
Jada sei urte! Ondo 
pasatu zure egunian 
eta muxu handi bat, 
etxeko danon eta... 
batez be, Hegoiren 
partetik!

oÑati
Maialen Marton 
Camino
Uztailaren 8an, 5 urte. 
Zorionak, guapetona! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze festan. Gu 
ere agertuko gera! 
Muxu potolo bat, 
denon partetik.

aREtXabaLEta
Oier Oroiz Antoñana
Uztailaren 8an, 7 urte. 
Zorionak, Oier! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta musu asko, familia 
osoaren partetik.

aRRaSatE
Eñaut Labayen Marin
Uztailaren 8an, 6 urte. 
Zorionak, printzipito! 
Eskerrik asko ematen 
dizkiguzun poztasun 
guztiagatik. Ederto 
ospatu zure 
urtebetetze eguna, 
familia osoaren 
partetik! Asko maite 
zaitugu! Muxu handi 
bat.

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

Internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta https://goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean eta egubakoitzean goiena paperean.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-
eguna eta nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

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

Hortik aurrera 
jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko 
ditugu.



46      ZERBITZUAK Egubakoitza  2019-07-05  GOIENA ALDIZKARIA

EGUBAKOITZA 5
ELGETA Bisita bereziak 
Intxortako frontera
Gaur, 11:00etan eta 16:00etan. 
Izena, aurrez: turismo@debagoiena.
eus edo 943-79 64 63. 
Asentzion.

ARETXABALETA 'Imaginagintza 
laikoa' erakusketa
Jabier Oiartzunen eskulturak 
ikusgai, gaurtik hilaren 31ra arte. 
Arkupen, 11:00etan. 

OÑATI 'Lope de Aguirre' 
liburuaren aurkezpena
Alvaro Bermejok idatzitako liburua 
da. Argazkiak eta diseinua Joseba 
Urretabizkairenak dira; euskarara 
itzulpena Joxemi Saizarrek egin du.
Zinema aretoan, 19:00etan. 

OÑATI Trianako jaiak
19:00etan, Astrotrastoren jaitsiera;
19:30ean, txorimalo eta erraldoiak;
19:30ean, presoen eskubideen 
aldeko elkarretaratzea; 20:00etan, 
pintxo-potea; eta 22:00etan, The 
Potes, Txua eta Javi Laz taldeak.
Trianan. 
 
ARETXABALETA Musika beltza
Blues, ragtime eta soul doinuak 
Jaime Alvarellos musikariaren 
eskutik, Aretxartek gonbidatuta.
Belorrieta auzoan, 19:00etan. 

ARRASATE 'Block' dantza 
ikuskizuna
Dantza garaikidea komunikazio 
hizkuntza bezala hartuta, Amaia 
Elizaranen proiektuak abiapuntu 
espezifiko bat du: gorputza.
Zaldibar frontoian, 20:00etan. 

ARRASATE 'Madera' dantza 
ikuskizuna
Denis Santacanaren lanaren 
helburua da gizakien arteko 
harremanen gainean hitz egitea, 
dantzatik harago.
Zaldibar frontoian, 20:00etan.

ARAMAIO Nila Coyote eta Chico 
Tornado, Rukula, eta Brigade 
Loco taldeak
San Martin jaietako kontzertua 
egingo dute.
Txosnagunean, 23:00etan. 

ZAPATUA 6
ESKORIATZA EskoXtrem 2019
Bi ibilbide: 40 edo 50 kilometro.
Fernando Eskoriatza plazan, 
08:30ean.

ELGETA Bisita bereziak 
Intxortako frontera
Gaur, 11:00etan. Izena, aurrez: 
turismo@debagoiena.eus edo 
943-79 64 63. 
Asentzion. 

OÑATI Trianako jaiak
11:30ean, umeendako marrazkiak; 
12:30ean, sariak; 15:00etan, ilinti 
kafea; 16:00etan, mus txapelketa; 
17:00etan, ur-pistolen gerra; 
19:00etan, txorimaloak: 20:00etan, 
erromeria; eta 23:00etan, Garilak 
26 eta Mugi Panderoa taldeak.
Trianan.

ARAMAIO Auto klasikoen 
erakustaldia
San Martin jaiak.
Bizente Goikoetxea plazan, 
11:30ean.

OÑATI 'Oteiza eta Arantzazuko 
estatuaria' erakusketa
Urriaren 27ra arte.
Gandiaga Topagunean, 12:00etan.

OÑATI 'Oñatiko altxorrak' bisita
Sancti Spiritus Unibertsitatea eta 
Mikel Goiaingeruaren parrokia 
ezagutzeko aukera, 13:00etan eta 
17:00etan.
Turismo Bulegoan, 13:00etan.

ARAMAIO Txonborro magoa
San Martin jaiak.
Bizente Goikoetxea plazan, 
18:30ean.

OÑATI 'Industrializazioa Oñatin' 
bisita
Ganbara Faktoriaren laugarren eta 
azken kontzertua. Hots Abesbatza, 
Eli Mendiaraz pianistaren 
laguntzarekin. Debalde. 
Ulma Eraikuntzak enpresan, 
19:00etan.

ARAMAIO The Potes eta Kañeria 
13 taldeak
San Martin jaiak.
Txosnagunean, 00:00etan. 

DOMEKA 7
OÑATI Trianako jaiak
10:00etan, diana; 12:30ean,
meza hildako auzokoen alde, eta 
ostean, luntxa; 15:00etan, bazkaria; 
19:00etan, Potx eta Lotx; eta 
21:00etan, Xolonpo-ren omenezko 
jai bukaera.
Trianan.

ARRASATE 'Arrasate, historian 
zehar komunikazio ardatza' 
bisita gidatua
Herriak izan dituen bideei buruz 
egingo du berba Arantza Otaduyk. 
Merkataritza ardatz garrantzitsua 
izan da Arrasateren bilakaera 
ekonomikoan.
Herriko Plazan, 11:00etan.

BERGARA 'Bergara Hiria' 
argazki lehiaketako lanak
Gaur da saritutako lanak ikusteko 
azken eguna.
Aroztegin, 12:00etan.

OÑATI 'Oñatiko altxorrak' bisita
Sancti Spiritus Unibertsitatea eta 
Mikel Goiaingeruaren parrokia 
ezagutzeko aukera, 13:00etan eta 
17:00etan.
Turismo Bulegoan, 13:00etan.

OÑATI Espeleotxiki irteera
Pasarelaz kanpo abentura familia 
osoarentzat. Aurrez eman behar da 
izena: 943-08 20 00. Hurrengo 
saioak uztailaren 13an eta 28an 
egingo dituzte.
Arrikruten, 15:30ean.

BERGARA 'This is W. Mozart' 
kontzertua
Bergarako Orfeoiak Mozarten lau 
pieza eskainiko ditu.
San Pedro elizan, 19:00etan.

ARAMAIO 'Ertzak bidean' 
ikuskizuna
San Martin jaiak.
Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan. 

ESKORIATZA Travelling Brothers 
taldea
Zuzeneko ikusgarriak egiten dituen 
taldea, Errekan Gora jaialdian. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:30ean.

ARRASATE 'Desahucio' 
antzerkia
Edadeko bikote bat etxerik gabe 
geratzear dago. Berrogei urtez bizi 
izan dira etxe horretan, eta gaur, 
ezkondu ondoren erosi zuten pisua 
betirako uzteko unea iritsi da. 
Polizia, bizilagunak, herritarrak...
Justizia egingo al da?
Maiatzaren 1a plazan, 20:00etan.

ARAMAIO 'Su à feu' ikuskizuna
Deabru Beltzak taldearen 
emanaldia, San Martin jaietan.
Bizente Goikoetxea plazan, 
22:30ean. 

ASTELEHENA 8
OÑATI Udako kirol kanpaina: 
bigarren txanda
Gaur hasiko da bigarren txanda, 
hilaren 19raino, norberak duen 
ordutegian.
Zubikoan, 09:00etan.

ARAMAIO 'Up!' zirku ikuskizuna
Umorea eta objektuen antzerkia 
erabiltzen ditu Xabi Larreak. 
Umeendako saio parte-hartzailea 
egingo du. 
Bizente Goikoetxea plazan, 
12:30ean.

OÑATI 'Ezustekoak' erakusketa
Orbelaun taldeko kideen lanak 
ikusgai: Angel Maria Milikua, Imanol 
Artola, Iñaki Jauregialtzo eta 
Esteban Kerexeta. Urriaren 15era 
arte.
Turismo Bulegoan, 15:30ean.

ANTZUOLA Erretiratuen herri 
bazkaria: izen-emate egunak
Gaur eman daiteke izena, hilaren 
14an egingo den bazkarirako. 
Izen-ematea, sei euro.
Landatxopen, 16:00etan. 

MARTITZENA 9
OÑATI Arcachongo ur-parkera 
irteera
DBHko bigarren mailako neska-
mutikoendako irteera. Aurrez eman 
behar da izena. 
Gaztelekuan, 06:00etan. 

BERGARA 'Biribilak mendian' 
erakusketa
Gorteek Euskal Herriko nekazaritzan 
izan duten garrantzia ezagutzera 
ematea erakusketaren helburua: 
zirriborroak, antzinako testuak, 
garaiko mugarriak... ezagutzeko 
aukera.
Laboratorium, 10:00etan.

ANTZUOLA Erretiratuen herri 
bazkaria: izen-emate egunak
Gaur eman daiteke izena, hilaren 
14an egingo den bazkarirako. 
Izen-ematea, sei euro.
Landatxopen, 16:00etan.

OÑATI Bingo saioa
Erretiratuendako saioa, opariekin.
Eltzian, 17:00etan. 

ARETXABALETA Degurixa 
inguruak ezagutzeko
Loramendi Elkartearen eskutik. 
Udaletxe zaharrean, 19:00etan. 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

tHE SouL JaCkEt

BERGARA The Soul Jacket taldea
Berumuga jaialdiaren lehen emanaldia. Rock-and-roll musika egiten dute, 
rhythm-and-blues ukituekin. Vigon sortutako taldearen doinuak musika 
beltzetik oso gertu daude. Debalde.
Gaur, egubakoitza, Espoloian, 22:00etan.
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ARRASATE Fredi Pelaez Trio 
taldearen kontzertua
Jazz doinuekin girotuko dute 
Arrasate Blues jaialdiko kontzertua.
Kajoi tabernan, 19:00etan.

OÑATI 'Napardeath' pelikula
Katihotsak Logiak ekoitzitako filma 
ikusteko aukera. Egileak 
emanaldian egongo dira, lana 
aurkezten.
Gaztetxean, 22:00etan. 

EGUAZTENA 10
OÑATI Irteera gaztetxoendako
Lehen Hezkuntzako hirugarren eta 
laugarren mailetako neska-
mutikoendako irteera. Izena 
emateko azken eguna: uztailak 7.
Gaztelekuan, 07:00etan.

OÑATI Mendi irteera
Txondorgileen txabolen aztarnak 
ikustera joateko mendi ibilaldia.
Gaztetxean, 15:00etan.

BERGARA Kafe Konpon
Etxeko tresna txikiak konpontzen 
ikasteko tailerra.
San Joxepen, 16:00etan.

BERGARA Eguazteneko azoka
Herriko baserrietako eta sasoiko 
produktuak erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan.

ESKORIATZA 'Eskoriatzako 
udaletxeak' erakusketa: azken 
eguna
Gaur da bilduma ikusteko azken 
eguna. Eskoriatzarrek euren 
erabakiak hartzeko izandako leku 
ezberdinen errepasoa egiten da.
Ibarraundin, 18:00etan. 

OÑATI San Kristobal eguna
18:30ean, San Kristobal irudiaren 
bila joango dira; 19:30ean, meza 
parrokian; eta ostean, ibilgailuen 
bedeinkazioa; eta 21:00etan, afaria.
Olabarrietan.

ARRASATE 'Ekain Arrasaten' 
herri ekimena antolatzeko 
bilera
11/13 auziaren harira epaituko 
dituzten gazteei babesa emateko 
dinamika martxan ipini gura dute. 
Kulturaten, 18:30ean.

OÑATI Aran Saiz Trio hirukotea
Arantzazu Saiz (pianoa), Hasier 
Oleaga (bateria) eta Joseba Loinaz 
(baxua) dira taldeko kideak, eta 
Bidean diskoa aurkeztuko dute, 
Kalean programaren baitan. 
Lazarraga lorategian, 19:00etan. 

ARETXABALETA 'Spazio…o' 
ikuskizuna
Bizkaian sortutako Dikothomia 
konpainiaren ikuskizunak dantza 
garaikidea, dantza bertikala eta 
akrobazia bateratzen ditu. Debalde.
Mitarte kalean, 19:00etan.

EGUENA 11
LEINTZ GATZAGA 'Alu Ulu' 
antzerki foroa
Sexualitateari buruz hausnartzeko 
aukera. Plax! sexologia zerbitzuaren 
egongela gertatzen den 45 
minutuko bakarrizketa izango da.
Kultura etxean, 18:00etan.

ESKORIATZA 'Eskoriatzako 
udaletxeak' erakusketa
Eskoriatzarrek euren erabakiak 
hartzeko izandako leku ezberdinen 
errepasoa egiten duen bilduma. 
Irizarren, 19:00etan.

BERGARA 'Bergara, Villanueva 
izan aurretik: lurraldearen 
antolaketa goi erdi aroan' 
hitzaldia
Josu Etxezarragak egingo du berba, 
euskaraz.
Irizarren, 19:00etan.

EGUBAKOITZA 12
ARRASATE 'Maurizia naz' 
dantza ikuskizuna
Aukeran dantza konpainiaren 
eskutik, euskal-dantzak sortzen 
duen bizi-poza, harrotasuna, 
indarra, pasioa eta alaitasunaren 
adierazgarri.
Zaldibar frontoian, 20:00etan.

BERGARA CosmoSoul taldea
Guinea-Bissauko, Argentinako, 
Italiako eta Nigeriako musikariek 
osatzen dute taldea. Eskarmentu 
handiko musikariek bat egin dute 
errepertorio propioa sortzeko. 
Espoloian, 22:00etan.

ANTONIO ZABALA

GASTEIZ

GORBEIA

Aladdin
Egunero, domeka 
izan ezik: 17:00, 
19:45, 22:15.
Domeka: 11:45, 
17:00, 19:45, 
22:15.

Azahar
Egunero: 16:50.

Elcano y 
Magallanes
Egunero, domeka 
izan ezik: 16:30, 
18:20.
Domeka: 12:00, 
16:30, 18:20.

Godzilla
Egunero, domeka 
izan ezik: 17:30, 
22:00.
Domeka: 11:45, 
17:30, 22:00.

Los japon
Egunero: 18:40, 
20:30, 22:30.

Men in black
Egunero, domeka 
izan ezik: 20:10, 
22:25.
Domeka: 12:15, 
20:10, 22:25.

Mr. Link
Egunero, domeka 
izan ezik: 16:40.
Domeka: 12:00, 
16:40.

Muñeco diabolico
Egunero: 16:50, 
22:30.

Spider-man
Egunero: 16:45, 
19:45.

Toy story 4
Egunero, domeka 
izan ezik: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
16.20, 18:25, 
20:30, 22:30.

Tu mejor amigo
Egunero, domeka 
izan ezik: 19:15.
Domeka: 12:00, 
19:15.

Vengadores
Egunero, domeka 
izan ezik: 20:30.
Domeka: 11:45, 
20:30.

Vitoria, 3 de 
marzo
Egunero, domeka 
izan ezik: 18:40, 
20:35.
Domeka: 12:00, 
18:40, 20:35.

X-Men
Egunero, domeka 
izan ezik: 22:00.
Domeka: 12:15, 
22:00.

Yesterday
Egunero: 17:25, 
19:00, 20:05, 
22:30. 

BOULEVARD

Spider-man
Egunero: 16:20, 
17:00, 19:00, 
19:40, 21:40, 
22:00.
Zapatua eta 
domeka: 12:00.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:20.
Egubakoitzetik 
domekara: 15:00, 
17:40, 20:20, 
23:00.
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 18:20, 
21:00, 23:40.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 18:20.

Yesterday
Egunero: 15:45, 
18:10, 20:30, 
23:00.
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 13:30, 17:15, 
19:45, 22:15.
Martitzena: 17:15, 
22:15.

Aladdin
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 12:00, 16:50, 
19:30.
Martitzena: 16:50. 

Toy story 4
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 

16:40, 18:50, 
21:20.
Martitzena: 16:40.
Egunero: 15:45, 
18:00, 20:10, 
22:20.
Zapatua eta 
domeka: 13:15.
Egubakoitza eta 
zapatua: 00:30.

Muñeco diabolico
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 17:55, 22:25, 
00:25.
Martitzena: 17:55.

Rocketman
Astelehenetik 
eguenera: 16:15.

Matrix
Astelehenetik 
eguenera: 21:30.

Men in black
Egunero: 20:00.

FLORIDA

Aladdin
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
17:00, 19:45.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
12:00, 17:15, 
19:45.
Eguena: 12:00, 
17:15.

Dilili en Paris
Zapatutik 
eguenera: 12:00.

Elcano y 
Magallanes 
(euskaraz)
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
16.40, 18:40.
Astelehenetik 
eguenera: 12:00, 
15:30, 17:30.

El secreto de las 
abejas
Egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Instinto maternal
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

La biblioteca de 
los libros 
rechazados
Egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
20:00, 22:30.
Eguena. 20:00.

Los dias que 
vendran
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

Los Japon
Egunbakoitza: 
12:00, 16:40, 
18:30, 20:30, 
22:30.

Zapatua eta 
domeka: 16:40, 
18:30, 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 15:30, 
17:30, 20:00, 
22:30.

Los muertos no 
mueren
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Mr. Link 
(euskaraz)
Egunero: 12:00..

Spider-man
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
17:00, 19:45, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 12:00, 
17:15, 19:45, 
22:30.

Toy story
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
16:40, 18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 12:00, 
15:30, 17:30.

Un atardecer en 
la Toscana
Egubakoitzetik 
domekara: 16:35, 
20:35.

ziNEMa

KRITIKA

En los 90  
Zuz.: Jonah Hill. Herr.: AEB (2018). Aktoreak: Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges. 
Iraupena: 84 minutu.

Naturaltasunez kontatuta

Filmaren izenburuak argi uzten 
du zein garaitan kokatzen den 
istorioa. Protagonistak haurra 
izatetik nerabe izatera egiten 
duen bidean oinarritzen da. 
Etxean duen giroa ez da 
egokiena. Bakarrik sentitzen 
da, eta skate giroan mugitzen 
diren gazteekin elkartuko da. 
Stevie taldekide berriena da, 
eta oso ondo kontatuta heltzen 
zaigu taldeak berarengan duen 
eragina. Azken sartu da 
taldean. Haur bat izatetik, eta 
etxean dauden arauak 
errespetatzetik, gazteen alde 
bihurria ezagutzera pasako da. 
Mutikoak ordenatik anarkiara 
pasatzeko prozesu erakargarria 
ezagutuko du. Taldean adin 
desberdinetako mutikoak 
daude. Helduenak taldeko 
erreferenteak dira; gero, 
gazteagoak direnak daude; eta 
atzean, heldu berriak. Taldean 

hierarkiak daude, eta gainditu 
beharreko errituak edo 
pausoak. Hortxe sortzen diren 
harremanak, taldearen 
ezaugarriak eta barruan 
pertsona bakoitzak duen 
nortasuna naturaltasun osoz 
azalduta daude. Stevie 
amesgaizto bihur daitekeen 
amets baten barruan dago. Argi 
dago mantentzen duen erritmoa 

ez dela batere egokia. Era 
berean, ikusten dugu taldean 
sortzen diren lotura 
emozionalak.  

Jonah Hillek aipatutako 
naturaltasunarekin batera oso 
giro hurbila sortzen du. Filmean 
agertzen diren pertsonaiek 
bizitzaren zailtasunen eta euren 
ametsen arteko norgehiagoka 
bizi dute.

LoS iNtERRogaNtES
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Letrak

Kosta egiten zait egungo 
musika taldeetara 
hurbiltzea; beste garai 
bateko –gazteago 
nintzeneko– bandetan bota 
ei nuen aingura. Baina 
badira hilabete batzuk 
Nogen entzun nuela irratian 
eta harrapatu ninduela. 
Musika ederra. Entzunaren 
entzunez, abesti batzuek 
lekua topatu dute buruan, 
eta horrela, konturatu gabe, 
han non hasten naizen 
errepikatzen honelako 
letrak: Ez da ondo aterako 
edo hasi naiz geratzen zure 
pazientziarik gabe.

Esanahi aberatsa dute letrek 
abestiak goitik behera 
irakurriz gero, baina leloak 
gailendu ohi dira. Eta 
aipatutako hitzak kantatzean 
nire burua zeharo arraro 
ikusten dut. 

Urrun daude urteetan 
abestutako esto saldrá bien, no 
puede fallar (Cicatriz) edo ta 
berriz izango gara zoriontsu, 
edozein herriko jaixetan (Itoiz) 
bezalakoetatik.

Gizartea hainbeste aldatu da? 
Ez dut uste. Lehen eta orain 
presente daude hainbat 
espresio. Lehenagoko garaietan 
ere burrundara artean baladak, 
adibidez, oso estimatuak ziren; 
aurten, berriz, ordu pare baten 
saldu dira udazkeneko 
BECerako La Polla Records-en 
kontzertuetarako milaka 
sarrerak. Kantatzen duguna 
gara eta garena kantatzen 
dugu.

azkEN bERba

ANDER ETXEBERRIA

Jone Olabarria DEbagoiENa
Hain zuzen ere, bosgarren urtea 
izan dute aurtengoa Euskadiko 
Ikasleen Orkestran (EIO) Uxue 
Garitano (2005) eta Maitane 
Suinaga (2004) bergararrek. 
Maialen Txintxurreta (2004) 
oñatiarrari dagokionez, berriz, 
laugarren aldiz lortu du Eus-
kadiko musikari gazte onenen 
artean egotea. 

Eskarmentu handia dute hi-
rurek; izan ere, dagoeneko bi 
urte daramate, Garitanok  bio-
lontxeloarekin eta Suinagak eta 
Txintxurretak biolinarekin, 
Euskadiko Ikasleen Orkestra 
gazteko kide izaten. Gazte mai-
lara pasa aurretik, baina, lau 
eta hiru urte eman zituzten or-
kestraren txikitxoenen bertsioan, 
urtebetez gazteena eta txikiena 

konbinatuz. Esperientziaz gal-
detuta, denak bat etorri dira eta 
"zalantza barik" edozein musi-
kariri gomendatuko lioketela 
azaldu dute.

Uxue Garitanoren kasuan, "ka-
sualitatez" hasi zela kontatu du: 
"Musika eskolan probetara aur-
keztea proposatu zidaten, eta 
gehiegi prestatu gabe aurkeztu 
nintzen. Handik gutxira, deitu 

eta barruan nengoela jakinarazi 
zidaten". Maitane Suinagak ere 
antzeko prozesua bizi izan zuen: 
"Probatzera joan nintzen, eta, 
momentuz, bertan jarraitzen dut. 
Lagun oso onak eman dizkit eta 
musikalki asko ikasi dut Euska-
diko Ikasleen Orkestran". Maia-
len Txintxurretak anaia ikusita 
erabaki zuen EIOn sartzeko 
saiakera egitea. "Oso gustura 
ikusten nuen anaia, eta nik ere 
probatu nahi nuen; partitura 
batzuk ikasi, eta kontserbatorioan 
egin nituen probak".

Hautaprobak, urtero 
Abenduan egin ohi dituzte onar-
tze probak, urtero. Izan ere, 
urtez urte aldatzen dira orkes-
trako kideak, eta beste urtebetez 
bertan egoteko probak gainditu 
beharra dago. "Normalean, par-
titura jakin batzuk prestatu behar 
ditugu, eta gero, pieza aske bat 
jo. Hiru bat pertsonako epai-
mahaia egoten da, eta handik 
egun batzuetara jakinarazten 
dute onartuen zerrenda", azaldu 
du Garitanok.

Behin barruan, kontzertuak 
prestatzen aritzen dira. "Aurre-
ko bi asteetan batzen gara, eta 
orduan entseatzen dugu aurrei-
kusitako kontzerturako. Ego-
naldiak ere egiten ditugu, eta 
bost bat egun igarotzera joaten 
gara, denok batera", kontatu du 
Suinagak.

Halako egunetan entsegu luzeak 
egiten dituzte, batez beste sei 
ordukoak egunero, baina, hala 
ere, "gustura" aritzen direla azal-
du du Txintxurretak: "Ordu asko 
diren arren, ez zaigu luzea egiten, 
oso giro ona egoten da eta azkar 
pasatzen zaigu. Gure artean oso 
ondo konpontzen gara, eta en-
tseguak ere dibertigarriak dira".

Uxue Garitano, Maitane Suinaga eta Maialen Txintxurreta, eguaztenean, nor bere instrumentuarekin. GOIENA

Hiru debagoiendar, gazte 
musikari onenen artean
Euskadiko ikasleen orkestra (Eio) gazteko kide dira uxue garitano biolontxelo jolea 
eta Maitane Suinaga eta Maialen txintxurreta biolin joleak. urte ugari daramate Eion 
jotzen, eta, "zalantza barik, edozein musikariri gomendatzeko esperientzia" dela diote 

bukatzEkobukatzEko

PEFC ziurtagiria

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