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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Eusko Jaurlaritzak osasun la-
rrialdi egoera ezarri zuen mar-
txoaren 13an, eta, bi egun ge-
roago, martxoaren 15ean, Espai-
niako Gobernuak agindutako 
alarma egoera sartu zen inda-
rrean Hego Euskal Herrian. 
Koronabirusaren pandemiaren 
hasiera zen hura, eta geroztik 
sei hilabete igaro dira.

Martxoa eta apirila izan ziren 
hilabeterik zailenak, COVID-19 
gaitzarekiko ezjakintasun han-
dia zegoelako eta kasu positiboek 
eta hildako kopuruak asko egin 
zutelako gora. Debagoienean, 
apirila izan da orain arteko hi-
labeterik okerrena, kasu posi-
tiboei erreparatuz gero. 242 kasu 
atzeman zituzten orotara baila-
ran, horietatik 69 Arrasaten. 
"Hasierako hilabeteetan pande-
miaren inpaktua handiagoa izan 
zen Arrasaten, Aretxabaletan 
eta Eskoriatzan, Araban gerta-
tutakoaren antzera. Bailarako 
gainontzeko herrietan gaitzak 
hasiera hartan izan zuen inpak-
tua suabeagoa izan zen, Gipuz-
koan gertatutakoaren antzera", 
azaldu du Agustin Agirrek, 
Debagoieneko Ospitaleko zuzen-
dari medikuak.

Gerora, konfinamenduaren on-
dorioz, maiatzean eta ekainean 
nabarmen egin zuen behera kasu 
positiboen kopuruak, baina uz-
tailean berriro ere goranzko joe-
ra hartu zuen kurbak. Hilabete 
hartan 139 kasu erregistratu ziren 
Debagoienean, eta abuztuan go-
ranzko joera berretsi zen –187 
kasu positibo–.

Osasun larrialdi egoera berriro
Kasu positiboek denean egin zu-
ten gora, eta Eusko Jaurlaritzak 
hainbat neurri hartu zituen. Ho-
rien artean, maskararen erabile-
ra derrigortu zuen uztailaren 
16an, eta, hilabete geroago, abuz-

tuaren 17an, berriro ere indarrean 
sartu zen osasun larrialdi egoera.

Halaber, Hego Euskal Herrian, 
abuztuko kasu kopurua martxo-
koa eta apirilekoa baino handia-
goa izan zen zenbait egunetan, 
eta, hala, abuztuaren 27an, pan-
demia osoko daturik altuena 
erregistratu zen: 1.017 kasu po-
sitibo egun bakarrean –Deba-
goienean 17 kasu izan ziren egun 
hartan–. Uztaileko eta abuztuko 
datuek, halere, ez zuten apirile-
ko datua gainditu bailaran.

Arrasate, herri kaltetuena
Hasiera-hasieratik, Arrasate izan 
da bailarako herri kolpatuena, 
eta kutsatu kopuru altua izan 
du ia hilabetero. Apirilean, esa-
terako, 154 kasu erregistratu 
zituzten. Ekainekoa, halaber, 
salbuespena izan zen, hiru kasu 
baino ez baitzituzten atzeman 
hilabete osoan Arrasaten.

Era berean, Bergara da baila-
ran bigarren kasu gehien izan 
dituena. Halere, nabarmentzekoa 
da azken bi hilabeteetan izan 
dela igoera handiena han, uztai-
leko agerraldian eta ondorengo 
asteetan, hain zuzen. Abuztuan, 
esaterako, 54 kasu atzeman zi-
tuzten Bergaran, Arrasaten be-
zainbeste –gainontzeko hilabe-
teetan Arrasaten askoz ere kasu 
gehiago izan dituzte–.

Oñatin ere Bergaran gertatu-
takoaren antzekoa gertatu da. 
Pandemiaren hasieran baino 
gehiago, azkenaldian hazi dira 
kasu positiboak. Abuztuan, 41 
kasu atzeman zituzten herri har-

tan eta martxoan eta apirilean, 
45. Horrek esan gura du ia bi 
hilabete zailenetan bezainbeste 
kasu atzeman zituztela abuztuan.

Aretxabaletaren kasuan, Agi-
rrek adierazi duenez, lehen 
hilabeteak izan ziren kolpatue-
nak, eta gerora ez dute igoera 
nabarmenik izan kasu positi-
boek. Hala, kasu kopuru bera 
izan dute martxoan zein abuz-
tuan: 21.

Eskoriatzan, bestalde, uztailean 
eta abuztuan atzeman zituzten 
kasu kopuru altuenak, hamaika 
kasu hilabete bakoitzean. Baina 
pandemiaren hasieran ere izan 
zituzten hainbat kasu: martxoan 
zazpi eta apirilean sei.

Elgetan, Antzuolan eta Ara-
maion, herri txikiagoak izanik, 
kasu bakanak izan dituzte sei 
hilabete hauetan zehar, agerral-
di esanguratsu barik. Hala ere, 
azpimarratzekoa da hiru he-
rrietan maiatzean izan dutela 
kasu kopuru altuena: sei, bost 
eta hiru, hurrenez hurren.

Leintz Gatzagan, azkenik, kasu 
positibo bakar bat ere ez dute 
atzeman pandemia hasi zenetik.

PCR gehiago egiten dira orain
Kasuen gorakadari lotuta, kon-
tuan hartu beharreko datu bat 
da orain askoz ere PCR proba 
gehiago egiten dituela, oro har, 
Osakidetzak, martxoan edo api-
rilean baino. Hasieran, 3.000 
proba inguru egiten zituzten, 
eta gaur egun, 9.000 proba ere 
egin izan dituzte egunean. "Lo-
tura zuzena dago, noski. Egia 
da proba gehiago egitean kasu 
positibo gehiago atzemateko 
aukera daukagula. Modu ho-
rretan,  asintomatiko asko atze-
maten ari gara orain, lehen 
atzematen ez genituenak. Batez 
ere, gazteak dira horiek", na-
barmendu du Agirrek.

"Espero genuen kasuen igoera"
Debagoieneko Ospitaleko zu-
zendari medikuak adierazi due-
nez, udan, eta batez ere abuztuan, 
izan den kasu positiboen igoe-
ra aurreikusten zuten. "Opor 
garaia da, mugikortasun han-
diagoa dute herritarrek, eta ohi 
baino denbora libre gehiago ere 
bai". Hori dela eta, orain, se-
gurtasun neurriak hartzen ja-
rraitzeko dei egin du. "Musukoak 
modu egokian erabili behar 
ditugu, distantzia soziala man-
tendu, eta eskuak ondo eta sa-
rri garbitu. Horrek bakarrik 
laguntzen du birusaren hedape-

LEINTZ GATZAGAN EZ 
DUTE KASU BAKAR 
BAT ERE ATZEMAN 
PANDEMIA HASI 
ZENETIK

DEBAGOIENEKO 
OSPITALEA COVID-19A 
DUTEN PAZIENTEAK 
HARTZEN HASIKO DA 
ASTELEHENEAN

APIRILA IZAN DA 
ORAIN ARTEKO 
HILABETERIK 
KALTETUENA 
BAILARAN: 242 KASU

Uztailean eta abuztuan 
nabarmen egin dute gora 
kasu positiboek bailaran
arrasatek jarraitzen du bailarako herri kolpatuena izaten, baina bergaran eta oñatin 
asko ari da hazten kutsatu kopurua; azken bi hilabeteetan atzemandako kasuak, 
esaterako, apiril bukaerara arte atzemandakoak baino gehiago dira bi herri horietan 
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na murrizten. Neurri horiek 
modu zorrotzean hartuko balira, 
ez lirateke hainbeste kasu eta 
agerraldi berri egongo".

Orain arte, ospitalea egonkor
Hego Euskal Herriko datu oro-
korrez harago, Agirrek onartu 
du Debagoieneko Erakunde Sa-
nitario Integratua egonkor man-
tendu izan dela hasieratik. "Egia 
da kasu puntual batzuk izan 
ditugula, baina ez dugu agerral-
di inportanterik eduki, Azpeitian, 
Getarian, Ordizian edota beste 
herri batzuetan moduan".

Hala ere, azken egunetan geroz 
eta ospitaleratze gehiago izaten 
ari dira Hego Euskal Herriko 
ospitaleetan, eta aldaketak dato-
zela aurreratu du zuzendari me-
dikuak. "Egoera ez da martxokoa 
bezain txarra, baina geroz eta 
ospitaleratze gehiago ditugu, eta 
ikusi egin beharko dugu zer ger-
tatzen den".

Horren ondorioz, Debagoiene-
ko Ospitaleak "garbia" edo "CO-
VID-19 gabekoa" izateari utziko 
dio astelehenetik, irailaren 7tik, 
aurrera. "Horrek esan gura du 
ez ditugula Arabako Unibertsi-

tate Ospitalera bideratuko ospi-
taleratzeak behar dituzten CO-
VID-19 pazienteak".

15 kasu azken egunean
Atzo, eguena, Osakidetzak eman-
dako datuen arabera, azken bo-
ladako daturik kezkagarriena 
erregistratu zen eguaztenean 
Debagoienean. Izan ere, bost 
kasu positibo atzeman zituzten 
Bergaran, lau Aretxabaletan, 
hiru Arrasaten, bi Oñatin eta 
bat Antzuolan. Hamabost kasu, 
beraz, bailara osoan.

Dagoeneko, beraz, 793 dira 
orain arte COVID-19ak kutsatu-
tako debagoiendarrak. Datu 
metatuak herriz herri aztertuta, 
berriz, gehienak arrasatearrak 
dira: 369. Bergaran, berriz, 147 
kasu atzeman dituzte orain arte; 
Oñatin, 112; Aretxabaletan, 100; 
Eskoriatzan, 34; Elgetan, 14; 
Antzuolan, 11; Aramaion, 6 eta 
Leintz Gatzagan ez da positibo-
rik atzeman –ezkerrean dagoen 
grafikoak abuztuaren 31ra arte-
ko datuak bakarrik islatzen 
ditu–.

Panfleto faltsuez ohartarazpena 
Azkenik, Agustin Agirre Deba-
goieneko Ospitaleko zuzendari 
medikuak jakinarazi du egun 
hauetan buzoietan panfleto fal-
tsuak banatzen ari direla Deba-
goienean eta, batez ere, Oñatin. 
"Sanitario moduan sinatzen dute, 
baina haiek diotenak ez du or-
dezkatzen guk gaitzari buruz 
dakiguna. Hori dela eta, ohar-
tarazi gura dugu oso arriskutsua 
izan daitekeela panfleto horietan 
dagoen informazio eta aholkuak 
kontuan hartzea". 

Kasu positiboak Debagoienean
ITURRIA: OSAKIDETZA

MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA ABUZTUA

Arrasate 69 154 23 3 60 54

Bergara 18 27 9 1 33 54

Oñati 20 25 3 2 19 41

Aretxabaleta 21 26 9 6 12 21

Eskoriatza 7 6 2 0 11 11

Elgeta 0 2 6 0 3 3

Antzuola 2 2 5 0 1 2

Aramaio 2 0 3 0 0 1

Leintz Gatzaga 0 0 0 0 0 0

DEBAGOIENA 137 242 60 12 139 187
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Maialen Santos aRRaSatE
Joan den egubakoitzean aurkez-
tu zituen Eusko Jaurlaritzak 
ikasturte berriari ekiteko neu-
rriak. Cristina Uriarte Hezkun-
tza sailburuak azaldu zuenez, 
Hezkuntza Sailaren eta Osasun 
Sailaren elkarlanetik sortutako 
neurriak dira horiek.

Ikasleak era mailakatuan buel-
tatuko dira ikasgeletara. HH, 
LH eta DBHko 1. eta 2. maileta-
ko ikasleak astelehenean, irailak 
7, itzuliko dira goizenez –edo 
ikastetxe bakoitzak aurreikusi-
ta zuen egunean–. DBHko 3. eta 
4. mailetakoak eta batxilergoko 
ikasleak, berriz, irailaren 15ean. 
Lanbide Heziketari dagokionez, 
tailerrak eta lantokietako prak-
tikak "antolatu beharra" dagoe-
la eta, ikasleak irailaren 14tik 
aurrera bueltatuko dira: Goi 
Mailako Lanbide Heziketako 1. 
mailakoak irailaren 16an eta 2. 
mailakoak, 14an; Erdi Mailako 
Lanbide Heziketako 1. mailakoak 
irailaren 23an eta 2. mailakoak, 
21ean; eta, bukatzeko, Oinarriz-
ko Lanbide Heziketako ikasleen 
kasuan, ikastetxeetan ematen 
bada, 1. mailakoak irailaren 
30ean eta 2. mailakoak 28an, eta 
udal zentroetan bada, 1. maila-
koak 16an eta 2. mailakoak 14an. 

Oñatiko Zuazola-Larraña Ins-
titutuko zuzendari Itziar Agirre, 
Bergarako Mariaren Lagundia 

Ikastolako zuzendari Gotzon 
Iparragirre eta Arizmendi Ikas-
tolako zuzendari Iñaki Etxeza-
rreta "etenik gabe" ari dira es-
kolara itzulera prestatzen, eta 
datozen asteetan ere "lanean" 
jarraitu beharko dute. Itzulera-
rako kontingentzia-plana prest 
dute jadanik, baina horri ego-
kitzapenak egin behar izan diz-
kiote azken egunetan. Hori 
guztia, birusaren hedapena 
saihestu eta eskola "ahalik eta 
espazio seguruena" izan dadin. 

Itzulera, "beharrezkoa" 
Hiru zuzendariek aitortu dute 
ikasturte hasierarako egoera 
hobea izan zedin espero zutela; 
eta, zehazki, urrian edo azaroan 
"okerrago" egotea "aurreikusten" 
zutela. Hala eta guztiz ere, ha-
sierak baino gehiago, datozen 
hilabeteek kezkatzen dutela adie-
razi du Iparragirrek: "Neguko 
hilabeteetan koronabirusa ohiko 
gripe eta katarroarekin nahas-
tuko da. Horrek kezkatzen nau 
gehien". Etxezarreta bat dator 
ikuspuntu horrekin, eta uste du 
hezkuntza presentzialera itzultzea 
"beharrezkoa" dela; izan ere, 
eskolaren rola "funtzio sozial 
osagarriak" betetzea da: "Azken 
200 urteetako rola izan da gura-
soek bete ezin dezaketen funtzioa 
betetzea, eta hori ezin du beste 
inork bete. Eskolak ixten badira, 

arazo sozial bat sortzen da". Are 
gehiago, Agirrek uste du "ezber-
dintasunen berdintzailea" dela 
eskola; hots, "ezberdintasun so-
zioekonomikoak berdindu eta 
ikasle guztientzat aukera berbe-
rak bermatzen dituen tokia". 

Lehenik, neurrien inplantazioa
Eskolara itzulera ahalik eta 
"normalena" izan dadin lehen 
egunetan egin beharrekoak 
zehaztu dituztela aitortu dute. 
Zuazola-Larrañako zuzendariak 
uste du hasteko eta behin ikas-
leak "goxo" hartu behar direla, 
"eta emozionalki nola dauden 
ikusi". Iazko ikasturtearen zati 
bat galdu edo gainditu ez zutenen 
kasua ere aztertu beharko dute; 
materia horiek nola berresku-
ratu daitezkeen ikusteko. Eta 
zeregin guztietan "garrantzitsue-
na" da neurri sanitarioak in-
plantatzea: "Ikasleek zenbait 
kontu barneratu beharko dituz-
te; esaterako, eskuak sarri gar-
bitu behar dituztela, eta ikasge-
la maiz oreatu behar dutela".

Segurtasun neurri ugari har-
tuko dituzte zentroetan. Jaurla-
ritzaren aginduz, esaterako, 1,5 
metroko distantzia bermatzen 
den kasuetan ere nahitaezkoa 
izango da maskara erabiltzea 
irakasle guztientzat eta LHko 1. 
mailatik gorako ikasleentzat. 6 
urtetik beherakoentzat, berriz, 

gomendagarria baino ez da izan-
go. Hori ez ezik, zentroetako 
arduradunek gurasoei eskatuko 
diete ikasleek tenperatura etxe-
tik hartuta eraman dezatela –eta 
norbaitek sukarrik balu, etxean 
gera dadila–. Ikastetxe publikoe-
tan, baina, gurasoei horretara-
ko "gomendioa" eman arren, 
ikasgelan ere hartuko diete 
tenperatura ikasleei. Zentroko 
langile guztiek ere egunero neur-
tu beharko dute tenperatura.

Bestalde, garbiketa eta desin-
fekzio lanetan "ohi baino lan 

handiagoa" egingo dutela azaldu 
dute arduradunek, nahiz eta  
horretarako langile gehiago 
kontratatuko ez dituzten. "Jaur-
laritzatik esan zuten laguntzak 
emango zituztela itunpeko ikas-
tetxeentzat, baina ez zuten zehaz-
tu zein motatako laguntzak 
izango diren; ez dugu inolako 
laguntzarik espero", adierazi du 
Iparragirrek. Ildo horretatik, 
"hezkuntza-zerbitzua indartzeko" 
eskola publikoetara bideratzeko 
1.000 langile gehiago kontratatzea 
aurreikusten zutela azaldu zuen 

Sor daitezkeenei aurre 
egiteko gertu dira 
eskoletako ordezkariak
ikasgeletara era mailakatuan itzuliko dira EaEko ikasleak; lehenak, astelehenean. 
ikastetxeak "ahalik eta seguruenak" izan daitezen ari dira lanean ordezkariak. 
Eskolek "funtzio soziala" betetzen duten heinean, beharrezkoa ikusten dute itzulera 

"IKASLEAK GOXO 
HARTU ETA 
EMOZIONALKI NOLA 
DAUDEN IKUSIKO 
DUGU LEHENBIZI"

ITZIAR  
AGIRRE 
zuazoLa-LaRRaÑa 
iNStitutuko zuzENDaRia

"ESKOLAKO SARRERA 
ETA IRTEERAK 
IKASLEAK GURUTZATU 
EZ DAITEZEN 
ANTOLATU DITUGU"

GOTZON 
IPARRAGIRRE 
MaRiaREN LaguNDia 
ikaStoLako zuzENDaRia

"FAMILIEKIN 
HITZARMEN SOZIAL 
BAT EGIN BEHARKO 
DUGU; ELKARREKIN 
BIDEA EGIN"

IÑAKI 
ETXEZARRETA 
aRizMENDi ikaStoLako 
zuzENDaRia
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Cristina Uriarte sailburuak joan 
den astean, ikasgela bakoitzeko 
"ikasle gehien" dituzten ikaste-
txeetara bideratuta. Hori ez ezik, 
Hezkuntza Sailak segurtasun-
materiala emango die ikastetxeei, 
egoerari "berme guztiekin" aurre 
egiteko. 500.000 maskara bida-
liko dituzte hilero ikastetxeeta-
ra, eta ikasturtea hasi aurretik, 
800.000 maskara kirurgiko eman-
go dira. Bestetik, termometro 
digitalen banaketa ere egingo 
dute, eta gel hidroalkoholikoak 
ere banatuko dituzte. 24.361 or-
denagailu eramangarri ere ero-
siko dituzte, premia dutenen 
eskura jartzeko. Bukatzeko, 
ikastetxeetako garbiketako lan-
gileak goizez arituko dira lanean, 
"segurtasuna indartzeko".

Materialaren desinfekzioa
Materialaren erabilerari buruz 
galdetuta, zuzendariek diote 
ikasle askok ordenagailuz egiten 
dituztela lan gehienak, eta, ba-
koitzak berea duenez gero, "ara-
zorik" ez dute ikusten. Liburue-
kin ere antzera gertatzen da. 
Materiala elkarbanatu behar 
duten kasuetan, azkenik, erabi-
lera bakoitzaren aurretik eta 

ostean "ikaslearen ardura" izan-
go da horiek desinfektatzea. 

Espazioen banaketa
Jaurlaritzak emandako neurriak 
ikastetxe guztientzat berak ba-
dira ere, arduradunek argi dute 

"nork bere espazioa" duela, eta 
ikastetxe eta eraikin bakoitza 
"ezberdina" dela. Ikasle ratioak 
jaistea "ezinezkoa" iruditzen 
zaie, eta, beraz, espazioa admi-
nistratzeko lana "zaila" egin 
zaie, oro har. "Ikasle ratioak 

jaisteko behar ditugu irakasle 
gehiago eta espazio gehiago; eta 
ez ditugu", azaldu du Arizmen-
diko zuzendariak. Gauzak ho-
rrela, eraikinean erabilgarri 
duten espazioa "ahalik eta on-
doen" banatu behar izan dute. 

 Ikastetxera sartzeko sarrera 
eta irteerak, bestalde, "ikasleak 
ez gurutzatzeko moduan" anto-
latu dituzte. Hori gutxi balitz, 
zenbait ikastetxetan komunak 
misto bilakatu dituzte, kurtso 
bakoitzeko gela bakoitzeko ikas-
leek erreferentziazko komuna 
izan dezaten. Hala eta guztiz 
ere, ikasleak banatzeko "ahale-
gina" egin duten arren, ezin dute 
"ziurtatu" ikasleak joan-etorrian 
gurutzatuko ez direnik. Ikaste-
txeko espazio komunak ere era-
biliko dituzte; hots, liburutegia 
eta teknologia gela. "Horietan 
nork bere tokia izango du, beti 
berdina. Irakasleak izango du 
mapa bat ikasle bakoitza non 
jarri behar den ikusteko", azal-
du du Zuazola-Larrañako zuzen-
dariak. Jolastorduan ere anto-
latu beharra izango dute: "Mai-
la batzuetako ikasleek eskolatik 
kanpo egiten dute atsedenaldia. 
Ikastetxean geratzen direnak 
adinka banatuko ditugu", dio.

Jantokiari dagokionez, Cris-
tina Uriarte sailburuak esan du 
"ikasle kalteberak" dituzten 
zentroetako jantoki-zerbitzua 
lehenetsiko dela, ikastetxeak 
jantoki-zerbitzuaren ingu-

Hiru ordezkariak espazioen antolaketari buruz hizketan, eserlekuak dagoeneko banatuta dauden aretoan. XABI URZELAI
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ruan hartutako erabakiaren 
arabera, eta lan-arriskuen pre-
bentziorako neurrietan ezarri-
tako neurriak errespetatuz. Hori 
horrela, zerbitzu hori nola eman 
ari dira aztertzen bailarako ikas-
tetxeetako ordezkariak. Litekee-
na da ikastetxe batzuetan zerbi-
tzu hori "mugatzea"; eta adin 
batetik aurrerakoak bazkalorduan 
ezinbestean etxera joan behar 
izatea. Beste zentro batzuetan, 
aldiz, ikasle guztiek izango dute 
jangelan geratzeko aukera. Ariz-
mendiko Iñaki Etxezarretak 
azaldu du jangela txikietan ez 
dutela arazorik izango, baina 
jangela handiagoetan bazkaltze-
ko "txanda gehiago" egin behar-
ko dituztela; era horretan, txan-
da bakoitzean ikasle gutxiago 
egon daitezen. Bazkalordua bera 
baino gehiago, Gotzon Iparragi-
rrek argi dauka aurreko eta 
osteko tarteak izango direla 
"kontrolatzen zailenak", hori 
baita bizikidetza taldeak hautsi, 
eta elkarren artean "nahasten" 
diren momentua.

Bizikidetza taldeetan, gelaki-
deekin emango dute denborarik 
gehiena egunerokoan, eta meto-
dologia aldaketa egitea ere kos-
tako zaie: "Lehen, talde koope-
ratiboetan lan egiten zuten, eta 
hori aldatu egin beharko dute", 
azaldu du Agirrek. Horrek hez-
kuntzari "bira bat ematea" dakar: 
"Hausnarketa bat egiteko balio-
ko du, eta zertan saiatu behar 
dugun ere ikusiko dugu".

Eudelek, berriz, lankidetza 
eskaera legin die udalei. Haurren 

eta nerabeen eskolatze presen-
tziala bermatuko duten udal-
espazio publikoak identifikatu 
ditzatela eskatu du, espazio ho-
riek ikastetxeentzat erabiltzeko 
moduan egon daitezen, beharrik 
izango balute. 

Hitzarmen sozialaren beharra
Eskola publikoko, Kristau Esko-
lako eta Ikastolako ordezkariek 
argi dute "etengabe egokituz" 
joan beharko dutela egoera berri 
eta gertakarietara, baina uste 
dute familiekin elkarlanean ari-
tu beharko dutela une oro. "Fa-
miliekin  hitzarmen sozial bat 
egin beharko dugu, elkarrekin 
bidea egin", adierazi du Etxeza-
rretak. Izan ere, uste dute etxekoek 
ere "prozesu hezitzaile bat" egin 
beharko dutela; eta eskolan egi-
ten dena, kalera eraman: "Esko-
lari ezin zaio exijitu kalean egi-
ten ez dena. Ezin daitezke bi 
neurgailu eduki: gizartean zabal, 
eta eskolarekin zurrun", dio. Are 
gehiago, aitortu dute eskolatik 
irtendakoan haur guztiak elkarren 
artean nahasteak "ez lukeela 
inolako zentzurik". "Ardura kon-
partitu bat ikusteko inoiz mo-
mentu historiko bat badago, 
hauxe da. Guztiok talde lanean 
eta norabide berean joateko unea 
da", argitu du Mariaren Lagun-
diko zuzendariak.

Kasu positiboen hautematea
Joan den egubakoitzean eginda-
ko agerraldian zehaztu zituen 
Jaurlaritzak zeintzuk diren ko-
ronabirus kasu positibo posible 

baten aurrean jarraitu beharreko 
urratsak. Ikastetxe bakoitzak 
arduradun bat izango du COVID-
19arekin lotutako alderdiak lan-
tzeko. Pertsona hori, zentroko 
zuzendaritzarekin batera, Osasun 
Publikoarekiko koordinazioaz 
arduratuko da. Halaber, ikastetxe 
bakoitzak erreferentziazko ESI 
bat izango du (Erakunde Sanita-
rio Integratua). Ikasle edo ira-
kasle batek COVID-19arekin 
bateragarria den sintomarik badu, 
ez du ikastetxera joan beharko. 
Sintomak dituen ikaslea ikaste-
txean badago, aurrez horretara-
ko prestatutako gela batera era-
man beharko dute, bertan isola-
tuta egon dadin. Ikastetxeak 
gurasoekin harremanetan jarri 
beharko du jarraian, ikaslearen 
bila joan daitezen. PCR proba 
ere egin beharko diote. Bestetik, 
zentroko arduradunak osasun 
agintariekin jarri beharko du 
harremanetan, eta egoeraren 
berri eman. Gainontzeko ikasleek 
normal jarraituko dute eskolak 
jasotzen. 

Ikasle edo irakasleak PCR pro-
ban positibo emango balu, gai-
xoaren hurbileko kontaktuak 
identifikatu beharko lituzkete, 
Osasun arloko arduradunen ja-
rraibideen arabera. Kontaktu 
horiek, gainera, berrogeialdia 
bete beharko lukete etxean. 

Horren harira, Espainiako 
Gobernuak asteon iragarri du 
koronabirusean positibo ematen 
duten haurren gurasoek soilik 
eskatu ahal izango dutela gaixo-
agiria; ez, ordea, bakartuta dau-
den baina negatibo eman duten 
haurren gurasoek.

Egoeraren bilakaeraren jarrai-
pena egiteko, astero bilduko den 
Jarraipen Batzorde bat egongo 
da lurralde bakoitzean, Osasun 
Publikoak eta Hezkuntza Sailak 
osatua. Hezkuntza-COVID Ahol-
ku Batzordea ere eratuko da.

Jarraibide "baliagarriak"
Zuzendarien ustez, sintomak 
detektatuz gero jarraitu beha-
rreko urrats horiek kudeaketa 
egoki baterako "baliagarriak" 
izango dira; izan ere,  "positiboen 
agerraldiak" izango dituztela 
argi dute, "eskola ez baita sal-
buespena". Etxezarretak argi 
dauka gisa horretako erabakiek 
"goitik" etorri behar dutela, ikas-
tetxeetan ezin baitituzte hartu 
"osasun arloko erabakiak". Bes-
tetik, uste du metodologiari, 
espazioen antolaketari... dagoz-
kien erabakiak ikastetxeetan 

hartu behar direla: "Adminis-
trazio publikoak orientazioak 
eman behar ditu. Gero, ikastetxe 
bakoitzak bere eraikinean inter-
pretatu beharko ditu horiek; 
ikasle, irakasle, guraso eta ba-
liabideei jarraiki". 

Balorazio "ona"
Ikasketa presentzialera itzultzea 
"aukera ona" bada ere, ikastur-
te amaieran egindako lana ez 
lukete ahaztu gurako. "Uste dut 
sekulako lana egin dugula hez-
kuntza online jarraituta ere. 

Ikasleek eta irakasleek, guztiok, 
ikasi behar izan dugu nola jar-
dun, eta balorazio oso positiboa 
egiten dut horretatik", zehaztu 
du Agirrek. Halere, badakite 
ikasketa telematikoak ezin due-
la "inondik inora" ikasketa pre-
sentziala ordezkatu. Eta bada-
kite eskolara itzultzeak balia-
bideak eskuratzea ekarriko 
duela ikasle zaurgarrienentzat: 
"Badago martxotik euskaraz 
hitz erdi entzun ez duen ikas-
lerik, eta hori oso kezkagarria 
da", diote hirurek.

Astelehenetik aurrera ikasturtea hasteko prest dira bailarako zentroetan. XABI URZELAI
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Uxue Igarza Loiola DEbagoiENa
Eusko Jaurlaritzak duela aste-
bete, irailaren 27an, aurkeztu 
zuen 2020/2021 ikasturteari eki-
teko protokoloa. Hezkuntza ko-
munitatearentzat eta sindika-
tuentzat, ordea, "berandu" iritsi 
da proposamena, eta "gehiegi 
zehaztu gabe".

LAB, ELA, Steilas, CCOO eta 
UGT sindikatuek atzo Bilbon 
egindako agerraldian beharrez-
kotzat jo zuten ratioak murriz-
tea, langile gehiago kontratatzea 
eta protokolo "zehatz eta eragin-
korrak" adostea, besteak beste.

Ikastetxeetan argazki kolek-
tiboak ateratzeko deiarekin hasi 
dituzte gaur protestak, eta irai-
laren 15erako greba ere deitu 
dute. Grebak ikastetxe publiko 
nahiz itunpekoei eragingo die. 
Sindikatuetako ordezkariek 
diotenez, Jaurlaritzak proposa-
tutako neurrietan ez dira lan-
gileak aintzat hartzen, eta sa-
latu dute protokoloa eratzeko 
prozesuan Hezkuntza Sailak ez 
duela beraiekin bilerarik egin 
nahi izan.

Adostasunik ez Uriarterekin 
Cristina Uriarte Jaurlaritzako 
Hezkuntza sailburuak aurreko 
barikuan aurkeztutako proto-
koloa ez da hezkuntzako sindi-
katuen gustukoa izan.

 LABen iritziz, Jaurlaritza 
"motz eta itxurakerian" agertu 
da, eta komunitatearen beharrei 
"entzungor" egin die. ELAk ere 
protokoloa "berandu" eta "pro-
paganda asmoekin" iritsi dela 
azaldu du, eta Steilasek, bide 
beretik, neurriak "azkeneko or-
duan" erabakita eta "zalantzaz 
beteta" daudela.

Halere, Jaurlaritzak agindu-
tako 1.000 irakasleren kontrata-
zioek eragin du haserre nabar-
menena sindikatuengan. Steila-
sen ustez, zenbatekoa ez da 
nahikoa; haien arabera, beste 
6.000 irakasle beharko lirateke 
gutxienez. LAB eta ELAk, horrez 
gain, kontratazioen inguruko 
zalantzak azaleratu dituzte, ez 
baitakite zein irizpideren ara-
bera abiatuko den prozesua.

Horri lotuta LABek, ELAk, 
Steilasek eta CCOOk ez dute 
ulertzen nola ez den kontratazio 
gehiago aurreikusi gainerako 
langileentzat; adibidez, jangela-
ko sukaldari eta begiraleentzat 
edo garbitzaileentzat.

Gurasoak ere, zalantzati 
Bestetik, guraso elkarte eta 
plataformek ere antzeko alda-
rriak egin dituzte. Esaterako, 
Euskal Herriko Ikasleen Gura-
soen Konfederazioko Lurdes 
Imaz koordinatzaileak dio gu-
rasoek ez dutela bermerik jaso 
Osasun Sailaren aldetik, eta 
"ziurgabetasunez" bizi dutela 
egoera. Dena den, Imazek la-
saitasun mezua helarazi nahi 
izan die gurasoei, eta datorren 
ikasturtean "erantzunkide" iza-
teko deia egin die. "Eskola gune 
segurua eta hezitzailea izatea 
pertsona guztien ardura da", 
azaldu du. 

Konfinamendu garaian online 
sortutako HaurrakEreBai eki-
menak ere bere aletxoa jarri 
nahi izan du, Hezkuntza Sailaren 
neurriei bestelako alternatibak 
emateko. Horrela, gomendio 
sorta luzatu dute hezkuntza ko-
munitatearentzako, ikasturte 
berrira begira. Azaldu dutenez, 
sei hilabete egin dituzte hainbat 
herrialdetan argitaratutako ebi-
dentzia zientifikoak gainbegira-
tzen, eta "onartezina" deritzote 
ikasgeletan nahitaezko maskarak 
eta 1,5 metroko tarteak ezartzea-
ri: "Ez dugu onartzen beldurra 
ardatz duen heziketarik". Hala, 
neurri murriztaileak ekiditen 
laguntzeko ekimenak proposatu 

dituzte; esaterako, heziketa-zen-
troen eskura espazio anitzak 
jartzea edota haurren ratioak 
erdira murriztea.

Esandakoez gain, guraso el-
karteen ardura nagusienetakoa 
kontziliazioa da. Jaurlaritzari 
lana, zaintza eta bizitza uztar-
tzeko neurri eraginkorrak exi-
jitu dizkiote.

Ikasleria, antolatzen 
Ikasle taldeak ere hasi dira ikas-
turte berriari begira antolatzen, 
eta Ikasle Abertzaleek aurrera-

tu dute hamaika erronkari aurre 
egin beharko zaiela. Ernaik, 
bestalde, eredu aldaketa inoiz 
baino beharrezkoagoa dela dio, 
eta baita bizitzak erdigunean 
jartzea ere.

Bestetik, Ikasleen Sindikatuak 
greba orokorrerako dei egin du 
irailaren 16rako, 17rako eta 
18rako. Hego Euskal Herrian 
10.000 irakasle gehiago kontra-
tatzea eta gobernuek kontzilia-
ziorako baimen ordainduak 
bermatzea dira ikasleen eskae-
retako batzuk.

Sindikatuetako ordezkariak egueneko agerraldian. ELA SINDIKATUA

Sindikatuek greba deitu 
dute hilaren 15erako
Lab, ELa, Steilas, CCoo eta ugt sindikatuek agerraldi bateratua egin zuten 
eguenean, eta ikasgeletara itzultzea "segurua eta adostua" izan behar dela 
azpimarratu zuten. gaur, egubakoitza, hasi dira mobilizazioak ikastetxeetan

'HAURRAK ERE BAI' 
SAREKO EKIMENAK 
PROPOSAMENA EGIN 
DU BESTELAKO 
NEURRIEN ALDE 
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Jone Olabarria DEbagoiENa
Unibertsitate mailako ikasketei 
dagokienez, Mondragon Uniber-
tsitateak eskaintzen du bailaran 
zenbait ikasketa egiteko aukera. 
Horien baitan, datorren astean 
hasiko dira unibertsitateko ikas-
leak lehen eskola presentziale-
tara itzultzen, eta beste batzuek 
datorren astetik aurrera egingo 
dute. Itzulera hori era mailaka-
tuan eta fakultate edota graduen 
arabera egingo dute. Hala ere, 
neurri eta irizpide zehatz ko-
munak ezarri dituzte, eskola 
jarduera garatzeko planean eta 
kontingentzia planean zehaztu 
dituztenak.

Neurri komunak campusetan
Higiene neurriei dagokienez, 
ikasle, irakasle eta langile guz-
tiek eraman beharko dute mas-
kara jantzita unibertsitatean, 
eta gel hidroalkoholikoa erabi-
li. Distantzien kasuan, pertsonak 
elkartu daitezkeen guneetan –
lokal sozialak, kafe makina, 
etab.– 1,5 metroko segurtasun 
distantzia mantendu beharko 
da, baita sarrera eta irteeretan 
ere. Aire berriztapena areago-
tuko da lan eremu guztietan, 
igogailuak ez dira erabiliko 
behar-beharrezkoa ez bada, bo-
toiak eskuekin ukitzea saihestuz, 
garbiketa indartuko da... Egoitza 
bereko espazio eta eraikinen 
arteko mugimenduak ahalik eta 
gehien murriztuko dira, pertso-
nak gurutzatzea saihestuz. Ira-
kaskuntza-jarduera gehienetan, 
eskolak talde txikiagoetan ba-
natu dira.

"Aurrez aurrekoa indartu"
MGEPk aurrez aurreko presta-
kuntza "maximizatu" nahi du 
ikasturte honetan, "kalitatezko  
goi mailako hezkuntzarako mo-
dalitaterik egokiena baita". Hala, 

eskolak prestatutako prebentzio 
planaren arabera, irailaren 14tik 
aurrera ikasgeletara sarrera eta 
irteera txandakatua izango da 
eta ordutegi zehatzak jarraituz 
egin beharko dira, titulu, kurtso 
eta talde bakoitzarentzat. Era 
berean, gela guztiek eta labora-
tegi eta tailer guztiek etiketa 
bana dute, non edukiera zehatza 
ageri den. Ezin da edukiera hori 
gainditu.

Gainera, atsedenaldia kendu 
eta klaseen iraupena 50 minu-
tukoa izango da, 10 minutuko 
tartea gordez eskolen artean. 
Bost espazio-gune mota desber-
din ere aurreikusi dituzte: jar-
duera presentzialetarako gelak,  
online jardueretarako gelak, 
online jarduerak prestatzeko 
grabaketa gelak, praktikak egi-
teko laborategi eta tailerrak eta  
ordenagailu gelak.

Gune horien erabilera egiteko,  
txanda aldaketa bakoitzean gela 
bakoitza goitik behera garbitu-
ko da eta bai ikasgeletan bai 
ordenagailu geletan, ikasle ba-
koitzak beti toki bera izango du.  
Laborategietan, irakasleak es-
kularruak emango dizkie ikasleei, 
eta ziurtatuko du ikasle bakoi-
tzak bere lanpostua garbitzen  
duela.

"Hurbiltasuna" ardatz
Irailaren 16tik aurrera hasiko 
dira Enpresagintza Fakultateko 
ikasleak Oñatiko campusera 
itzultzen. Gradu edo ikasketaren 
arabera egingo dute itzulera 
hori, baita mailaka ere. Hain 
zuzen ere, Mondragon Uniber-
tsitatetik azaldu dutenez, 2020-
2021 ikasturterako helburu 
nagusia da "presentzialtasuna, 
hurbiltasuna eta pertsonalizazioa 
nagusi izango dituen hezkuntza-
eredua sustatzea, metodologia 
eta baliabide digitalekin abe-
rastuta". 

Oñatiko campusean dagoen 
Enpresagintza Fakultatetik ziur-
tatu dutenez, "segurtasun neurri 
eta protokolo guztiak beteta, 
azpiegiturak eta campusak prest 

daude ikasturtean aurrez aurre 
hasteko".

Huhezin ere protokoloa prest
Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako graduetako ikasleek 
irailaren 28an hasiko dute ikas-
turtea, Eskoriatzako campusean. 
Ikus-entzunezko Komunikazio-
ko ikasleen kasuan, hilaren 14an 
hasiko dute ikasturtea, Aretxa-
baletan. Graduaren arabera, 
"presentzialitate maila desber-
dina" aurreikusten dute 2020-2021 
ikasturtean. Hala, Haur eta Lehen 

Hezkuntza graduetan, esaterako, 
astero 2-3 eguneko aurrez au-
rreko saioak izango dituzte 
ikasleek Eskoriatzako campus 
berrituan. Ikus-entzunezko Ko-
munikazioa graduari dagokionez, 
helburua da 3-4 eguneko presen-
tzialitatea bermatzea Aretxaba-
letako campusean. Aurrez aurre 
egingo dituzten saio eta dina-
miketan "talde txikietan" egingo 
dute lan, "osasun eta segurtasun 
baldintzak bermatzeko". Eskolak 
online eran osatzea ere aurrei-
kusten dute.

Arrasaten dagoen Mondragon Unibertsitatearen Goi Eskola Politeknikoa. GOIENA

"NEURRI ETA 
PROTOKOLO GUZTIAK 
BETETA, PREST GAUDE  
IKASTURTEA AURREZ 
AURRE HASTEKO"

Unibertsitatean ere 
aurrez aurreko eskoletara 
bueltan dira ikasleak
Mondragon unibertsitateko ikasleek datorren astetik aurrera hasiko dute 2020-2021 
ikasturtea. CoViD-19ari aurre egiteko neurri bereziekin, "presentzialtasuna, 
hurbiltasuna eta pertsonalizazioa" ardatz dituen ikasturtea izatea gura dute 
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Jone Olabarria DEbagoiENa
Elorriotik Kanpanzarrera doan 
bidean, N-636 errepidean, beste 
errei bat egiteko aurrekontua 
onartu du, behin betiko, Bizkai-
ko Foru Aldundiak. Elorriotik 
Kanpanzarrera igotzeko errepi-
de tartean egitea aurreikusten 
dute hirugarren erreia, 35,800 
eta 36,620 puntu kilometrikoen 
artean, hain zuzen ere. Hala, 
3,50 metroko zabalerako hiru 
errei izango ditu errepideak 800 
bat metroko tarte batean, eta 
elkarren artetik metro erdiko 
distantziak bereiziko ditu. Zehaz-
ki, igotzeko bi errei izango ditu 
mendateak –Arrasaterako no-
ranzkoan– eta jaisteko, aldiz, 
bakarra.

13 hilabetean egiteko lana
Kanpanzarren hirugarren erreia 
egiteko interesa zuten enpresek 
euren proposamenak Aldundia-
ri aurkeztu ostean, proiektuak 
aztertu eta esleipen fasea hasi 
du Bizkaiko Foru Aldundiak. 

Zehaztutakoaren arabera, 13 
hilabete iraungo dute lanek, eta 
1.700.406,01 euroko aurrekontua 
onartu dute, BEZa barne. Beasain 
eta Durango arteko ardatza erre-
pide azkarra izan dadin azken 
25 urteetan Gipuzkoako eta Biz-

kaiko foru aldundiak, zatika, 
egiten aritu diren lanen baitan 
egingo dute hirugarren erreia 
Kanpanzarren ere. Ingurume-
nari dagokionez, Bizkaiko Foru 
Aldunditik zehaztu dute hiru-
garren errei hori egiteak ez 

duela kalte "esanguratsurik" 
ekarriko.

Trafikoa azkartzea helburu
Errepide horretan goizean sor-
tzen diren auto-ilarei eta ka-
mioiek eragindako zirkulazio 
motelari aurre egiteko neurria 
da honako hau, Bizkai Foru 
Aldundiak jakinarazi duenez. 
Izan ere, Kanpanzarko mendateak 
lotzen ditu Elorrio eta Arrasate 
–hau da, Bizkaia eta Gipuzkoa–, 
errepide motela da, zirkulazio 
handia izaten duelako, eta, erre-

pidearen beraren ezaugarriei 
dagokienez, makurra eta bihur-
gune askokoa da orokorrean.

Aldunditik emandako datuen 
arabera, batez beste, guztira, 
6.242 auto igarotzen dira men-
datetik egunero. Goizeko zortziak 
eta hamarrak artean igarotzen 
dira ibilgailu gehien –egunean 
igarotzen direnen %20–, eta, 
sarritan, auto-ilarak sortzen 
dira. Bertatik igarotzen diren 
ibilgailuetako asko karga han-
diko kamioiak izaten dira, gai-
nera –ibilgailu guztien %17–. 

Bizkaia eta Gipuzkoa lotzen dituen N-636 errepidearen irudia. GOIENA

Kanpanzarren hirugarren 
erreia egitea onartu dute 
Hirugarren erreia egiteko lanek 1.700.406 euroko aurrekontua dute eta lanen 
iraupena 13 hilabetekoa izatea aurreikusten du bizkaiko Foru aldundiak. gipuzkoa 
eta bizkaia batzen dituen errepidean trafikoa bizkortzea da lanen helburua

Uztailean baino 103 herritar 
gehiago daude langabezian De-
bagoienean, azken hilabeteko 
datuen arabera. Hain zuzen, 
%10,86ko langabezia tasa erre-
gistratu da abuztuan; uztailean 
%10,54koa izan zen eta ekainean, 
%10,29koa. Nolanahi ere, otsai-
letik hona –hau da, pandemia 
aurreko egoeratik hona–, 1.000 
debagoiendar gehiago daude 
lanik gabe.

Udalerri gehienetan okertu 
egin da egoera aurreko hilabe-
teekin alderatuta, baina salbues-
penak ere badaude: Elgetan 10 
herritar gutxiago daude langa-
bezian eta Leintz Gatzagan, 1 
gutxiago. Guztira, 3.385 pertso-
na daude langabezian bailaran.

103 pertsona gehiago 
langabezian abuztuan 
Debagoienean

J.O. DEbgaoiENa
Gure Artera-Sarek antolatuta, 
gaur itzuliko dira ostiraleroko 
elkarretaratzeak Bergarako pla-
zara, 19:30ean. Jakinarazi dute-
nez, COVID-19ari aurre egiteko 
neurriak hartuko dira; batez 
ere, maskarak eta distantziak. 
Era berean, Etxeratekin batera 
egin ohi den hileko azken osti-
raleko elkarretaratzean, iraila-
ren 25ean,  ildoka antolatuko 
dira. Sei pankarta zabalduko 
dituzte plazan, aldarri askorekin: 
"Betiere, salbuespeneko espetxe 
politika desagertzea eskatuz".

Bestalde, Izan Bidea ekimenak 
antolatuta, urriaren 3an Euskal 
Herriko mendi tontorren igoera 
bateratua izango da. Helburua, 
guztira, 650 tontor baino gehia-
go igotzea da Euskal Herri osoan 
zehar. Bergarako kasuan, bost 
multzotan antolatuta zazpi ton-
tor egitea proposatu dute: Hiru-
tontorreta, Hirukurutzeta, Elo-
sumendi, Kurutzebakar, Intxor-
ta, Krabelinaitz eta Landarraitz. 
Izena emateko aukera zabaldu-
ko dute webgunean, eta herri-
tarrak animatu dituzte euren 
herrietan parte hartzera.

Izan Bidea ekimenaren baitan 
ekintza ugari irailetik aurrera
ostiraletako elkarretaratzeak berreskuratu, eta euskal 
mendi tontorren igoera bateratua antolatu dute 
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Abuztua eta iraila ardi-txakur lehiaketen garaia izan ohi da 
urtero. Lehenengo, herrialdeetako txapelketak; gero, Euskal 
Herrikoa; eta, azkenik, Oñatikoa, nazioartekoa, 
artzainentzat preziatuena. Tartean, baita erakustaldi 
mordoxka ere, han-hemenka.

1955ean jokatu zen Oñatin Euskal Herriko lehenengo 
txapelketa. Aurretik, 1948an, Katalunian, Ribes de 
Freserren, hasiak ziren halako txapelketak antolatzen, eta 
handik ekarri zuten oñatiarrek eredua.

Orduko egunkariek dakartenez, 5.000-6.000 ikusle inguru 
izan ei ziren lehenengo urtean eta 10.000-12.000 inguru 
bigarrenean. "400 auto eta 600 motor eta autobus" (sic) 
kontatu ei ziren bigarren urte hartan. Egunkarietako 
lehenengo orrialdeetan etortzen zen Oñatiko txapelketaren 
berri. Beste gauza asko bezala, hori ere aldatu da ordutik 

hona.
Kataluniatik ekarri ziren 

txapelketak eta herrialde 
katalanekiko lotura handia 
da gaur egun ere. Hango 
8-10 bat lehiaketatara joaten 
dira gure txakurrak. 
Emaitza onak lortzen 
dituzte bertan, eta oso 

estimatuak dira. Katalanak ere etortzen dira Oñatira, baina 
handik ez dute bertako arrazako txakurrik, Gos d’Aturarik, 
ekartzen.

Orain dela urte mordoxka bat, arraza jakin batzuk 
hedatzen hasi ziren eta horrek tokian tokiko arrazak 
atzentzea ekarri zuen. Katalunian, Galizian… bertako 
ardi-txakur arrazak ez dira praktikan ardi-lanetarako 
erabiltzen. Eta badute horren penarik.

Gurean oraindik baditugu ardietarako sena duten bertako 
txakurrak, mendeetan gure artzainen lagun eta lankide 
onenak izan direnak, eta gaur ere hala izaten jarraitzen 
dutenak, baina ez daude arriskutik salbu. Eta gure ondare 
bat dira.

Aurten ez da ez txapelketarik ez erakustaldirik izango, 
baina merezi du gure txakurrez eta gure artzainez 
gogoratzea. Zain ditzagun gure txakurrak eta bultza dezagun 
artzaintza: eros ditzagun gure artzainen produktuak.

Txakurrak eta 
artzainak

zabaLik

ESTEPAN PLAZAOLA

KATALUNIATIK EKARRI 
ZIREN TXAPELKETAK 
ETA HERRIALDE 
KATALANEKIKO LOTURA 
HANDIA DA EGUN ERE

A relaxing glass of ardo 
gorria

BLANCA URGELL
HttPS://LabuR.EuS/DaJNu

'bERRia'-N aRgitaRatua

Ardoa edatekotan, eskuarki 
beltza edaten dut, baina ez diot 
muzin egiten ez zuriari, ez 
gorriari ere aukera 
datorrenean.

Hiru ardo kolore bereizten 
ditugu guk, baina ez 
Neolitotik. 

Aspaldi ikasi nuen Ardo 
gorri nafarra, ardorik 
hoberena kantatzean ez dugula 
"gure" ardo gorria goraipatzen. 

Adibidez, Añibarrok XIX. 
mendearen hasieran oraindik 
ardo gorria jaso zuen hiztegiko 
vino tinto sarreran. Arno xuria 

eta arno gorria baino ez zituen 
bereizi Martin Landerretxe 
sarasketarrak Azkueren 
hiztegiari egin zizkion 
oharretan. [...]

Beraz, euskarazko 
wikipediak ardo gorria ardo 
beltz mota bat dela, kolorez 
argiagoa, badio ere, historiak 
dio alderantziz dela: ardo 
beltza ardo gorriaren mota 
berezi bat da, ilunagoa. [...]
Nola erran Iparraldeko 
hiztegiak ere argi uzten du 
rosé adierazteko "ardo gorria" 
lagunartean ez dutela 
erabiltzen, Hegoaldeari 
jarraikiz "erabilera tekniko eta 
zainduetan bereziki" bakarrik 
baizik.

Munduan barrena ere ardo 
beltzari "gorria" deitzen zaio, 

ingelesezko red wine 
ezagunagotik hasita. 
Irlanderaz ere fíon dearg 
deritza, aitzin-zeltazko *dergos 
'red, crimson' formatik 
(Wictionary). Munduaren beste 
bazter batera joanda, 
japonieraz ere akawain no 
gurasu eskatu behar genuke, 
aka 'gorria'  eta wain 'ardoa' 
hitzetatik. [...]

Hala bada, datorkigun 
ikasturte –inprobisatu? ezin 
aspertuzko?– honen izenean 
zuekin topa egiteko kopa bat 
ardo gorri eskatuko dut, 
relaxing-relaxing topera, eta 
zuek nahi duzuena 
zerbitzatu: iluna ala argia.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz

Post gehiago 12. orrialdean.



PLAZA      11GOIENA ALDIZKARIA  2020-09-04  Egubakoitza

Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Telelana arautuko duen lege 
bat egiteko lanean dihardu 
Espainiako Gobernuak. LKS 
Next Pertsonen Aholkularitza 
Enpresako zuzendari Ander 
Sansineneak urteak daroatza 
telelanean. Goiena telebistan 
elkarrizketatu du Txomin 
Madinak.
Legearen zirriborroari buruzko 
hainbat puntu badakizkigu: 
borondatezkoa izan behar dela; 
telelana kontsideratzeko 
jardunaren %30, behintzat, 
etxetik egin behar dela; telelana 
nola kontrolatu... 
Logikoak diren gauzak 
jasotzen ditu, eta beste 
herrialde batzuetan aurretik 
arautu direnak. Ez dut 
ulertzen zergatik 
eztabaidatzen den horrenbeste 
lan jardun osoaren ze zati edo 
ze batezbesteko hartu behar 
den kontuan telelana 
kontsideratzeko. Antzinako 
kontroleko kultura hori 
haustea zail egiten da. 
Kontrolaren kontua, esaterako, 
nola ikusten duzu?

Kontrola egin behar da 
kudeaketa sistemak aldatzen. 
Ez prozesua kontrolatzen, 
baizik eta helburuak eta 
emaitzak kontrolatzen. 
Prozesuak aurrera nola atera 
norberaren kontua da. 

Telelana... betilana ere entzun 
dugu hilabete hauetan. Nola 
saihestu daiteke hori?
Behar den baldintzetan egiten. 
Zoritxarrez, pandemiak 
harrapatu gintuen inolako 
prestaketa barik. Eta halako 

egoera batean, telelana luzatu 
egiten da. Hezkuntza 
ekonomia bezain garrantzitsua 
da, eta orain, eskolak ere 
irekitzen direnean, egoera 
normaldu egingo da.
Etxetik egin beharreko lanorduen 
gainean eztabaidatzea ez zaizu 
logikoa iruditzen?
Telelanaren onurak bi 
aldeetarako dira, ez 
bakarrarendako. Ikerketek 
erakusten dute enpresei 
aurrezte handia dakarkiela 
eta langilearen gogobetetze 
eta produktibitate maila ere 
handitu egiten direla. Antzua 
iruditzen zait horrelako 
eztabaidatan aritzea. 
Beharrezkoa ikusten duzu 
horrelako lege bat?
Bai. Espainian ez dago halako 
ezer arauturik. Ez dago marko 
gutxieneko bat. Enpresek eta 
langileek jakin behar dute 
zein den joko eremua. 
Erakunde publikoetako langileak 
lege honetatik kanpo geratuko ei 
dira. Zergatik?
Izan daiteke, kulturalki, 
burokrazia handia daukalako 
administrazio publikoak. 
Eusko Jaurlaritzak 2012an 
jarri zuen abian proiektu 
pilotua eta balorazio positiboa 
egin zuten bi aldeek. Baina ez 
da ausardiarik izan aurrera 
egiteko. Administrazio 
publikoa kontserbadorea da, 
beldurtia. 

Langile baten kasuan, zein da 
onura?
Gipuzkoan, esate baterako, 
batez beste, egunean ordubete 
edo ordu eta erdi ematen ditu 
langile batek batetik bestera 
lanean. Hori desagertu egiten 
da. Kontziliaziorako aukerak 
handitu egiten dira. 
Produktibitatea handitu 
egiten da. Gogobetetze maila 
handitu, estres maila gutxitu, 
betiere, ez badaude umeak 
etxean atzera eta aurrera. Ez 
da ordaindu behar 
bidesaririk, gasolinarik, auto 
konponketarik…
Zenbateraino da garrantzitsua 
zibersegurtasuna?
Segurtasun perimetrala 
babestu egin behar da. Behar 
dugu ziur egon gure 
sistemetara kanpotik sartzen 
diren ordenagailuak gureak 
direla, pasahitzak egokiak 
direla, konexioak VPN bidez 
egiten direla… Bermatzeko 
gure datuak ez direla 
geratuko ezezagunen 
eskuetan. 
Langileen %25ek etxetik lan 
egiteko aukera izango lukete. 
Zein sektore edo jarduera izan 
daitezke horretarako 
aproposenak?
Industrian, bulegoetako 
langileek etxetik egoteko 
aukera dute. Zerbitzuetan, 
kasu batzuetan ez dago zertan 
egon modu presentzialean. 

Ander Sansinenea, eguaztenean, Goiena telebistan, Arrasaten. ENEKO AZKARATE LASPIUR

"Kontroleko kultura aldatzea 
zail egiten da lan munduan"
ANDER SANSINENEA LkS NEXt-Eko zuzENDaRia

bERbagai

Gonzalez Bastida 
jaio zela 100 urte

Irailaren 26an beteko dira 100 
urte Miguel Gonzalez Bastida 
Bergarako Musika Bandako 
zuzendari izandakoa jaio zela. 
Mendeurrena ospatzeko 
hainbat ekitaldi aurreikusita 
zituen Bergarako Musika 
Bandak. Esaterako, hil honen 
26an, kalejira bat herrian 
barrena toki esanguratsuetan 
geldialdiak eginez eta, era 
berean, Barrenkaleko jaiotza-
lekuan plaka oroigarria 
jartzea. Pandemiagatik bertan 
behera geratu dira, baina 
beste ekimen batzuk egitea 
aztertzen ari dira. 2013ko 
azaroaren 1ean hil zen 
musikaria.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Goi Eskola Politeknikoko zentro berria inauguratu zuen Patxi 
Lopez lehendakariak Arrasateko Garaia Parke Teknologikoan. 
Isabel Zelaa Hezkuntza sailburua, Ino Galparsoro Arrasateko 
alkatea eta Josu Urrutia MUko errektorea ere izan ziren, 
besteak beste. Zentro berria hezkuntza "berrikuntza sortzeko" 
eta "Euskadiren etorkizuna ezartzeko formula" dela azpimarratu 
zuen lehendakariak.

MUren ingeniari 
Goi Eskola berria 
inauguratu zuten

2010-09-06

Ikasturte berria, 
gai jorratuena

Sare sozialetan, ikasturte 
berriaren inguruko kezkak 
izan dira nagusi azken astean:

@selaurua: "Hasi da 
ikasturtea. Eta indarra 
beharko dugu bai!".

@ElisaMan: "Ikasturtea 
abian da, betiko ilusioarekin 
baina kezka handiagoarekin 
ere bai. Denon artean aterako 
dugu aurrera, seguru! 
Animo!".

@ivanasel: "Animo irakasle 
guztiei! Aurten, oporrak 
bukatu zaizkizuenei musukoa 
eta Covid planak gehituko 
zaizkie. Bokazioz, sormenez 
eta ilusioz ikasturtea aurrera 
aterako dugu!".

Hau bE baDogu!
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gutuNak

Norbere lekua

ONINTZA ENBEITA
HttPS://LabuR.EuS/abiNV

'bERRia'-N aRgitaRatua

Aurtengo udan ere gertatu 
egin da: gorputz normatiboek 
iraultzarako deia egin  
digute.

Begira, orbain bat daukat 
tripan, eta, hamar urteren 
ostean, hondartzarako 
bikinia janztea erabaki dut. 

Lunar bat daukat hemen, 
titi baten alboan, baina 
aurten topless egingo dut. 

Ez dago emakume itsusirik, 
erakuts ditzagun gure 
gorputzak. 

Ikusten ditut argazkiak, 
entzuten ditut ahotsak, eta 
haserre handi bat 
korapilatzen zait urdailean. 

Gogoa ematen dit 
megafonia bat hartu, triziklo 
batean eseri eta munduari 
bueltaka hasteko: utz 
nazazue bakean!

Bai, badakit inoiz ez garela 
heteropatriarkatuak eskatzen 
duen bezain argalak, politak, 
beltzaranak edo otzanak 
izango. 

Badakit guztiok egiten 
gaituztela edertasun ereduen 
meneko, baina, benetan, ez 
dakizue jendearen aurrean 
biluzteko benetako beldurra 
zer den. 

Ez dakizue zer den hogeita 
hamar dendatara sartu, eta 
zure neurriko bainujantzirik 
ez aurkitzea. 

Ez dakizue zer den 
hondartzara joate   
hutsagatik jendeak 
konplexurik ez duzula esatea 
–izan beharko bazenitu 
bezala–. 

Ez dakizue zer den zure 
lagun normatiboen ondoan 
etzan eta, desberdina 
zarelako, jendeak begiratu 
egiten zaituela sentitzea.

Ez, nik ez diot inori bere 
bizipenik ukatuko, baina 
borroka bakoitzean norbere 
lekua zein den jakitea gauza 
ederra da.

Hurkoaren defentsa

JAUME GELABERT
HttPS://LabuR.EuS/VP77H

'bERRia'-N aRgitaRatua

Ikasturtea hasi da.
Ikasleek ohiko ratioetan 

beteko dituzte ikastetxeak 
heldu den astean, eta 
irakasle asko ari dira 
dagoeneko Nafarroako 
eskoletan, baina ez guziak: 
Gimeno kontseilariak duela 
aste pare bat iragarri zigun 
666 irakaslez sendotuko zuela 
hezkuntza sistema publikoa 
–orain badakigu itunpekoa 
ere multzo berean sartzen 
dela–. 

Egia da kontratazioen erdia 
egiteko dagoela, baina 
Gimeno hitzeko gizona dela 
jakinda –ahantz dezagun 
behingoz martxoko goiz 
hartako "klaseak ez dira 
etengo!" adierazpen finkoa, 
arratsaldean "denok etxera!" 
premiazko agindu bilakatu 
zena–, helburua beteko du, 
eta, kontseilariak berak 
ohiko estilo atseginean esan 
zuen bezala, kontratazio 
kopurua iragarritakoa baino 
txikiagoa izanen delako 
zurrumurrua "interpretazio 
makur eta okerrekoa" dela 
erakutsiko digu. 

Dudarik ez. 

Tira, badaezpadako duda 
txiki bat.

Seguru asko, karguan hasi 
zenetik buruan ez dudan 
erabaki egokiren bat hartua 
izanen du kontseilariak; 
baina, oro har, 
zalantzagarria izan da    
orain arte Gimenoren  
gestioa Hezkuntza 
Departamentuan. 

Hainbesteraino kritikatu 
da, non Txibite presidenteak 
bere konfiantzako gizona 
defenditu behar izan duen: 
"Hezkuntza kontseilariari 
erasotzen dionak Gobernuari 
ere egiten dio eraso", 
argudiatu du. 

Ondorioztatzen ahal da 
kritika erasotzat hartzen dela 
politikan, erasoak erantzuna 
eskatzen duela –dei nazazue 
konspiranoiko, baina 
mehatxu inplizitu bat 
ikusten dut Txibiteren hitzen 
atzean– eta gobernukideak 
kritikaezinak direla; 
gobernuek kontseilari  
guzien erabakiak, edozein 
dela ere, bere egiten dituztela 
eman digu aditzera 
presidenteak.

Bidaide guzien defentsa 
bera eginen ote dute 
gobernuburuek? 

Lepoa jarriko nuke 
presidenteek une oro gogoan 
izaten dutela politikagintzan 
gaurko laguna bihar ezagun 
bihurtu daitekeela, eta etzi 
aurkari, baita etsai sutsu 
ere. 

Ankerra da politika 
mundua, Nafarroan zein 
Nafarroatik kanpo.

HaNDik Eta HEMENDik

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

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

Esker onez

IÑAKI AZKARATE
bERgaRa

Borondatez emandakoak 
eskerra behar duenez, 
bihoaz lerro hauek 
Bergarako Udalarentzat eta 
konfinamenduaren luze 
zabalean laguntza sarean 
aritu diren boluntario 
guztientzat. Egoeraren 
zaila apur bat samurragoa 
izan da erosketekin 
lagundu gaituzuelako. Biba 
zuek!

Pentsiodunak 
plazara!

ITZIAR USANDIZAGA
bERgaRa

Badira hilabete batzuk 
jubilatuok eta 
pentsiodunok gure aldarria 
kalera ateratzen hasi 
ginenetik. Hala nola 
pentsio publiko duinak, 
gutxienezko pentsioa 1.080 
euro, gizarte segurantza 

propioa, osasuna 
ziurtatzeko neurriak 
hartzea...

Hau gutxi ez, eta COVID-
19ak sortutako izurriteak 
gure kolektiboak dituen 
beharrak areagotu egin 
ditu; maskarak osasun 
txartelean sartzearen 
beharra, esaterako. 
Horregatik, bizi dugun 
egoera hau ezin da aitzakia 
izan gure elkarretaratzeak 
ez egiteko.

Horrenbestez, oporren 
etena igarota, 
astelehenetako 
elkarretaratzeak irailaren 
7tik aurrera berriz 
berrabiaraziko ditugu, 
eguerdiko hamabietan, 
herriko plazan.

Elkarretaratze hauek 
osasun bermeekin egiteko 
segurtasun neurriak 
hartu ditugu. Horregatik, 
maskarak erabiliko 
ditugu eta distantzia 
neurriak zainduko 
ditugu.

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. 
Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak 
kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa 
eta nortasun agiriaren zenbakia. Helarazteko: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

GARBINE UBEDA

HauXE bai JENERoa!

Post gehiago 10. orrialdean.



CALPEKO IFACH TONTORRETIK | Argazkia: Sergio Romero

16.

RIOLOBOS (CACERES) | Argazkia: Igor Bereziartua

BERNIAKO MENDILERROA (ALACANT) | Argazkia: Nekane Gabilondo

HONDARRIBIKO PORTUA | Argazkia: Eider Iria Vitoria

BAIETZ SARTU! | Argazkia: Ricardo Santa Cristina

TXIMISTARRI | Argazkia: Maika Gallastegi Meabe

UDALATX GAILURREAN | Argazkia: Aitor Agirrezabal

NIREKIN MUNDUAREN AMAIERARA | Argazkia: Jesus Mari Matilla

IPARRALDEKO KOLOREAK | Argazkia: Maitane Mate

Eskerrik asko
parte hartzeagatik!

Bidali zure argazkiak irailaren 21era arte posta 
elektronikoz (argazkiak@goiena.eus) edo 

Whatsapp/Telegram bidez (688 69 00 07). 
Lehiaketaren oinarriak irakurri eta sariak 

ezagutzeko, sartu Goiena.eus-en. 

Orain arte jasotako argazki guztiak ikusi hemen: 
Goiena.eus/bereziak/16-udako-argazkien-lehiaketa

BESARKADA (ERRIOXA) | Argazkia: Ainhoa Calleja Andonegi

ARRASATE

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Arrasateko Udalak beste pauso 
bat emango du Zalduspe gunea 
urbanizatzeko bidean, Trans-
portes Aranbururen eraikina 
eraisteko lanak esleitu berri 
ditu eta. Aurrez, Pazi-Ola gal-
daragintzaren eraikin zati bat 
bota zuten, eta, ostean, goi ten-
tsioko elektrizitate dorreak lur-
peratu. Lanek 142.000 euroko 
kostua izango dute eta Nafarroa-
ko enpresa batek egingo ditu. 

Zalduspen, oraindik bota ez 
diren eraikinetan, hainbat era-
biltzaile daude: besteak beste, 
Telefonicak hainbat makina ditu 
ospitale ondoko eraikinean, zu-
tik dagoen Pazi-Olaren egoitza 
ohian autoen gordailua dute 
udaltzainek, errepidearen beste 
aldean dagoen eraikinean tai-
lugileak eta SUDC daude, eta 
Arrasate Kristaldegiaren eraikin 
zaharrean, aldiz, Margo Talde-
koak. Argatek lantegia –lehengo 
Asmobi– izango da eremu ho-
rretan mantenduko den eraikin 
bakarra. 

Domino efektua
Behin horiei ordezko egoitza 
bat emanda, 2024. urterako  au-
rreikusten dute Zalduspe erabat 
urbanizatuta egotea. Baina hori 
lortu bitartean, urratsez urrats 
joango dira eraikinak husten 
eta eraisten, domino efektu mo-
duko bat sortuz, mugimendu 
batek hurrengo mugimendua 
ahalbidetuko baitu. 

Horren harira, adibidez, Kul-
turola eraikina amaitzea fun-
tsezkoa izango da. Bertan osta-
tu hartuko duten eragileetako 
asko Zalduspe eremuan daude 
une honetan, eta egoitza berrira 
lekualdatzen direnean  asko 
bizkortuko dira Zalduspe ere-
muko eraisketak. Adibidez, 
Margo Taldekoak mugitzen di-
renean, Arrasate Kristaldegiaren 
eraikin ohia hutsik geratuko 
da. Gauza bera gertatuko SUDC-
ek eta tailugileek duten eraiki-

narekin, eta baita udaltzainen 
egoitza alboan dagoen Ereinda-
janen egoitza ohiarekin ere. Une 
honetan, Lore Gazteak eta Txi-
kitxu Arrostaitz dantza taldeak 
dauden lokal horretan, eta, behin 
hutsik geratuta, udaltzainen 
auto gordailua bertara eraman-
go dute. Gordailua Zalduspeko 
eraikin baten dago orain, eta 
hura ere hutsik geratuko litza-
teke, eraisteko prest.

17.000 metro koadroko eraikina
Eremu industrial horretan par-
ke teknologiko izaerako 17.000 

metro karratuko eraikin bat 
ezarriko dute. "Asmoa da jar-
duera garbiak ezartzea eraikin 
berrian horretan. Medikuntza-
rekin edo laborategiekin lotu-
tako jarduerak ezartzea da nahi 
duguna", azaldu du Hirigintza, 
Ingurumen eta Mugikortasun 
zinegotzi Ibon Arrupek. 

Eraikin berriaren %35 SPRI 
erakundearen jabetzakoa izango 
da, Udalak eta SPRIk Aprendizen 
Eraikinarekin egindako permu-
ta akordioan jaso bezala. Erais-
keten eta eremua guztiz urba-
nizatzearen kostua Udalak har-
tuko du bere gain eta, guztira, 
4,5 milioi eurokoa izango da. 

Aparkaleku gehiago
Udalak onartutako plan bere-
ziaren arabera, aparkaleku ko-
puruak gora egingo du inguru 
horretan. 

Gaur egun, 120 inguru dira, 
eta lurra ez dago ondo egonkor-
tuta; 2024an, aldiz, 167 izatera 
pasako dira, era honetara bana-
tuta: Nafarroa hiribidean, 47 
linean; Zalduspe kalean, 37 ba-
terian; pareko enpresetarako 
joateko bidexkan, 8; eta Zaldus-
pe eta Zerrajera kaleen artean, 
75 baterian eta linean. 

Oinezko bat laster eraitsiko den Transportes Aranburu eraikinari begira. XABI GOROSTIDI

Beste urrats bat Zalduspe 
guneko domino efektuan
udalak transportes aranburu eraisteko lanak esleitu ditu, eta eremu hori urbanizatzeko 
hirugarren urratsa izango da, Pazi-olaren eta elektrizitate dorreen ostean. bertako 
erabiltzaileei ordezko leku bat bilatu ahala botako dituzte falta diren eraikinak, 2024rako

Transportes Aranburu eraisteko esleipenarekin batera, Araba 
etorbidea 13 izeneko eraikina birgaitzeko lanak esleitu ditu 
Udalak. Eraikina Uribesalgo lantegiaren alboan dago eta Udala da 
horren %50en jabe. Birgaitze lanek 99.000 euroko kostua izango 
dute, eta bertan kokatuko dituzte tailugileen elkartea eta Dorletako 
Ama Txirrindulari Elkartea. Udal Gobernuaren aurreikuspenen 
arabera, 2021a hasi orduko erabilgarri egongo da eraikina, eta 
txirrindulari elkartekoak bertara lekualdatzean hasiko dituzte 
Transportes Aranburu botatzeko lanak. 

"Ez dakigu noiz lekualdatuko garen. Bulego bat, ariketa-gune 
txiki bat eta bi auto gordetzeko lekua izango ditugu bertan", 
azaldu dute txirrindularitza elkartetik. Tailugileek diote "gustura" 
daudela egungo lokalean, eta ez dutela presarik berrira aldatzeko.

Egoitza berria bi eragilerentzat

Araba etorbidea 13 izeneko eraikina, Uribesalgo lantegi alboan. X.G.

Irudiko planoak jasotzen du nolakoa izango den Zalduspe, behin 
urbanizazio lanak amaituta. 

Lehenik eta behin, bidegorri sarea bertatik pasako da –irudian 
ere gorriz agertzen da–. Gaur egun Zerrajera kalean amaitzen den 
zatia zuzenean joango da Fagor Arrasate parean jarriko duten 
biribilgune berriraino. Bertatik errepidearen beste aldera pasako 
da, eta handik egingo du bidea Musakola auzoraino heldu ahal 
izateko.

Beste berrikuntzetako bat gris kolorez agertzen den atseden-
gunea izango da. Oltam lantegi zaharra dagoen tokian joango da, 
behin hura eraitsi ostean. Belardia, zuhaitzak eta bankuak edukiko 
ditu, besteak beste. 

Azkenik, aurrez aipatutako 17.000 metro koadroko eraikin berri 
bat eraikiko dute bertan. Parke teknologiko izaera izango du eta 
Argatek eta ospitale artean dagoen laukizuzen formako eremuan 
kokatuko dute. 

Zaldusperen itxura 2024an

Plan bereziak itxura hori aurreikusten du 2024rako. ARRASATEKO UDALA

BEHIN ERAISKETA 
GUZTIAK EGINDA, 
17.000 METRO 
KOADROKO ERAIKIN 
BAT EGINGO DUTE

LANAK AMAITZEAN, 
2024AN, ATSEDEN-
GUNEA, BIRIBILGUNEA, 
ETA BIDEGORRIA 
EGONGO DIRA BERTAN
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Eudelek lankidetza eskaera egin 
zien udalei haurren eta nerabeen 
eskolatze presentziala bermatu-
ko duten udal-espazio publikoak 
identifikatzeko. Horren harira, 
mojen atea jo zuen Udalak, eta 
baiezkoarekin erantzun diote.
"Arrasateko Udalak egoera az-
tertu, eta Hermanas Mercedarias 
de la Caridad mojekin jarri zen 
harremanetan, La Merced ikas-
tetxea kokatu zen eraikina, hala 
behar balitz, erabiltzeko baime-
na eskatzeko. Udalaren ustez, 
eraikin hori da eskola-beharrei 
egokien moldatzen dena. Mojek 
baiezkoa erantzun diote Udala-
ren eskaerari, eta, hortaz, Arra-
sateko hezkuntza komunitateak 
eskola-ikasturtea normaltasun 
berrian garatu ahal izateko La 
Merced eraikina izango du es-
kura, beharrezkoa izango balitz 
erabili ahal izateko", azaldu dute 
Udal iturriek ohar bidez. 

Era berean, erakutsitako pres-
tutasungatik "eskerrak" eman 
dizkiete mojei, eta eskolaratzea 
segurtasunez egiteko Jaurlari-
tzaren eta Osakidetzaren ahol-
kuak betetzeko deia ere zabaldu 
dute.

Arrasate Herri Eskola 
Eskola publikoaren hiru egoitzek 
–Erguin, Bedoñabe eta Musako-

la– irailaren 8an ekingo diote 
ikasturte berriari, eta egoitza 
bakoitzaren baldintzetara mol-
datu dituzte protokoloak.

Bedoñaben eta Musakolan ordu 
tegi ezberdinak jarri dituzte 
ikastetxera sartzeko, adinen 
arabera. Erguinen, adibidez, 
patioan antolatuko dituzte bizi-
kidetza taldeak, eraikinera sar-
tu aurretik. Jangelan monitore 
gehiago edukiko dituzte, eta bi 
txanda ezarri dituzte, ahalik eta 
jende gutxien pilatzeko. 

Arizmendiren zortzi egoitzak 
Zentro guztietan ez dute ikas-
turtea egun berean hasiko: hi-
laren 7an, Gaztelupeko DBHko 
1. eta 2. mailetakoek; hilaren 
8an, Olarten, Umezaintzan, San-
ta Teresan, Arimazubin, Gazte-
luondon eta Zaldibarko Oina-
rrizko Lanbide Heziketan; hila-
ren 14an, Gaztelupeko DBHko 
3. eta 4. mailetakoek eta batxi-
lergokoek; eta hilaren 14an eta 
15an, Ferixalekuko Lanbide 
Heziketakoek –14an 2. mailakoak 
eta 15ean 1. mailakoak–.

Neurriak hartu dituzte ikas-
turte hasierarako. Adibidez, 
ikasleekin saioak gehienez bi 
ordu eta erdikoak izango dira 
jarraian, eta ostean aire librera 
irtengo dira ordu laurden, eta 
ikasgela aireztatu egingo dute.  

La Merced ikastetxea zenaren egoitza. GOIENA

La Merced, herriko 
ikastetxeen zerbitzura
udal gobernuak eta eraikinaren jabe diren mojek akordioa lortu dute, eraikina herriko 
ikastetxeen zerbitzura egon dadin. bestalde, herriko ikastetxe guztiek landu dituzte 
ikasturte berria ahalik eta seguruen hasi ahal izateko neurriak eta protokoloak

Prezio erakargarriak eta kale ikuskizunak
Ibai-arteren Merkemerkauak ez du kalerik egingo irailean. 
Gaur eta bihar, 30 komertzioren maukak erosteko aukera 
izango da, eta ez da kale ikuskizun musikaturik faltako.

Erguingo jaiak ez egitea erabaki dute
COVID-19ak baldintzatuta hartu du erabakia jai batzordeak.

Pentsiodunen elkarretaratzeak bueltan datoz
Astelehenean egingo dute eten osteko lehena: 12:00etan, Plazan.

Euskaraldiko izen emateak, irailaren 27ra arte
Kultur taldeei eta tabernei izena emateko dei egin diete. 

oHaRRak
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Jakina da Pedro Biterik Arrasa-
teko herriari egindako ekarpena 
zabala eta probetxuzkoa izan 
zela. Honela laburbildu dute 
Arrasate Zientzia Elkartekoek 
(AZE): "Bere luzetasunari esker, 
Esteban Garibai historialariaren 
etxea berreraiki zen; Arrasatek 
lorategi publiko bat izan zuen, 
musikarako bere kioskoarekin; 
burdinazko eta kristalezko hor-
nikuntzen plaza bat; eta eskola 
batzuk, non, lehen aldiz, haurrak 
haurrentzako propio pentsatu-
tako eraikin batean hezi ziren, 
jolasleku, frontoi eta pixatokiekin; 
baita bertan lan egingo zuten 
irakasleen lana ordaintzeko do-
tazioa ere. Gogoratu behar da 
Marrazketa Eskola bat ere sartu 
zela eraikinean, ondo hornitua, 
hiriko lehen eskola profesionala 
izan zena". "Ez zuen herentzia 
nori pasa, eta herriari dohaintzan 
eman ezean Ogasunak kenduko 
zion guztia; beraz, ondo egin 
zuen", dio elkarteko kide Ana 
Isabel Ugaldek. 

Finantzaketa eta diseinua 
Herriko seme kuttun izendatu, 
eta bere izena jarri zioten esko-
lak eta belardiak hartu zituen 
kaleari. Horrez gain, haren ome-
nezko estatua jartzeko komisioa 
sortu zen Arrasaten, alkatea buru. 

Gipuzkoan bederatzi ikastetxe 
sortu arren, haren omenezko 
monumentua jartzeko orduan 
Gipuzkoako Aldundiak ez zuen 
dirurik jarri. Udalak eta herri-
tarrek jarritako diru ekarpenekin 
finantzatu zuten. Hasieran, di-
seinua Isidoro Uribesalgo are-
txabaletarrak egin behar zuen, 
baina Manuel Martinez Ubagok 
ere proposamen bat aurkeztu 
zuen. Uribesalgok zirriborroa 
eta maketa aurkeztu zituen, bai-
na ez zuen aurrera egin, besteak 
beste garestiegia zelako. Egoera 
ikusita, lehiaketa publikoa deitu 

zuten, eta Gasteizko katedralean 
lanean zebilen hirukote bat izan 
zen irabazle: Juan Pique, Emilio 
Molina eta Jose Riu, hain zuzen. 

Estatuaren sinbologia
Mutil eta neska gazte bana dau-
de bertan, liburu batekin ikasten. 
Euren ondoan gizonezko langile 
bat dago, ikasketek lana eta au-
rrerapena dakartela irudikatuz, 
eta horrek eskerrak ematen diz-
kio Biteriren busto errealistari. 
Keinu horrek lotura du monu-
mentuari jarri zioten izenarekin: 
Esker ona.

Esker Ona izeneko monumentua, Alfontso X Jakintsua plazan. XABI GOROSTIDI

Pedro Biteriren ekarpena 
zizelkatzen duen ikurra
50 urte bete dira Pedro biteriren omenezko eskultura alfontso X Jakintsua plazara 
lekualdatu zutela. Lehiaketa bat egin zuten diseinua aukeratzeko, eta herritarren 
artean diru bilketa bat ere egin behar izan zuten arrasateko ongilea omentzeko

Kuriosoa

Nola liteke hil ostean lurperatutako untxi bat bere jabearen 
ondora itzultzea egun batzuen ostean? Baten batek esan lezake 
jabea hil eta alboan lurperatu dutela, izan liteke. Besteren bati 
otuko litzaioke norbaitek berpiztu duela eta bere kabuz itzuli 
dela, zergatik ez. Baina beti egongo da norbait azalpenik 
katramilatsuena hobetsiko duena. Hau izan liteke: bizilagunak
txakur bat zuen, eta gauez paseatzera ateratzean hau lurra 
altxatzen hasi zen jolasean, untxiarekin topo egin zuen arte. 
Orduan, jabearengana itzuli zen animalia hila ahoan zuela; 
honek, hau ikusita, txakurrak hil zuela uste eta ondo garbitu 
ostean, gauez isilpeka jabearen etxean utzi zuen bere aberearen 
ustezko erailketa ezkutatzeko.

Eta honelako esplikazioak gailentzen ari dira gizartean 
pandemia garaiotan. Bada txip baten, Bezosen, masoi ezkutuen 
eta abarren teoriak hobesten dituenik ororen gainetik. Gure 
herrietan ere badugu halako jendea, eta horma margoketez 
betetzen ari dira gure inguruak, baina badirudi pintaketa hauek 
ez dutela elkarbizitza kolokan jartzen, kuriosoa.

NiRE uStEz

MARIXE RUIZ DE AUSTRI

Djamila Zereiby, forma hartzen ari den lokala seinalatzen. XABI GOROSTIDI

IMME elkarteak 'take away' 
gozotegia irekiko du Biterin
arabiar jatorriko askotariko gozokiak salduko dituzte, 
eta euskal jatorrikoak; irail amaieran ireki nahi dute

X.G. aRRaSatE
Emakume musulmanak integra-
tzea helburu duen IMME elkar-
teak beste urrats bat egin du, 
eta laster errealitate bihurtuko 
dute aspalditik amesten duten 
egitasmoa: arabiar eta euskal 
gozokiak batzen dituen Zrepost 
izeneko gozotegia. 

"Kultur aniztasuna bultzatzea 
eta geure kultura bertakoei hur-
biltzea izan dira gure helburuak 
elkartea sortu genuenetik, eta 
proiektu honek bete-betean be-
tetzen ditu helburu horiek", dio 
Djamila Zereibyk, elkarteko kide 
eta bultzatzaileak.  

Gozotegia Biteri kaleko lokal 
txiki batean kokatuko da, Tibu-
ron kioskoaren alboan. "Lokal 
txikia da, baina probetxua ate-
rako diogu". Gozokiez gain, era-
mateko kafeak eta infusioak, 
smoothie-ak, zuku naturalak eta 
alkoholik gabeko edariak sal-
duko dituzte; baita Arrasatere-
kin lotutako oroigarriak ere.

Hurrengo urratsa, buruan 
Hasieran, Basauriko El Palesti-
no gozotegitik ekarriko dituzte 
gozokiak. "Ondo funtzionatuz 
gero, Garagartzako Txirritan 
guk ekoiztu nahiko genuke".

1911n jarri zuten ikurra, Biteri 
etorbideko eskola parean. Han 
egon zen 1970era arte, BBVA 
dorreko lanengatik kendu zuten 
arte. Urtebetez egon zen udal 
biltegi batean, eta ostean jarri 
zuten egun dagoen plazan. AZE 
aspalditik ari da eskatzen ikurra 
Biteri etorbidean jartzea –Aldedi 
parean–. Udala prest zegoen, 
baina bertako bizilagun batzuek 
ez dute estatua kentzerik nahi.

Duela 50 urte aldatu zuten lekuz

Monumentua 1911. urtean jarri zuten kokalekuan, Biterin. INDALECIO OJANGUREN
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Ohiko ordutegian egongo da 
irekita Uarkapeko gimnasioa 
hilaren 7tik aurrera. Hau da, 
astelehenetik egubakoitzera 
06:30etik 14:00etara eta 15:00eta-
tik 21:00etara eta asteburuetan 
08:30etik 13:30era.

Bestalde, ezohiko egoera dela 
eta, hainbat neurri hartu dituz-
te: espazioen hainbat egokitzapen 
egin dituzte, edukierak murriz-

tu eta instalazioa garbitu eta 
desinfektatzeko maiztasuna 
areagotu, besteak beste. Gaine-
ra, erabiltzaileen noranzkoak 
markatuko dituzte, eta material 
higienikoa eskainiko diete era-
biltzaileei.

Halaber, Arrasateko kirol ins-
talazioak itxita egon ziren epea-
ri proportzionala den diru itzul-
keta egingo diete urteko abonua 
duten erabiltzaileei –martxoko 
ikastaro eta hileko abonuen 
itzulketak ekainaren hasieran 
egin zituzten–.

Astelehenean 
zabalduko dute 
Uarkapeko gimnasioa

Eneko Azurmendi ARRASAtE
Emakumezkoen pertika-jauzian 
Malen Ruiz de Azuak irabazi 
zuen, 4,25 metro eginda, eta 
Maialen Axpe sailkatu zen bi-
garren, 4,00 metroko markarekin.

Ezjakintasun handiarekin joan 
zela aitortu du Ruiz de Azuak. 
"Abuztu hasieran, saio batean, 
4,20 metrokoa saltoa egin nuen, 
baina azken txapelketa otsailean 
jokatu nuen eta beldur puntu 
bat ere baneukan, ea nola sen-
tituko ote nintzen. Izan ere, 
abuztuan atseden apur bat har-
tu dut. Hori kontuan hartuta, 
gustura geratu naiz egindakoa-
rekin", nabarmendu du.

Axpek, bestalde, onartu du 
lesioaren ostean asko kostatzen 
ari zitzaiola sentsazio onak be-
rreskuratzea, eta hori lortu 
zuela Donostian. "Egia da mar-
ka eskasa dela, baina ondo sen-
titu nintzen, oro har. Gero, ordea, 
istripu txiki bat izan nuen. Sal-
to batean, pertikak ihes egin 
zidan eta hankan eman. Ondorioz, 
burua txapelketatik joan zitzai-
dan eta ezin izan nuen guztiz 
disfrutatu. Belauna handitu egin 
zitzaidan; azkenean, sustoa bes-
terik ez zen izan", azaldu du.

Gizonezkoetan, Istar Dapena-
rentzat izan zen urrezko domi-
na, 5,00 metro gaindituta. "Mar-
ka kaxkarrarekin bada ere, 

irabaztea lortu nuen. Abuztu 
osoan gaueko erreleboan aritu 
nintzen lanean, eta hori asko 
nabaritu nuen txapelketan".

Bi asteburu inportante aurretik
Asteburu honetan, kluben arte-
ko Espainiako Kopan ariko dira, 
Madrilen, eta hilaren 13an, aldiz, 
Espainiako Txapelketa absolutua 
jokatuko dute, leku berean.

Txapelketa indibidualari eman 
diote lehentasuna, baina onartu 
dute taldekako kopa ere oso 
inportantea izango dela.  "Aste-
buru hau ondo etorriko zaigu 
pista ezagutzeko eta gainontze-
ko atletekin sentsazioak parte-
katzeko", dio Ruiz de Azuak. 
Axpek gaineratu du ahalik eta  
maila hoberenean iristen saia-
tuko dela. "Guztiok daukagun 
onena ematen badugu, txapel-
keta politagoa izango da". Da-
penak, azkenik, txapeldun iza-
teko aukerekin ikusten du bere 
burua. "Bi onenak nire marka 
antzerakoak egiten ari dira".

Uribarren eta Carrascal ere bai
Iñigo Uribarrenek 4x100 metro-
ko errelebo proban hartuko du 
parte asteburu honetan, eta sal-
to hirukoitzean datorren astean. 
Eneko Carrascal, berriz, salto 
hirukoitzean lehiatuko da, kopan 
zein txapelketa indibidualean.

Malen Ruiz de Azua, Istar Dapena eta Maialen Axpe. GOIENA

Urrea Ruiz de Azuak eta 
Dapenak; zilarra Axpek
Atletismoan, Euskadiko txapelketa absolutuak emaitza onak utzi ditu herriko 
pertika-jauzilarientzat. Eta asteburu honetan kluben arteko Espainiako Kopa jokatuko 
dute, Madrilen; hilaren 13an, aldiz, txapelketa indibidualean ariko dira, toki berean
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Eneko Azurmendi ARRASATE
Arrasateko Udaleko Kultura 
Sailak antolatuta, talde hasibe-
rrien eta eskarmentu handikoen 
musikaz gozatzeko aukera egon-
go da Kulturaten gaur hasi eta 
irailaren 13ra bitartean.

Pop, rock eta bestelako doinu 
akustiko lasaiak izango dira 
entzungai, bi asteburutan bana-
tuta. Hala, 2020an sortu berri 
den De la Sierra taldeak eman-
go dio hasiera zikloari gaur, 
egubakoitza. Bihar, zapatua, 
Pauline en la Playa bikotearen 
txanda izango da eta lehen as-
teburuko eskaintza Aran Saiz 
Triok itxiko du –sarreran bertan 
kontrolatuko dute edukiera–.

Hain zuzen ere, Aran Saiz 
oñatiarra izango da hamabiga-
rren ziklo honetako debagoien-
dar bakarra, Iosu Izagirre baxu-
jolearen eta Hasier Oleaga ba-
teria-jolearen laguntzarekin.

2019ko ekainean argitaratu 
zuen taldeak lehenengo lana: 
Bidean. Hasiera hartan, Joseba 
Loinaz zen baxu-jolea, eta hare-
kin grabatu zuten diskoa. Hala 
ere, iaz uztailean Oñatin eman-
dako lehen kontzertuaren ostean, 
Iosu Izagirrek ordezkatu zuen. 
Geroztik, kontzertu bakarra 
eman dute, Gasteizen.  Horren-
bestez, taldearen hirugarren 
emanaldia izango da domekakoa. 
Oñatiarra gogotsu eta pozik 
azaldu da Kulturate Akustikoak 
zikloan jotzeko aukera eduki-
tzeagatik. "Apustu inportantea 
egiten ari dira, eta garai hauetan, 

are gehiago. Izan ere, lehen ze-
goena baino atzerago geratzen 
ari da kultura, eta guretako oso 
garrantzitsuak dira halako eki-
menak. Formatua ere oso egokia 
da taldearendako, leku itxian 
eta modu akustikoan. Ezin hobea 
da hori guretzat. Teklatuarekin, 
kontrabaxuarekin eta bateria-
rekin joango gara, eta hiruren 
arteko uztartzea oso ondo naba-
rituko da", dio.

Abesti melodikoak, freskoak
Saizek azaldu duenez, ordubete 
pasatxo iraungo du emanaldiak. 
"Bidean diskoko zortzi abestiak 
joko ditugu. Elkarren artean 
oso desberdinak dira, melodia 
erakargarriekin; erritmoarekin 
ere asko jolasten dugu, eta abes-
ti guztiek, gainera, inprobisa-
ziorako tarte bat daukate, fres-
kotasuna irabazteko. Beraz, 
diskoan agertzen diren abestiak 

izango dira, baina inprobisazioa 
gehituta. Horiez gain, taldearen 
abesti berri bat eta bi bertsio 
ere joko ditugu: banakoa eta 
Mikel Laboaren Ihesa zilegi ba-
litz", nabarmendu du.

Oso abesti errazak dira entzu-
teko, oso melodikoak, oñatia-
rraren esanetan. "Jendeak gus-
tura entzuten ditu. Gainera, 
musikak asko irabazten du 
zuzenekoetan, freskotasun hori 
nabaritu egiten da. Hori dela 
eta, hasieratik izan dut feedback 
ona entzuleekin", aitortu du.

Goi mailako musikariak alboan
Ikasketa prozesu batean dagoe-
la sentitzen du Saizek, eta "oso 
pozik" dago "goi mailako" bi 
musikarirekin lan egiteko au-
kera izaten ari delako. "Luxua 
da niretzako Iosu Izagirre eta 
Hasier Oleaga alboan izatea. 
Musikari trebeak izateaz gain, 
esperientzia handia daukate. 
Egia da nik ere badaukadala 
ibilbidea atzetik, baina musika-
ren beste arlo batzuetan, musi-
ka klasikoan edota abesbatzekin, 
esaterako. Hori dela eta, asko 
ikasten ari naiz haiekin".

Azken hori erabili du amu 
gisa musikazaleak animatzeko.  
"Domeka arratsalde baterako 
plan egokia iruditzen zait. Esan 
dudan moduan, oso musikari 
onak ditut alboan eta hiruron 
arteko komunikazioa ere era-
batekoa da. Gure artean musika 
bizirik dagoela sentitzen dugu 
eta hori transmititzen saiatzen 
gara. Zuzeneko musikak beti 
irabazten du", azpimarratu du.

Aurrera begira, gainera, lanean 
jarraitzeko asmoa daukate. "Kan-
tu berriak sortzen segituko dugu 
eta, egoerak ahalbidetzen badu, 
kontzertuak eskaintzen ere bai".

Datorren asteburuan, beste hiru
Esan moduan, hiru emanaldi 
geratuko dira datorren astebu-
rurako. Irailaren 11n, Donibane 
Lohizuneko Tristtan Mourguyk 
gidatzen duen Murgi hirukotea 
etorriko da Arrasatera. Irailaren 
12an, berriz, Amann & The Way-
ward Sons. Zikloa ixteko, azke-
nik, Bilboko Maren musikari 
gazteak eskainiko du kontzertua.

Aran Saiz musikari oñatiarrak hirugarren kontzertua eskainiko du disko berria argitaratu zuenetik. IÑIGO ROLLO

Sei estilo propio, 
plaza bakarra

ARAN SAIZ IZANGO DA 
DEBAGOIENDAR 
BAKARRA, ETA 
DOMEKAN ESKAINIKO 
DU KONTZERTUA

DE LA SIERRA TALDEA 
IZANGO DA LEHENA, 
GAUR, ETA BIHAR 
PAULINE EN LA 
PLAYAK JOKO DU

iritsi da, hamabigarrenez, Kulturate Akustikoak musika zikloa; gaur, egubakoitza, 
abiatuko da, eta sei kontzertu izango dira orotara, guztiak ere Kulturateko areto 
nagusian, 20:00etan, eta doan –gehienez 86 pertsona sartu ahal izango dira–

Saiz, Loinaz eta Oleaga. I.R.

Aran Saiz Trio
Arantzazu Saizek, Hasier 
Oleagak eta Iosu Izagirrek 
osaturiko taldeak iaz 
uztailean kaleratu zuen 
Bidean diskoa, lehena. 
Pieza klasikoak, funk eta 
pop erritmoak jorratzen 
dituzte, jazz kutsuarekin 
eta inprobisazioarekin.

Mar eta Alicia Alvarez. P.P.

Pauline en la Playa
Undershakers taldeko kide 
izan ziren bi ahizpa 
asturiarrek 1999an 
sorturiko taldea da, jada 
zazpi disko kaleratu 
dituena –azkena iaz, El 
salto izenekoa–. Halaber, 
pop estiloan erreferente 
dira Espainian.

Hiru taldekideak. D.L.S.

De la Sierra
Miguel Angel Varela, Nikki 
Garcia eta Luis Rod dira 
taldea osatzen duten hiru 
musikariak. Talde berria 
da, 2020ko urtarrilean 
sortutakoa. Folk 
amerikarra egiten dute, 
country eta blues 
doinuekin nahastuta.

Asteburuan 
hiru talde 
ariko dira
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Flamenkoa gustuko dutenek 
hitzordu berezia izango dute 
gaur. Askoa Etxebarrieta La 
Pulga flamenko dantzari gas-
teiztarrak La Pulga eta lagunak 
ikuskizuna eskainiko du parkean, 
Udaramaio ekimenaren barruan. 
"Flamenko tradizionala eskai-
niko dugu", azaldu du La Pulga
-k, eta gaineratu du hiruko 
formatuan arituko direla: gita-
rrista, abeslaria eta dantzaria.

"Aramaioarrak animatu nahi 
ditut ikuskizunera, disfrutatuko 
dute eta. Euskal Herrian gero 
eta flamenko eskaintza handia-
goa dago, eta, nahiz eta ohituta 
ez egon musika estilo honetara, 
dantzatu dudan ia toki guztietan 
ikusleak aurreratu egiten dira 
eta hunkitu egiten dira egiten 
dugunarekin", dio Etxebarrietak. 
Izan ere, dantzariaren esanetan, 
flamenkoa emozioa eta pasioa 
dira, bihotzetara iristen den 
artea.

Etxekoek ere, tokia 
Kultur eskaintza honen barruan 
toki berezia izango dute etxeko 
musikariek. Batetik, Trikikale-
jira trikiti eskolakoek emanaldia 
eskainiko dute. Irailaren 11n 
izango da hori, 19:30ean.

Bestetik, Idoia Asurmendi mu-
sikariaren txanda izango da 

irailaren 18an. Folk eta pop doi-
nuak eskainiko ditu aramaioa-
rrak. Uda honetan hasi duen 
proiektuari bultzada ederra eman 
dio Kutxa Kultur bekak; horri 
esker, plaza askotan izan da ara-
maioarra abuztuan zehar. Ema-

naldi sorta amaitzeko aukera 
paregabea izango da Asurmen-
direndako etxean bertan jotzea. 

Emanaldi sorta amaitzeko, 
bossa nova doinuak entzuteko 
aukera egongo da irailaren 25ean, 
Geraldine hirukotearekin.

Edukiera mugatua izango da 
Osasun egoerak baldintzatutako 
emanaldi sorta izango da. Edu-
kiera mugatua izango da eta 
ezarritako segurtasun neurriak 
errespetatu beharko dira. Egu-
raldi txarra bada, kultura etxean 
izango dira emanaldiak.

Idoia Asurmendi, taldearekin, Donostiako Jazzaldian. JAZZALDIA

Musikak girotuko ditu 
iraileko barikuak
azken urteetan bezala, musika lasaiaz gozatzeko aukera egongo da parkean, 
'udaramaio' ekimenaren barruan. 19:30ean izango dira kontzertuak, edukiera 
mugatua izango da eta ezarritako segurtasun neurriak errespetatu beharko dira

FLAMENKOAZ 
GOZATZEKO AUKERA 
EGONGO DA GAUR  
'LA PULGA' 
DANTZARIAREKIN

Idoia Asurmendi musikari 
aramaioarrarendako uda oparoa 
izan da aurtengoa. Uztailaren 
26an, Donostiako Jazzaldian jo 
zuen: "Jazzaldia bertan behera 
geratuko zela esan zuten, baina, 
azkenean, aprobetxatu zuten 
bertako artistekin aurrera 
egiteko". Iaz lortutako Kutxa 
Kultur bekari esker, aurtengo 
udan martxan jarri duen 
proiektuak bultzada handia izan 

duela dio musikariak: "Uda 
lasaia izan behar zena 
kontzertuz betetako uda izatera 
pasa da". 16 bat kontzertu 
eskaini ditu abuztuan zehar, 
"inoiz baino gehiago", eta 
irailean beste lau izango ditu: 
irailaren 5ean, Txillida Lekun; 
irailaren 6an, Azkoitiko 
Matadeixen; irailaren 17an, 
Donostiako Tabakaleran; eta 
irailaren 18an, Aramaion.

Bere lehenengo diskoa izango 
dena grabatzen dabil Asurmendi 
–datarik ez dakien arren, urte 
amaierarako gertu izatea espero 
du–. Proiektua gorpuztu ahal 
izateko sortu du taldea 
Asurmendik. Oriol Flores –
bateria–, Andoni Garcia –
gitarra– eta Joanes Ederra –
baxua– dira taldekideak. "Oso 
gustura" aritu da kontzertuak 
eskaintzen, eta jendearengana 
iristea izan dela politena 
nabarmendu du aramaioarrak.

Jazzaldian izan da Asurmendi

2021eko egutegia osatzeko 
argazkiak aukeratu nahi dituzte
Lanak aurkeztu behar dira urriaren 15erako, 
gorbeialdeko kuadrillako bulegoan, Mungian

A.E. aRaMaio
Orain Gorbeialdea, inoiz baino 
gehiago izenarekin aurkeztu 
dute Gorbeialdeko XVIII. argaz-
ki lehiaketa.

Lehiaketaren gaia librea izan-
go da, baina argazkiek kuadrilla 
osatzen duten udalerrietan har-
tutakoak izan beharko dute: 
Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, 
Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia 
eta Zuia. Lehiaketan edonork 
parte har dezake, eta lehiakide 
bakoitzak gehienez hiru argaz-
ki aurkeztu ahal izango ditu.

Lanak aurkezteko modua 
Aukeratutako argazkiak erabi-
liko dira 2021eko egutegia osa-
tzeko; hori horrela, argazkien 
formatuak horizontala izan 
beharko du. Argazki originalak 
koloretan izan beharko du. JPG 
formatuan aurkeztu   beharko 
dira, eta benetako tamainan 

gutxienez 300 puntu hazbeteko 
bereizmena izan beharko dute. 
Argazkiei azaleko ukituak eman 
ahal izango zaie, baina ezingo 
da gehitu edo ezabatu jatorriz-
ko konposizioa aldatuko duen 
osagairik. Argazkiak pertsona-
ren baten lehenengo planoak 
baldin badira, bertan agertzen 
den pertsonaren baimena aur-
keztu beharko da lanarekin 
batera.

Lehiaketako sariak 
Sariak izango dira Gorbeialdeko 
Kuadrillako edozein saltoki edo 
establezimendutan gastatzeko 
txartelak. Sarituko da lehiake-
taren argazki irabazlea –150 
euroko txartela– eta bi argazki 
udalerri bakoitzeko –lehen saria 
100 euroko txartela eta bigarre-
na 75 eurokoa–.

Lanak Mungian aurkeztu 
beharko dira, urriaren 15erako.

Egoerak eskatzen duen segur-
tasuna bermatuz, astelehenean 
zabalduko ditu ateak San Mar-
tin eskolak, 09:00etan. Aste ho-
netan batzartu dira eskolako 
arduradunak gurasoekin kon-
tingentzia plana azaltzeko. Es-
kolaz kanpoko jarduerak, aldiz, 
guraso elkartearen ardura dira; 
horien bideragarritasuna azter-
tzen dabiltza.

Ikasturte berria 
hasteko prest daude 
San Martin eskolan

Oporraldiaren ondoren, aste 
honetan bertan zabaldu dute 
udal liburutegia. Gaur, oraindik, 
goizeko ordutegia izango duen 
arren, irailaren 7tik aurrera, 
astelehena, arratsaldez zabaldu-
ko dute: 17:00etik 19:30era. CO-
VID-19a dela-eta uda aurretik 
ezarri ziren segurtasun arauak 
indarrean daude oraindik. Mas-
kara jantzi behar da, derrigor.

Astelehenean ohiko 
ordutegia izango du 
udal liburutegiak

Eusko Jaurlaritzak "umeak es-
kolaratzeko hartutako neurriak 
gehiegizkoak" direla uste duen 
herritar talde batek antolatuta, 
bizikleta eta oinezkoen martxa 
egingo dute domekan Aramaion. 
"Osasuna bermatu behar dela 
denok daukagu oso argi; baina, 
osasun fisikoaz gain, osasun 
mentala eta emozionala ere zain-
du behar dira, eta uste dugu 

horiek ez direla kontuen hartu", 
dio herritar talde horrek ohar 
bidez. Modu horretan, neurriak 
hartzeko orduan osasun menta-
la eta emozionala ere kontuan 
izatea eskatuko dute domekako 
martxan.

Martxa kiroldegi aurrealdean 
hasiko da, 13:00etan. Antolatzai-
leek nork bere leloa eramateko 
mezua zabaldu dute.

Ekintza honen helburua "bes-
te iritzi bat" badela erakustea 
izango dela nabarmendu nahi 
izan dute.

Eskolaratze neurriak 
"gehiegizkoak" direla 
uste dutenek, martxa
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Pandemiaren eraginpean egingo 
den lehenengo merkealdien azo-
ka izango da aste bukaeran 
izango den Ixadebalde. Baina 
herriko merkatariek ez dute 
hutsik egin gura izan, eta, mol-
datuta bada ere, beherapenik 
onenak eskainiko dizkiete, bes-
te behin, herritarrei.

Azken urteetan mojen komen-
tua izan badute ere kokaleku, 
oraingoan, norbere denda eta 
horren aurrealdea erabiliko di-
tuzte jeneroa erakusteko. Horri 
esker, azoka egun gehiagotara 
luzatu duenik ere badago: "Bi 
egunetako jende pilaketak ekidin 
gura ditugu", adierazi du Belar 
Meta dendako Idoia Elexpuruk.

Denda barrura jende gehiago 
sartzeak ardura ere badakar 
merkatariendako: "Zentzuz jo-
katu behar da, ez dago besterik. 
Jende asko dagoela ikusiz gero, 
kanpoan itxaron beharko dute. 
Horrez gain, orain arte egiten 
gabiltzanarekin jarraitu behar 
dugu: maskara jantzita ekarri 
eta dendan sartzerakoan eskuak 

garbitu gelarekin", dio Titareko 
Saioa Tejeirok. 

Kalitatea, prezio merkean  
Aurtengo formatuarekin, inora 
mugitu beharrik ez dutenez, 
merkatari gehiagok parte har-
tuko dutelakoan daude Aretxar-
teko kideak; Amaia ume-dendak, 
esaterako, merkealdien azoka-
rekin bat egitea erabaki du. Eta 
guztiek eskainiko dute "kalita-
tezko jeneroa, prezio ezin ho-
beekin"; bereziki, udaberriko 
eta udako arropa eta beste urte 
batzuetako materiala: barruko 

arropak, pijamak, ume-arropak,  
zakutxoak, mantak, era askota-
ko oinetakoak… 5 eurotan hasi 
eta 35 euro arteko jeneroa izan-
go dute hainbat dendatan, baita 
erdia baino gehiago merkatuta-
ko arropa ere.

Hori horrela, eskaintza apro-
betxatzeko dei egin diete herri-
tarrei: "Etorri, ikusi, ukitu eta 
gero norberak erabaki dezala 
erosi edo ez", eta Elexpuruk 
gaineratu du: "Bakoitzak bere 
herriko komertzioaren alde egin 
dezala eskatuko nuke; apurtxo 
bat, behintzat".

Belar Meta dendako Idoia Elexpuru, Ixadebalde azokarako arropa gertatzen. MIRARI ALTUBE

Ixadebaldek ez du hutsik 
egingo, eta berrituta dator
Merkealdien azoka egingo dute aretxarte elkarteko hainbat merkatarik gaur eta bihar, 
zapatua; mojen komentuan elkartu beharrean azken urteetan egindako legez, 
oraingoan, norbere dendaren aurrealdera aterako dute jeneroa, merkatuta

M.A. aREtXabaLEta
Herri askotako jaiak jarri ditu 
hankaz gora COVID-19ak, baita 
Andramaixak ere. Hala, Udalak 
erabaki zuen keinu txiki bat ba-
karrik egitea jaiei, eta Milagroko 
banda gonbidatu zuen abuztuaren 
15erako. Meza nagusiaren ostean, 
herritarrak plazara gerturatu 
ziren haien doinuak entzuteko. 
Unai Elkoro alkateak oparia eman 
zion bandako bateria-jotzaileari, 
esker gisa. 

Herriko txistulariek, berriz, 
kalejira egin zuten, ez-jaiak gi-
rotze aldera. 

Herriko sortzaileen eskaera
Atxabaltako Gazte Mugimenduak 
ere aisialdi-ekitaldiak bertan 
behera uztea erabaki zuen, bai-
na Kalean gara, kalea gara le-
loarekin hainbat agerraldi egin 
zituen; besteak beste, manifes-
tazioa jai herrikoien alde, mural 
margotzea eta Sortzaileak kalean 
gara ekitaldia. 

Herriko sortzaileak, hain zuzen 
ere, kezkatuta agertu ziren bizi 
duten egoerarekin, eta hori adie-
razteko elkarretaratzea egin 
zuten: "Egiten dugun lana ez dela 
kontuan hartzen uste dugu eta 

herriari eman diezaiokeguna ez 
dute ikusten. Beste kultura ere-
du bat posible dela diogu eta gu 
gertu gaude horretarako", zioen 
Xabi Zuazabeitia musikariak.

Alkatearen esanetan, "jende 
pilaketak saihestu" eta "festara-

ko deia ekidin" gura izan zen 
ekintzak ez antolatuta. Ildo ho-
rretatik, pozik agertu zen kasu 
positiboen fokurik ez delako izan 
jaien ondoren: "Garrantzitsuena 
hori zen eta uste dut lortu dugu-
la, nahiz eta kasu batzuk agertu".

Bandak eta gazteen ekitaldiak 
bakarrik izan dira 'ez-jaietan'
andramaixei keinu txikia besterik ez zien egin udalak 
eta herriko sortzaileek kultura ekimenak eskatu zituzten 

Milagroko bandaren emanaldia eta atzean sortzaileek elkarretaratzea. ANDONI GOITI

Herriko merkataritza eta osta-
laritza zerbitzuei bultzada ema-
teko asmoarekin bonuen kan-
paina jarri zuen abian Udalak 
maiatzean, eta irailean ere  ba-
dituzte bonuak salgai Arkupen. 
Uztaileko sortakoak dira eta 
herritarrek berriro eskuratu 
ahal izango dituzte. 50 euroko 
taloitegiak ia 300 dira eskuragai 
daudenak (5 euroko hamar bonu 
40 euroren truke), eta 16 urtetik 
beherakoei bideratutako 5 eu-
rokoak taloitegiak 200 inguru 
(50 zentimoko hamar txartel 4 
euro ordainduta). 

Bonu horiek eskuratzeko Ar-
kupetik pasatu behar da, goizez 
(09:00-13:00) zein arratsaldez 
(17:00-20:00).

Uztailerako ateratako 
bonuak oraindik 
badituzte Arkupen

SAIOA TEJEIRO 
titaRE 

"Azoka ezberdina izango da, 
baina beherapen gehiago 
izango ditugu; hortaz, 
herritarrak gerturatzera 
animatzen ditut. Nik jenero 
gehiena denda barruan izango 
dut, baina kanpora ere zerbait 
ateratzeko asmoa daukat; 
eskaintza bereziekin mahaitxo 
bat ere jarriko dut".

AMAIA ELORTZA 
aMaia uME-DENDa

"Mojen komentuan egiterik ez 
dago aurten, eta dendan bertan 
izango denez aukera ona dela 
uste dut berriro parte hartzeko, 
hainbat urtean ez bainaiz egon. 
Arropekin saldoak jarriko ditut 
eta zakutxoak eta mantak ere 
egongo dira. Herritarrek 
aprobetxatzen dituzte maukak 
eta merezi izaten du".

Ixadebalde ezberdina aurtengoa...
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Herriko ikastetxeak ikasturtea-
ri ekiteko gertu daude. Berrita-
sunetako bat da COVID gela; 
sintomak dituzten ikasleak ba-
kartzeko izango da gurasoak 
etorri bitartean. 

Udala, berriz, haiekin harre-
manetan jarri da, lokal beharrik 
izanez gero laguntzeko. "Behar 
dutena eskatzeko esan diet, 
lehentasuna hezkuntzak izango 
duelako beste edozeinen gaine-
tik", adierazi du Unai Elkoro 
alkateak. Kurtzebarri BHIko 
irakasleek, esaterako, Arkupe-
ko gela bat erabiliko dute for-
makuntza saioetarako.

Pausoka haur eskolan, hasita 
Martitzenean hasi zuten ikas-
turtea Pausoka haur eskolan. 
Bizikidetza talde txikiak osatu 
dituzte: "Bakoitzak bere gela 
izango du eta espazioak ez di-
tuzte konpartituko gainerakoe-
kin; jatorduak ere han egingo 
dituzte", adierazi du Olaia Ur-
zelai arduradunak. Tenperatura 
etxetik hartuta joango dira umeak 
eta sartzerakoan garbitasuna 
zaindu beharko dute gurasoek. 

Egokitzapen fasean daude orain 
eta gurasoei sartzen uzten diete 
gela handi batera, umeekin egon 
daitezen. Behin hori bukatuta-
koan, gelako atean utzi beharko 
dituzte. "Umeekin tratua berbe-
ra izango da, besoetan hartuko 
ditugu lehengo moduan. Gura-
soekin ere gertuko hartu-emana 
izatera ohituta gaude eta horre-
tarako beste bide batzuk topa-
tuko ditugu", dio Urzelaik. 

Basabeazpin, adinka banatuta
Arizmendi Ikastolako Basabeaz-
pi gunean zaintza zerbitzua ha-
sita dago eta ikasturtea astelehe-
nean hasiko dute. Hainbat alda-
keta egingo dituzte funtziona-
menduari dagokionez; besteak 
beste, sarrera-irteeretarako ordu 
ezberdinak eta bereizitako es-
pazioak. "Gune zabalak ditugu-

nez, aireztatzeko samurragoa 
da", dio Iñaki Gonzalez irakasleak. 
Espazio horiek aprobetxatuko 
dituzte  adinka banatutako talde 
egonkorrak sortzeko: "Talde txi-
kietan lan egitera ohituta gaude 
eta kanpoko espazioak ere apro-
betxatuko ditugu". Guraso ba-
tzordearekin elkarlan estuan 
jarduteko asmoa dute. 

Kurtzebarrin, moldaketa asko 
Kurtzebarri eskolan ere aste-
lehenean sartuko dira ikasleak: 
6 urtetik gorakoek maskara jan-
tzita izan beharko dute une oro 
eta 4 eta 5 urtekoei gomendatu 
diete pasabideetan erabiltzeko. 
Ikasgeletan kokatutako elkarbi-
zitza talde egonkorretan funtzio-
natuko dute. Jolas-orduak mol-
datu egin dituzte eta beste eremu 
batzuk ere erabiliko dituzte; 
plaza, esaterako. Garbitasuna 
indartuko dute, bereziki, komu-

netan eta erabilera askoko gu-
neetan. "Umeak hutsune emo-
zional zein akademikoekin eto-
rriko dira, eta hortik abiatuta 
hasiko gara lanean", adierazi du 
Mikel Uribarren zuzendariak.

Kurtzebarri BHIn ere astelehe-
nean ekingo diote ikasturteari 
DBHko lehen ziklokoek, eta 15ean 
bigarrenekoek. Moldatu egin 
dute funtzionamendua patioan 
ez elkartzeko LHkoekin eta sa-
rrera-irteerak txanda ezberdi-
netan egingo dituzte; tenperatu-
ra hartuko diete, gainera, ikas-
le guztiei. Eraikin guztian, gela 
barruan zein kanpoan, distantziak 
mantentzeko argibideak dituzte 
zehaztuta. "Eskolaz kanpoko 
jarduerarik ez dugu jaso urteko 
planean, ikas bidaia ere bertan 
behera geratu zen", dio Juan 
Carlos Pascual Pascu zuzendariak. 
DBHkoek zein LHkoek kirolde-
giko jarduerak egingo dituzte.

Lanbide Eskola, irailaren 14tik
Aretxabaleta Lanbide Eskolan 
irailaren 14an hasiko dituzte 
eskolak goi mailako zikloetako 
ikasleek, eta erdi mailakoek, 
21ean. Horiek ere talde espezi-
fiko, independente eta egonkorrak 
osatuta egingo dute lan.

Ikasgela bat ikasleak hartzeko gertu. IMANOL BELOKI

Moldaketa askorekin 
ikasturteari ekiteko gertu
Pausoka haur eskolan dagoeneko egokitzapen fasea egiten dihardute eta arizmendi 
ikastolako basabeazpi gunean eta kurtzebarri eskolan zein bHin astelehenean hasiko 
dituzte eskolak; etxerako lanak eginda, "gogotsu" daude ikasleak hartzeko

LOKAL BEHARRA 
IZANEZ GERO 
ESKATZEKO ESAN 
DIE UDALAK 
IKASTETXEEI

Mariatxen Urkia eskolak ematen pandemia aurretik. MIRARI ALTUBE

Musika eskola astelehenean 
hasiko da ikasleekin lanean
Maskarak jantzita, talde txikiagoekin eta garbitasuna 
zainduta abiaraziko dute ikasturtea Leizarran

M.A. aREtXabaLEta
Aurrez aurreko eskoletara itzu-
liko dira Leizarra musika esko-
lan ere, horretarako beharrezko 
den protokoloa zehaztuta. Gele-
tara ikasleek bakarrik igo behar-
ko dute –5 eta 6 urtekoak lagun-
tzaile bakarrarekin– eta igogai-
lurik ez erabiltzeko eskatu dute 
–beharrezkoa bada, banaka 
erabili behar da–. Maskarekin 
egon beharko dute eta eskuak 
garbitu beharko dituzte. 

Moldaketa batzuk ere egin 
behar izan ditu eskolak. Izan 
ere, gelaren tamainaren arabe-
ra 10 edo 12 ikasle elkartuko 

dira, ez gehiago. "Abesbatzako 
taldean 21 ikasle inguru daude, 
hortaz, bi talde osatzea erabaki 
dugu", dio Mariatxen Urkia zu-
zendariak. Ikasleen arteko kon-
taktua ekiditen saiatuko dira, 
baina badakite dantza eskoletan 
eta tailerretan zaila izango dela 
hori: "Tailerren kasuan, ume 
bakoitzak bere material-kaxa 
izango du. Eta garbitasuna asko 
zainduko dugu". Instrumentuen 
kasuan eskola batetik bestera 
arteko tarteetan garbitasun lanak 
egingo dituzte, horregatik 5 mi-
nutuko tarteak hartuko ditu 
irakasleak horretarako. 

M.A. aREtXabaLEta
Aretxabaletako EH Bildu jakitun 
da hezkuntza komunitatea "se-
kulako esfortzua" egiten dabile-
na ikasturteari begira, eta "guz-
tien inplikazioa" beharko dute-
la uste du. Izan ere, adierazi du 
Hezkuntza Sailaren lana ez dela 
"nahikoa" egoerari erantzuteko.

Udalak hezkuntza komunita-
tearen alboan egon behar duela 
uste du EH Bilduk, "bere esku 
dituen baliabideak eskainiz". 
Ildo horretatik, hiru plantea-
mendu egin dizkiotela alkatea-
ri azaldu dute prentsa-ohar bidez. 

Batetik, garbitasun premia be-
rriak betetzea proposatu diote: 
"Guk bultzatutako kontratazio 
berriekin goizetan zehar garbi-
tasun berezi eta iraunkorra 
egitea da helburua". Bestetik, 
eskatu dute baliabide ekonomi-
ko bereziak eskaintzea behar 
berrietarako. Hala, eskola guz-
tien beharren zerrenda bat egi-
tea proposatu dute, hitzarmenak 
handitzeko edo berriak egiteko. 
Eta hirugarrenik, aipatu dute 
Udalaren lokalak hezkuntza 
komunitatearen esku uztea; 
Udalak dagoeneko egin du hori.

Udala hezkuntza komunitatearen 
alboan egotea gura du EH Bilduk
Hiru planteamendu aurkeztu dituzte garbitasun premia 
berriei, baliabide ekonomiko bereziei eta lokalei begira 
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Ibarra kiroldegiak irailerako 
ordutegi berria diseinatu du, 
eta, horrekin batera, kirol jar-
dueren eskaintza ere martxan 
jarriko da irailaren 14tik au-
rrera. Gainera, kirol jarduera-
ren bat hasi aurretik probatu 
nahi duenak aukera izango du 
horretarako, irailaren 14tik 
17ra bitartean, aurrez hitzordua 
hartuta.

Neurriak hartuta
Segurtasun neurri guztiak har-
tuta eta protokoloa ezarrita, 
Ibarra kiroldegiko instalazioe-
tara maskararekin joatea de-
rrigorrezkoa izango da, eta 
baita erabiltzaileen arteko se-
gurtasun distantziak manten-
tzea. Aldagelak erabilgarri 
egongo diren arren, Osasun 
Sailak ezarritako edukiera mu-
gak bete eta bertan ilara luzeak 
ez izateko, gimnasiora zein 
jardueretara doazenek etxetik 
aldatuta joan eta etxean dutxa-
tzeko gomendioa egin dute. 

Iraileko ordutegia
Irailaren 14ra arte, 08:00etatik 
14:00etara eta 16:00etatik 21:00eta-
ra bitartean egongo dira zabalik 
instalazioak. Zapatuetan, 10:00eta-
tik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara, eta irailaren 6an eta 
13an –domekak– eta irailaren 
26a itxita egongo da. Irailaren 
14tik aurrera, berriz, 07:00etatik 
21:30etara bitartean egongo da 
zabalik kiroldegia astegunetan, 
eta irailaren 20an eta 27an –do-
mekak–, berriz, 09:00etatik 
14:00etara bitartean egongo da 
zabalik.

Eskaintza zabala
"Herritarrak kirola egitera ani-
matu nahi ditugu. Hala, jardue-
raren batean izena eman aurre-

tik probatu nahi duenak aukera 
izango du horretarako", adiera-
zi du Asier Mujikak, Kirol tek-
nikariak. Honako hauek dira, 
bestalde, prestatu dituzten zen-
bait ikastaro: igeriketa, areto 
bizikleta, multifitnessa, sasoian 
egoteko gimnasia, GAP, yoga, 
KOI, gimnasia abdominal hipo-
presiboa, tonifikazioa, xunba, 
pilatesa, core training-a… 

Jardueretako edukierak mu-
rriztu egin dituzte, eta, saio 
artean garbiketa eta desinfekzio 
neurriak betetzeko, saio batzuen 
iraupen denbora laburtu egin 
dute. Taldea osatzeko gutxiene-
ko kopurua, berriz, zortzi per-
tsonakoa izango da aretoko 
jardueretan eta sei pertsonakoa 
uretakoetan.

Izen-ematea zabalik
Hala, kirol jardueretan izena 
emateko epea zabalik, nahi 
duenak info@ibarrakiroldegia.
eus helbidera idatzi edo 943 03 
98 42 telefono zenbakira deitu 
beharko du.

Aretxabaletako Ibarra kiroldegiko igerilekuan erabiltzaile bat igeriketan. ARETXABALETAKO IBARRA KIROLDEGIA

Kirol jarduerak, irailaren 
14tik aurrera martxan
ibarra kiroldegiak iraileko ordutegi berriarekin hasi du ikasturtea, eta, horrekin batera, 
kirol jardueretan izena emateko aukera ere zabalik da. Saioak irailaren 14an hasiko 
dira eta ikastaroren batean izena eman nahi duenak aukera izango du horretarako

IRAILAREN 14TIK 
17RA BITARTEAN 
IZANGO DIRA ATE 
IREKIAK IBARRA 
KIROLDEGIAN

Garazi Estevez eta Xubane Garai. I.B. ETA OIHANA ELORTZA

Garai eta Estevez Mallorcan 
lehiatuko dira asteburuan
Xubane garai eta garazi Estevez txirrindulari 
aretxabaletarrak "gogoz" daude lasterketetarako

I.B. aREtXabaLEta
Asteburu honetan, gaurtik do-
mekara bitartean, Espainiako 
juniorreko eta masterreko erlo-
jupekoak eta iraupen probak 
jokatuko dira Mallorcan, Lluc-
major udalerrian. Eta, hain 
zuzen, Aretxabaletako ordezka-
ritza ere izango da; izan ere, 
Garazi Estevez eta Xubane Ga-
rai txirrindulariak hantxe dau-
de, euskal selekzioarekin.

Gaur, erlojupekoa izango dute 
txirrindulari aretxabaletarrek, 
eta domekan izango dute, berriz, 
emakumezkoek lasterketa, 
08:30ean hasita. Azken honetan, 
zirkuituari bi itzuli eta erdi 
emango dizkiete; guztira, 82 ki-
lometro. Montuiritik hasi eta 
Llucmajorreraino.

Mallorcan lehiatzeko gertu 
Estevez eta Garai gogoz daude 
lasterketarako, eta helburua 
"disfrutatzea" izango dutela 

adierazi dute. Hauxe adierazi 
du Garazi Estevezek: "Marti-
tzenean etorri nintzen Mallor-
cara. Kronoko zirkuitua eta 
iraupenekoa ikusten egon naiz, 
eta, bide batez, opor egun ba-
tzuez disfrutatzen. Lasterketei 
begira, urte zelebrea daramat 
aurten. Izan ere, gerritik ez 
naiz ondo aritu, eta hobetzen 
hasi nintzenean konfinamen-
duan sartu ginen. Orain,  aldiz, 
tendinitisarekin egon naiz bi 
belaunetan… Beraz, errealista 
izanda garaipena lortzeko ez 
dakit egongo naizen, baina aha-
lik eta lan onena egitea dut 
helburu".

Xubane Garai, berriz, pozik 
agertu da, eta  "parte hartzeko 
gogoz" dagoela adierazi. "Udan 
entrenatzen aritu naiz, eta as-
teburu hau disfrutatzera noa. 
Etxekoak ere badatoz ikustera, 
eta, helburua lan txukuna egitea 
izanik, ea zortea dugun".

Teknologia berrietan forma-
kuntza ematera bideratzen den 
Aretxabaletako KZguneak ateak 
ireki ditu berriro, abuztuan 
itxita egon ondoren, babes eta 
segurtasun neurriak mantenduz 
eta errespetatuz. Edozelan ere, 
adierazi dute bertara joan nahi 
duen herritarrak aldez aurretik 
txanda hartu beharko duela 
telefonoz. Horretarako, 943 02 

36 14 telefono zenbakira deitu 
beharko da, 09:00etatik 13:00eta-
ra eta 16:00etatik 20:00etarako 
ordutegian, astelehenetik egu-
bakoitzera.

Aretxabaletako KZguneak zen-
bait zerbitzu eskaintzen dizkie 
herritarrei; esaterako: KZgune-
ko zerbitzuaren informazio oro-
korra –IT Txartela, Lanbide, 
Alokabide…–; izapideak –BakQ, 
Metaposta...–; aurrez aurreko 
tutoretzak; nabigazioa –izapideak, 
kudeaketa ofizialak–… Gehienez, 
20 minutu.

Aldez aurretik ordua 
hartu beharko da 
KZgunera joateko
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Imanol Beloki ESkoRiatza
COVID-19ak baldintzatuta, ezohi-
ko moduan ekingo diote ikas-
turteari Eskoriatzako ikaste-
txeetako ikasleek eta irakasleek, 
Euskal Herriko gainontzeko 
ikastetxe guztietan moduan. 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak ikasturte hasierarako 
ezarritako protokoloa eta neu-
rriak betez, ikastetxeetara buel-
ta zaila izango dute, eta norma-
litate berria deritzona ez dela 
hain normala argudiatu dute 
Eskoriatzako ikastetxeetako 
ordezkariek.

Ordutegian aldaketa batzuk
Luis Ezeiza Herri Eskolakoek 
irailaren 9an, eguaztenean, 
emango diote hasiera ikastur-
teari, eta ordurako prest dituz-
te gela guztietan hidrogela, 
alkohola eta pedal-tapadun 
zakarrontziak maskarak eta 
mukizapiak botatzeko. Ikasleen 
eskolarako sarrerak eta irteerak, 
berriz, mailakatu egin dira, 

beste ikastetxe guztietan mo-
duan, pilaketak saihesteko, eta 
ordutegiak hauek izango dira: 
HHko ikasleengan ez da alda-
ketarik ezarri. Hauek 09:00etan 
sartu eta 12:15ean irtengo dira 
eta arratsaldeetan 14:15ean sar-

tu eta 16:15ean irten. LHn, 1. 
mailatik 4. mailara arteko ikas-
leak 09:00etan sartuko dira 
ikasgeletara, eta 12:30ean irten; 
arratsaldean, aldiz –hemen izan-
go dute ordutegian aldaketa–, 
14:00etan sartu eta 16:00etan 

irten. 5. eta 6.mailetakoek, be-
rriz, goizetan izango dute alda-
keta: 09:15ean sartuko dira, eta 
12:45ean irten; arratsaldez, 
14:15ean sartu eta 16:15ean irten.

Ikasgeletara buelta zainduz
Hala ere, eskolako lehenengo 
hiru egunetan ikasleak iazko 
geletan eta, ahal den neurrian, 
iazko irakaslearekin egongo 
direla adierazi du Maitane Go-
mez de Segura Luis Ezeizako 
irakasleak: "Martxoaren 13tik 
aurrerakoa gogoratzeko, gelari 
agurra egiteko, emozioen lan-
ketarekin hasteko... Irailaren 
14tik aurrera, berriz, 0 unitatea 
deritzoguna jarriko dugu mar-
txan, eta bertan, talde kohe-
sioari eta adimen emozionala-
ri erreparatuko zaio: nola sen-
titzen diren, zeintzuk diren 
gertatzen ari denaren inguruko 
zalantzak, beldurrak...".

Sintomak izanez gero...
Ikastetxeko sarreretan tenpe-
ratura hartuko zaie ikasle guz-
tiei. Gaitzaren sintomak antze-
manez gero –sukarra, eztula, 
arnasa hartzeko zailtasuna…–, 
isolamendu-gunera eramango 
dute. Ikaslea bada, eskola fa-
miliarekin harremanetan jarri-
ko da, etxera eramateko. Esko-
lak Prebentzio Zerbitzuko arlo 
medikoari jakinaraziko dio eta 
familia bere osasun zentroare-
kin harremanetan jarriko da, 
haren jarraibideak betetzeko. 
Irakaslea bada, isolamenduan 

jarriko da –maskara jantzita– 
eta etxera joango da.

Ikasturtera begira, printzipioak
Arizmendik ere dena prest du 
ikasturteari hasiera emateko, 
eta 2020-2021 ikasturtearen ha-
siera eta perspektibaren bueltan 
honako hau adierazi dute ordez-
kariek: "Pandemiak gure izaera 
ahula erraz agerian uzten du. 
Beraz, umiltasuna gure jarrera 
konstantea izan behar da. Baina 
jokabidean ezin gintezke bel-
durti izan, zuhurrak baizik".

Ikasturtea enfokatzeko prin-
tzipioak eta jarraibide komunak 
ere ezarri gura izan dituzte 
Arizmendin, eta zuzendaritza-
tik honako hauek azpimarratu 
dituzte: apaltasuna eta irtenbi-
dean lankidetza; Konfiantzaren 
Pedagogia egoera honetara 
ekartzea; aniztasunari neurri 
askotarikoak, doituak eta mal-
guak; jarraibide komunak eta 
tokian tokikoak sistematizatzea; 
ikastola barruko kontratu so-
ziala berrestea; jarraibide ko-
munak Arizmendi osoan apli-
katzea; eta jarraibide komunak 
tokian tokiko gunearen errea-
litateari egokitzea (Zehaztasun 
gehiago, Goiena.eus-en).

Gel hidroalkoholikoak ikasleen mahaietan, irakaslea atzean dagoela . IMANOL BELOKI

Ikastetxeetara itzulera, 
protokoloa jarraituta
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikasturte hasierarako ezarritako protokoloa eta 
neurriak betez emango diote hasiera Eskoriatzako ikastetxeek hasiera 2020-2021 
ikasturteari. Hala ere, ezjakintasuna ere bada ikastetxeen bueltan

ZIURGABETASUNEZ 
BUELTATU ARREN, 
IKASTURTE BERRIARI 
EKITEKO GERTU 
DAUDE IKASTETXEAK

I.B. ESkoRiatza
1972ko abuztuaren 17an topatu 
zituen Teodoro Martinezek Es-
koriatzako Bolibarko Eraña 
auzoan –Axtroki haitzean–. San 
Andres ermitatik gertu izanda-
ko lur-jausia konpontzeko lane-
tan agertu ziren bi piezak, bata 
bestearen barruan. Hainbat 
ikerketa egin ostean, Kristo au-
rreko VIII. eta VII. mendeen 
artean kokatzen dituzte histo-
rialariek.

Urrezko piezak topatu bezain 
pronto, Martinezek Bolibarko 
parrokoa zen Kruz Abarrategi-

ri eman zizkion, eta hurrengo 
egunean Donostiako San Telmo 
museora eraman zituzten. Han 
aztertu ostean, eta zuten balioa 
ikusita, Madrilgo Museo Arkeo-
logiko Nazionalera eraman zi-
tuzten. Eskoriatzan, berriz, 
Ibarraundi museoan, bi errepli-
ka daude, eta bisita gidatuetan 
ikus daitezke. 

Beste hainbat ikerlarik Axtro-
kin aurkitutako urrezko ontziak 
aztertu dituzten arren, Jose 
Migel Barandiaranek 1972an 
egindakoak indarrean jarraitzen 
du. Bereziki azpimarratu zuen 

bi axtrokiek duten erliebeen 
kalitatea. Ontzien dekorazio 
astrologikoak kosmologiarekin, 
eskatologiarekin eta funtzio sa-
kratuekin lotzen ditu.

Horren harira, Martin Alma-
gro arkeologo eta historialariak 

Axtrokiko ontziak Brontze 
Aroan Europan zehar topatu-
tako beste hainbat altxorrekin 
alderatu ditu, eta parekotasun 
handiak topatu. Bereziki, Da-
nimarkan eta Suedian aurki-
tutako altxorrekin.

48 urte pasa dira urrezko 
axtrokiak topatu zituztenetik
ontziak Madrilgo Museo arkeologiko Nazionalean 
daude; erreplikak, berriz, ibarraundi museoan

Axtrokiko urrezko bi ontziak. MADRILGO MUSEO ARKEOLOGIKO NAZIONALA

Gipuzkoako Senideak elkarteko 
kideek, pentsiodunen elkarteak, 
sindikatuak eta elkarte feminis-
tak antolatuta, irailaren 12an, 
mendekotasuna dutenen eta Gi-
puzkoako adinekoen arreta eta 
zaintzaren gaineko ekitaldia 
egingo dute Fernando Eskoriatza 
plazan.

11:00etan, prentsaurrekoa egin-
go dute, eta bertan, Udalera bi-
dalitako idatzia irakurri eta  ho-
nen aurrean jaso duten jarrera 
aipatuko dute. Gero, egoitzetako 
langileek eta zerbitzuak ustiatzen 
dituzten enpresetan ordezkatuta 
dagoen GFAk duten lan-gatazka 
konpontzeko eskaera egingo dute. 
Amaitzeko, 16:00etan, mahai-in-
gurua egingo da.

Adinekoen arreta eta 
zaintzaren gaineko 
ekitaldia izango da
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Oporraldiaren ostean, kirol ikas-
taroren bat egin nahi duenak 
aukera ederra izango du Esko-
riatzako Manuel Muñoz kirol-
degian. Izan ere, 2020/21 ikas-
turterako kirol-jardueretarako 
matrikulazio kanpaina martxan 
da abuztuaren 24tik. Hala, pro-
posatutako jarduerak antolatze-
ko, instalazioak, edukiera eta 
ratioak birdiseinatu dituzte, 
segurtasun-distantziak eta par-
te-hartzaile guztien osasuna 
bermatzeko protokolo espezifi-
koekin. Hala, COVID-19aren 
kutsapena saihesteko prebentzio 
neurri guztiak hartuta, kirola 
modu seguruan egiteko asmoz.

Saioen iraupenen murrizketa 
Edukiera mugen ondorioz, eta 
dagoen eskaerari erantzuteko, 
saio kopuruak bikoiztu egin 
dituzte eta murriztu egin da 
saioen iraupena. Lehen ordu-
beteko saioak zituzten erabil-
tzaileek hiru ordu laurdeneko 
saioak izango dituzte. Jardueren 

prezioa, berriz, mantendu egin-
go dute, nahiz eta edukiera 
murrizteak gainkostua ekarri-
ko dion kiroldegiari. Hala pi-
latesa, zikloa, zunba, erorketa 
prebentzioa, gimnasia harmo-
nikoa, body tonua eta igeriketa 
izango dira aukeran. Egunak 
ordutegiak eta tarifak, aldiz, 
Eskoriatza.eus webgunean ikus 
daitezke.

Izen-ematea zabalik dago eta 
plazak bete arte egongo da ho-
rrela; betiere, izena emateko 
hurrenkera errespetatuz. 

Ate irekien jardunaldiak 
Ikastaro batean izena eman gura 
duenak eta horren aurretik pro-
batu nahi duenak aukera izan-
go du horretarako. Izan ere, 

irailaren 10ean, pilates, ziklo 
eta zunba saioak izango dira. 
Hilaren 11n, berriz, zunba saioa, 
eta irailaren 14an, erorketa pre-
bentzioa, zikloa, gimnasia har-
monikoa, pilatesa eta body tonua. 
Hala, nahi duenak probatzeko 
aukera izango du, baina aurrez  
izena eman beharko da, Manuel 
Muñoz kiroldegitik pasata edo 
bertara deituta, 943 71 53 28 te-
lefono zenbakira.

Igeriketa ikastaroa urrian 
Ikastaro guztiak irailaren 15ean 
hasteko aurreikuspena izan 
arren, igerilekuko ikastaroak 
urrian hastea erabaki dute. Hau-
rren igeriketa, helduena eta 
aquagyma. 3-4 urteko haurren-
tzat 30 minutuko saioak izango 
dira eta beste saio guztiek, aldiz, 
45 minutuko klaseak izango di-
tuzte. 

Horrez gainera, udako ordu-
tegia alde batera utzita, kanpo-
ko igerilekua asteburuan itxiko 
dutela adierazi dute Manuel 
Muñoz kiroldegiko arduradunek.

Manuel Muñoz kiroldegiko kirol aparailuetan, norberaren izerdia garbitzeko abisua paretan. IMANOL BELOKI

Kirol jarduera eskaintza, 
talde gehiago ezarrita
kirol jardueren ikastaroak irailaren 15ean hasiko dira. Hala ere, aurretik, ate irekien 
jardunaldiak izango dira, eta bertan, herritarrek jarduerak probatzeko aukera izango 
dute, irailaren 10ean, 11n, eta 14an, aurrez izena emanda

IZENA EMATEA 
BEHARREZKOA DA ATE 
IREKIEN 
JARDUNALDIETAN 
PARTE HARTZEKO

I.B. ESkoRiatza
Eskoriatza Kirol Elkarteko ki-
deek Herri baten indarra lelopean 
maskarak jarri dituzte salgai, 
zazpi eurotan. 200 atera dituzte, 
guztira, eta Dorleta liburu-den-
dan eta Compostela tabernan 
daude salgai, momentuz. "Mo-
delo bat atera dugu proba egi-
teko. Ea funtzionatzen duen… 
Saltzeko 200 musuko atera di-
tugun arren, kirol elkarteko 
kide bakoitzarentzat bana ere 
atera dugu", adierazi du Ando-
ni Motok, Eskoriatza Kirol El-
karteko kideak.

EskoZap elkarteko kideek, 
bestalde, 100 musuko atera zi-
tuzten, Beste mundu bat posible 
da lelopean. Hauek, berriz, sei 
eurotan jarri zituzten salgai, eta 
dagoeneko denak saldu dituzten 
arren, beste hainbeste ekarriko 
dituztela adierazi du Iurre Ro-
maretazabalak, EskoZap taldeko 
ordezkariak: "Jendeari gustatu 
zaizkio; bi modelo atera genituen,  
100 guztira, eta, denak saldu 
ostean, beste 100 ekartzea era-
baki dugu. Hala, eskuratu nahi 
dituenak niri galdetu edo Naira 
tabernan galdetu dezake".

Maskarak jarri dituzte salgai 
EskoZapek eta kirol elkartekoek
Herriko bi elkartek maskarak atera dituzte, beraien 
leloak lau haizetara zabaltzeko asmoz 

Ibarraundi museoan bonuak saltzen. I.B.

Bonu berriak salgai, bonu 
gehiago erosteko aukerarekin
Eskoriatza bizirik bonuen kanpainaren bigarren faseari 
ekingo diote, zenbait berrikuntzarekin

I.B. ESkoRiatza
Dagoeneko amaitu da Eskoriatza 
Bizirik bonuen lehenengo fasea; 
bonu berdeena, alegia. Bonu 
guztiak saldu ez diren arren, 
gehienak saldu dituzte. Dena 
den, oraindik zirkulazioan hain-
bat bonu gelditzen dira, eta, 
horregatik, horien iraungitze 
data urriaren 31ra arte luzatzea 
erabaki du Eskoriatzako Udalak.

Tabernetan eta osasun zen-
troetan baino gehiago, ile-apain-
degietan eta estetika zentroetan 
izan dute arrakasta bonuek; eta, 
zer esanik ez, maskaren salmen-
tan aritu den horretan.

Berrikuntzak bigarren fasean
Eskoriatzan erroldatuta dagoen 
adinez nagusi den edozeinek 
erosi ahal izango ditu bonuak. 
Ostalaritzako establezimendu, 
fisioterapia edo osteopatia zen-
tro eta ile-apaindegi edo esteti-
ka zentroez gain, janari eta li-
buru dendetara ireki da bonuak 
trukatzeko aukera.

Bonuen itxurari dagokionez, 
oraingoan, kolore gorrikoak 
izango dira. Dena den, bonu 
berdeak erabiltzen jarraitu ahal 
izango da. Bonu gorri zein ber-
deen iraungitze data urriaren 
31 izango da.
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako harrobian hasita-
ko Nerea Pavo areto futbol jo-
kalaria Osasuna Lacturale Or-
vina taldean arituko da datorren 
denboraldian. Eskoriatzan senior 
mailara arte jokatzen aritu zen 
gaztetatik; gero, bigarren mai-
lako Ordizia taldean aritu zen; 
eta, iazko denboraldia lehen 
mailako Bilbo CFS taldean ari-
tu ostean, bigarren mailako 
talde nafarraren lehen fitxaketa 
izan da. 
Osasuna taldeak fitxatu berri, proiek-
tu berrirako gogoz egongo zara. 
Nola jaso zenuen albistea?
Konfinamenduan jaso nuen Osa-
suna Lacturale Orvina taldeko 
arduradunen deia. Proiektu 
berri bat martxan jarri nahi 
zutela eta helburu handi horie-
tarako ni taldean egotea nahi 
zutela adierazi zidaten. Helburu 
hori bigarren mailatik lehenen-
go mailara pasatzea da, besteak 
beste. Nik, berriz, esperientzia 
handiagoa hartu gura dut, eta 
baita minutu gehiago jokatu ere; 
beraz, lekualdaketa eskatu dut 
unibertsitatean, taldearekin jo-
katzea posible izateko. Orain 
arte, Bilbon aritu nahiz, Jardue-
ra Fisikoaren eta Kirol Zientzie-
tako Lizentzia ikasketak (IVEF) 
egiten, eta Iruñera joateko eta 
bertatik ikasketak jarraitzeko 

ez didate oztoporik jarri. Hori 
horrela, gogotsu nago ibilbide 
berriari ekiteko.
Orain arte aritu zaren Bilbo CFS 
areto futbol taldea desagertu egin 
da. Zer gertatu da? 
Lehen mailako taldea izan arren, 
dirua izan da arazo nagusietako 
bat. Maila altuagoan egonda 
diru gehiago behar da, eta, ho-
rrekin batera, jokalari askok 
talde utzi dute. Beste zenbait 
beste talde batzuen eskaera jaso 
eta taldetik joan dira. Osasuna 
Lacturale Orvina taldera, esa-
terako, bi jokalari goaz aurreko 

taldetik… Horrenbestez, jokala-
ri barik, eta diru kontuak tar-
teko, taldea desagertu beharra 
izan da.
Denboraldi-aurrea prestatzen hasi 
zarete dagoeneko? Noiz hasiko 
duzue liga?
Abuztuaren 1ean hasi ginen 
prestaketa lanetan, entrenamen-
du indibidualak eginez. Korrika 
sarri atera naiz, eta etxean egi-
teko zenbait ariketa ere bidali 
dizkidate. Hasierako asmoa  
abuztuaren 15ean kantxan en-
trenatzen hastea zen, baina Na-
farroako Gobernuak ezezkoa 
eman zuen. Horren aurrean, 
martitzenean, esaterako, talde-
kideak batu ginen eta entrena-
mendua kalean egin genuen, 
musukok jarrita… baina, behin-
tzat, taldean. Aurreikuspenen 
arabera, irailaren 15era arte 
ezin izango gara kantxan entre-
natu; liga, berriz, urriaren er-
dialdera hasiko dugula uste dugu. 
Dena den, osatzen ari diren 
protokoloaren zain gaude, eta 
airean dago kontua.
Eskoriatzako taldea ere gertutik 
jarraitzen duzu. Etorkizunean buel-
tatu nahiko zenuke?
Bai, noski, duda barik. Oraindik 
urte asko geratzen zaizkit areto 
futbolean, baina nire ibilbidea 
etxeko taldean amaitzea gusta-
tuko litzaidake.

Nerea Pavo atezaina. OSASUNA LACTURALE

"Esperientzia handiagoa 
hartzeko aukera dut"
NEREA PAVO oSaSuNa LaCtuRaLE oRViNa aREto FutboL taLDEko atEzaiNa
Joan den urtean bilbo CFS taldean egindako denboraldiaren ostean, eta taldea 
desagertuta, Nafarroako taldeak eskoriatzarraren aldeko apustua egin du

Bisitari kopuru handia izan da 
abuztuan Leintz Gatzagan
gatz Museoan 372 bisitari izan dituzte abuztuan; iazko 
datuekin alderatuz, gorakada nabarmena da

I.B. LEiNtz gatzaga
Iaz baino mugimendu handiagoa 
sumatu dute Gatz Museoko lan-
gileek herrian. Ez soilik Gatz 
Museoan; herrigunean, Hirue-
rreketan eta Dorleta Santutegian 
mugimendu handia izan dela 
adierazi dute.

Iazko datuekin alderatuz, abuz-
tuan Gatz Museoan izan duten 
bisitari kopuruak gora egin 
duela nabarmen adierazi du 
Libe Ramila bertako langileak: 
"Gipuzkoar asko izan ditugu, 
eta baita debagoiendar asko ere. 
Barne turismoak indar handia 
izan du, gainera, eta hori poz-
teko albistea da. Iaz, 162 bisita-
ri izan genituen abuztuan eta 
aurten, berriz, 372 izan ditugu".

Azken dekretuaren arabera, 
bisitarien kopurua murriztu 
egin beharko dute; hori horrela, 
bederatzi pertsonako bisitak 
egin beharko dituzte Gatz Mu-

seoan. Hala, gaur-gaurkoz, hiru 
bisita ari dira egiten eguneko, 
asteburuetan, baina, aurrera 
begira, talde gehiago jartzea dela 
beraien asmoa adierazi du Ra-
milak. Gogorarazi gura izan du 
bisita egiteko erreserba egitea 
ezinbestekoa izango dela.

Gaztainuzketan iritzi ona
Gaztainuzketa mendi-etxeetan, 
bestalde, zapore gazi-gozoa izan 
dute abuztuan. Dena den, Kepa 
Atutxa bertako jabeak adierazi 
duenez, izan diren bisitariak 
oso pozik egon dira: "Salbuespen 
gabe, bisitari guztiek iritzi oso 
ona eman digute egonaldiari 
dagokionez, baina gehiago es-
pero genituen. Zazpi etxola di-
tugu funtzionamenduan, eta ari 
gara berrikuntzak ezartzen. 
Zuhaitzen gainean beste hainbat 
egiteko genuen proiektua, aldiz, 
geldi dago une honetan".

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Arduraz jokatzeko unea dela 
argudiatuz, joan den astean 
udalbatzako kideek egindako 
bileran Leintz Gatzagako An-
dramari jaiak ez egitea erabaki 
zuten. Hala ere, irailaren 8an 
egongo da meza, 12:00etan, Dor-
leta Santutegian, eta herrita-
rrentzat soilik zuzenduta egon-
go den ekitaldi sinbolikoren bat 
egitea ere ez dute baztertzen, 
herrigunean.

Ekitaldi sinbolikoa, agian
"Andramari egunean egingo 
dugu, goizean, herrigunean, ga-
tzagarrentzat ekitaldi sinboli-
koren bat. Hala ere, zer egin 
aztertzen ari gara, baina Andra-
mari eguna dela adierazteko 
soilik izango da; ezer berezirik 
egin gabe. Ez genuke nahi, gai-
nera, beste herrietako jendea 
gerturatzerik; beraz, hala ospa-

tu beharko ditugu aurten. Ur-
teetan etorri izan diren Otxan-
dioko lagunak ez dira etorriko 
jaietara, eta sumatuko da hori 
herrian. Bola-jokoa ere ez da 
izango, kontzerturik ere ez…", 
adierazi du Garazi Orobengoak,
Ogasun zinegotziak.

Meza, Dorleta Santutegian. GOIENA

Andramaixak ez ospatzea 
erabaki du udalbatzak
Soilik meza egingo da irailaren 8an, andramari 
egunean, Dorleta Santutegian, 12:00etan

Bide zatia 
konpontzen
Mazmela elizatean, Etxenausi 
baserrira joateko dagoen 
zementuzko bideko zati bat 
hondoratuta dago, eta 
martitzenean hasi ziren 
konponketa lanak egiten. 
Auzotarren eskaerari erantzunez, 
bide zatia kendu, eta hormigoia 
bota dute berriro. Lanak amaitu 
arren, hamar egunez ezin izango 
da bertatik pasa.

I.B.
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Zalantza askorekin eta kezka 
handiarekin bada ere, gertu dau-
de Bergarako ikastetxeak ezohi-
ko ikasturte berriari ekiteko. 
Haur Hezkuntza, Lehen Hezkun-
tza eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako lehen zikloa (DBH 
1 eta DBH 2) irailaren 7an hasi-
ko da, eta DBH-3ko, DBH-4ko eta 
batxilergoko ikasleek irailaren 
15ean ekingo diote. 

San Martin Agirre eta Ipintza 
San Martin eskolaren bi eraiki-
nak nahikoa izango dira HHko 
eta LHko ikasleak hartzeko. Sa-
rrera egiteko, patioan elkartuko 
dira, ilaretan, gelaka antolatuta. 
Orduan hartuko zaie tenperatu-
ra umeei, eta eskuak garbitu 
egin beharko dituzte; ostean, 
irakaslearen laguntzarekin sar-
tuko dira eskolara. Jolastordua 
bi txandatan antolatu dute, eta, 
positiboren bat agertuz gero, 
Eusko Jaurlaritzaren protokoloa 
jarraituko dute (Ikus 6. orria). 

Jangelarekin eta garraioarekin 
nola jokatu zehazten dabiltza.  

Ipintzako ikasle guztiek –DBH-
koak eta batxilergokoak– ordu-
tegi jarraitua izango dute; hau 
da, maila guztietan goizez baka-
rrik joango dira eskolara. Sar-

tzeko eta irteteko mailaka anto-
latu dituzte ibilbide ezberdinak 
eta arduradun bat egongo da 
sarreran, ikasle guztiek gelarekin 
eskuak garbitzen dituztela kon-
trolatzeko. Ikasleek eta irakasleek 
tenperatura etxetik hartuta joan 

beharko dute eskolara. Materia-
la ikasle bakoitzak berea eraman 
beharko du, eta bere leihatilan 
gorde. Autobus zerbitzuan, bai-
na, ez dago aldaketarik; Ipintza-
ko arduradunen arabera, ez dago 
baliabiderik autobus gehiago 
kontratatzeko, eta, autobusak 
beteta joango badira ere, ikasle 
bakoitzak eserleku bera erabili 
beharko du beti. Jangelak nola 
funtzionatuko duen San Martin 
Agirrerekin batera zehaztuko 
dute, baina aurreikusten dute 
urrira bitartean, behintzat, jan-
gela-zerbitzurik ez dela egongo.  

Aranzadi Ikastola 
Aranzadik ere gertu dauka ezohi-
ko ikasturte honetarako plan-
gintza. Sarrerak eta irteerak 
leku ezberdinetatik egingo di-
tuzte, eta txandaka; bost minu-
tuko tarteak izango dira taldeen 
artean. Arduradunek gurasoei 
zehaztuko diete zein ordutan eta 
nondik sartu beharko duen ume 
bakoitzak; ikasleek tenperatura 
etxetik hartuta joan beharko 
dute. Patioan ere sarrerak eta 
irteerak txandaka egingo dira 
eta gela bakoitzak gune jakin 
bat izango du patiorako. Ikasleek 
ez dute materiala elkarbanatuko, 
nork berea eraman beharko du; 
eta, partekatu beharko balitz, 
materiala umez aldatzerakoan 
garbitu egin beharko da. Jange-
la zerbitzua ere txandaka eta 
gelaka egingo dute. Autobus 
zerbitzua, berriz, Mariaren La-
gundiarekin partekatzen dute, 

eta, erabat zehaztu gabe egon 
arren, asmoa da autobusa par-
tekatzen segitzea eta umeek 
eserleku bera erabiltzea beti; 
autobus barruan umeek ezingo 
dute maskara ezertarako kendu. 

Mariaren Lagundia 
Mariaren Lagundiak sei sarre-
ra posible dituenez, guztiak 
erabiliko dituzte, eta talde ba-
koitzak sarrera jakin bat izango 
du txandaka. Ikasleei tenpera-
tura hartzeko zalantzak dituzte, 
baina, hasiera batean, eskatuko 
zaie etxean bertan hartzeko. 
Patiorako sarrerak eta irteerak 
txandaka eta ate ezberdinetatik 
egingo dituzte eta gela bakoitzak 
gune bat izango du; gune horiek 
txandakatzen joango dira. Jo-
lastorduan zaintza bikoiztu 
egingo dute. Komun guztiak 
misto bihurtuko dituzte eta tal-
de bakoitzak komun bakar bat 
erabili beharko du. Materiala 
bizikidetza talde bereko ikasleen 
artean bakarrik partekatuko da. 
Jangela ere txandaka eta bizi-
kidetza taldeetan banatuta ire-
kiko dute eta osteko zaintza 
zerbitzua indartu egingo dute. 
Garraioa Aranzadi Ikastolarekin 
partekatzen jarraitzea da asmoa.  

Bergarako ikastetxe bateko ikasgela bat, ikasle barik. GOIENA

Eskolara itzulera: kezkaz 
hartutako hainbat neurri
Eskolarako inoizko itzulerarik berezienean, herriko ikastetxeek gertu dituzte pandemiari 
aurre egiten saiatzeko protokoloak, zalantza askorekin eta kezka handiarekin bada ere; 
guztietan txandaka egingo dituzte sarrerak eta irteerak, ikasle pilaketak ekiditeko asmoz

AUTOBUSA BEHAR 
DUTENEK LEKU 
BEREAN ESERI BEHAR 
DUTE, ETA MASKARA 
EZINGO DUTE ERANTZI

J.B. bERgaRa
Agorrosingo 2020-2021 ikastur-
terako kirol jardueretarako izen-
ematea zabalik dago irailaren 
6ra arte, eta jardueraren baten 
zozketa egingo beharko balitz 
irailaren 10ean egingo da. Jar-
duerekin irailaren 17an hasiko 
dira, eta, eskaintza larregi al-
datu ez bada ere, badira alda-
keta esanguratsu batzuk.  

Umeen igeriketa eta crossfit-a 
ez dira eskainiko, baina bi au-
kera berri daude: askotariko 
jarduerak kalean eta entrena-
mendu gidatuak. Umeen igeri-

keta saioak suspenditu egin dira, 
"mugimendu handia" egon ohi 
delako: "Eskolara itzulera nola 
doan ikusi eta egoerak nola ebo-
luzionatzen duen jakin arte, 
erabaki dugu itxoitea", dio kirol 
zinegotzi Aitor Arantzabalek. 
Izena emateko edota protokoloen 
berri jasotzeko: 943 77 70 95 edo 
agorrosin@bergara.eus. Azken 
eguna da irailaren 6a. 

Sarrera kopurua, erdira jaitsita
Ezohiko uda izanik, ezohiko da-
tuak utzi ditu Agorrosinek era-
biltzaileei dagokienez: ekaineko 

azken astean 2.075 sarrera kon-
tabilizatu ziren; uztailean, 11.856; 
eta abuztuan, 21.735. Guztira, 
35.666 sarrera dira abuztua bu-
katu bitartean; iaz, 75.000 sarre-
ra izan ziren ekainaren 14tik 
irailaren 13ra. Arantzabalek 

balorazio ona egin du: "Egoera 
ikusita, pozik gaude udak orain 
arte eman duenarekin. %60ko 
edukierarekin ibili garela aintzat 
hartuta, iazko antzeko propor-
tzioetan ibili gara. Erabiltzaileek 
ondo bete dituzte neurriak". 

Udako datuekin "pozik", ezohiko 
ikasturte berrirako gertu daude 
irailaren 6ra arte eman daiteke izena; umeen igeriketa 
kendu egin dute, "mugimendu handia" egon ohi delako 

Agorrosingo kanpoko igerilekua, uztaileko egun batean. GOIENA

Elkarretaratzea
Pentsiodunak irailaren 7an 
itzuliko dira asteleheneroko 
protestekin. San Martin 
plazan elkartuko dira, 
12:00etan. 

Musika Eskola
Zabalik dago ikasturte 
berrirako matrikulazioa. Bi 
modu daude izena emateko: 
943 76 57 80 telefono zenbakira 
deituta edo idazkaritza@
bme.e.telefonica.net helbidera 
idatzita. Irailaren 25era arte 
dago zabalik epea.  

Postal lehiaketa
Jardunek urtero antolatzen 
duen udako euskarazko postal 
lehiaketan parte hartzeko 
azken eguna irailaren 16a da. 

oHaRRak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Sanmartinik ere ez, COVID-
19aren bilakaerak ez du orain 
arte ezagutu ditugun jaiak os-
patzea ahalbidetzen. Pentekos-
teetatik hasita festez gozatzeko 
aukerarik izan ez dela jakinda, 
Udala hasita zegoen bereziki 
helduen danborradara begira 
lanean. Egokituta izanda ere, 
bergararrentzat danborrada hori 
ekitaldi oso berezia delako. "Alar-
ma egoera gainditu genuenean 
ikusten genuen bazegoela bidea 
San Martin jaiak ospatzeko, 
baina egoeraren bilakaera zein 
izan den ikusita ekitaldiak al-
boratzen joan ginen; uztail ha-
sieran, bazirudien danborrada 

mugatu bat egin ahalko zela. 
Baina egun egoera zein den iku-
sita argi dago ezingo dugula jai 
egitaraurik proposatu", dio Kul-
tura zinegotzi Kristina Markinak. 

Markina: "Kultura segurua da"
Jai egitaraurik gabe ere ekital-
di "apal" batzuk antolatzea era-
baki dute, bereziki kultura ar-
lokoak: "Herri osoak eta bere-
ziki kultura sortzaileek eta 
eragileek merezi dute kulturaren 
alde egingo duen Udala, eta ez 
diogu, modu apal batean bada 
ere, kultura eskaintzeari utziko. 
Uztailean eta abuztuan hainbat 
ekintza izan dira eta herritarrek 
oso ondo erantzun dute. Argi 
ikusi dugu segurtasun neurriak 
betetzen badira kulturak ez due-
la kutsatzen, segurua dela".  

Danborradak, norberaren etxetik
Danborrada izan ohi da San 
Martin jaietako plater nagusia. 
Hala ere, egun indarrean dagoen 
araudiak ez du baimentzen, bes-
teak beste, desfile gisako ikus-
kizun ibiltariak edo jendeak 
bide publikoan lagundutakoak, 
eta, horregatik, Udalak propo-
satu du makilak hartu eta he-

rritarrek balkoi edo leihoetatik 
San Martin martxa jotzeko; 
Udalak bere Youtubeko kanale-
tik jarriko du ikus-entzunezko 
bat San Martin eta Pertxa mar-
txekin: irailaren 15ean 22:30ean 
eta irailaren 16an 17:00etan. 

Ekintzak, egoerarekin bateragarri 
Honako ekitaldi hauek antolatu 
ditu Udalak: irailaren 10ean, 
Erroa eta geroa dokumentalaren 
aurkezpena eta solasaldia, Se-
minarixoan (19:00); irailaren 
11n, Soraluce txapelketako fina-
la  udal pilotalekuan (19:30), eta 
bikote nagusiendako dantza 
solte txapelketaren 35. edizioa 
seminarioko karpan (19:30); irai-
laren 12an, bertako ekoizleen 
barazki, fruta eta gazta azoka 
Fraiskozurin (09:30); irailaren 
13an, margoa eta musika uztar-
tzen dituen Baldin bada antzez-
lana San Martin plazan (13:00); 
irailaren 15ean, Emakumeen 
Bergara Hiria txapelketa udal 
pilotalekuan (18:30), eta helduen 
danborrada balkoietatik (22:30); 
irailaren 16an, umeen danbo-
rrada balkoietatik (17:00); eta 
irailaren 20an bandaren kon-
tzertua Boluko frontoian (12:30).   Kristina Markina eta Maider Osa, martitzeneko agerraldian. JOKIN BEREZIARTUA

Jairik ez, baina kulturaz 
gozatzeko aukerak bai
San Martin jaietako helduen danborrada modu berezian egiteko lanean ari zen udal 
gobernua, baina CoViD-19aren bilakaeraren ondorioz ezarritako araudi berriak ez du 
baimentzen; batez ere, kultura arloko ekitaldi "apal" batzuk antolatu dira, nobedadeekin
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Tavex ondoko bidegorrian, sasiak kendu ostean burdin zati 
batzuk geratu ziren agerian, eta herritar batek zati horiek 
kentzeko eskatu zion Udalari. Eskatutakoa bete izana eskertu du. 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Burdin zatiak kendu 
dituztelako eskertuta 

Jone Olabarria bERgaRa
Josune Irazabalen ostean iritsi 
da Joxu Aranaren txanda Miguel 
Altuna Lanbide Heziketa Zen-
troko zuzendari. Aurretik ira-
kasle aritu den arren, erronka 
berria izango du aurtengoa; are 
gehiago, egoeraren berezitasu-
nagatik. Eskolaren beraren 
erronkez galdetuta, enpresen 
eta erakundeen arteko elkarla-
naren garrantzia azpimarratu 
du, baita praktikek Lanbide 
Heziketaren arloan duten pisua. 
Hain zuzen, aurten ere ikasle 
guztiek praktikak  egiteko au-
kera izatea ezinbesteko bezala 
definitu du.
Erronka berri honen aurretik, izan 
duzu esperientzia Lanbide Hezike-
tan. Nolakoa izan da zure ibilbidea? 
30 urte dira Miguel Altuna ikas-
tetxean irakasle lanetan hasi 
nintzela. Enpresa munduan eta 
hainbat ikastetxetan lan egin 
ondoren, 2004an behin betiko 
lanpostua lortuta bueltatu nin-
tzen Miguel Altunara, eta ordu-
tik hemen nago. 2008an, Josean 
Etxeberriaren eskutik inguruko 
enpresekin harremanak zaintzen 
eta ikasleak enpresa hauetara 
gerturatzen hasi nintzen. 2013tik 
aurrera zuzendaritza taldeko 
partaide izan naiz.
Nola iritsi zara postu berri honeta-
ra? Zer espero duzu? 
Josune Irazabalen gidaritzapean 
egin dugun lanak oso egoera 
onean utzi du eskola, ikastetxe 
berrian oso gustura gaude, ikas-
le kopuru altua dugu, erronka 
kolaboratiboetan oinarritutako 
metodologia guztiz finkatuta 
dugu eta inguruko enpresekin 
eta maila internazionalean ere 
hainbat proiektutan lan egitera 
ohitu gara. Asmoa lerro horre-
tan lanean jarraitzea da, orain 
arte ondo egindakoak indartzen, 
ahalik eta ikasle eta enpresa 
gehien erakartzen, digitalizazioak 
emango dituen aukerak lantzen 
eta transmititzen. Enpresen es-
kutik bide berriak zeharkatu 

eta erakunde ezberdinekin zubiak 
eraiki nahi ditugu.
Orain arte bizi gabeko egoera bati 
aurre egin beharko diozue. Zein da 
ezohiko ikasturterako erronka?
Irailaren 7an hasi behar zuen 
kurtsoa atzeratzeak eta itzulera 
modu mailakatuan egiteak asko 
lagunduko digu. Zorionez, ikas-
tetxe berria izateak sarrera-
irteera kopuruan, gelak duten 
espazioan, komun kopuruan, 
pasilloen zabaleran,  eta abarrean 
aukerak ematen dizkigu segur-
tasun distantziak mantentzeko.   
Egunerokotasunari begira, mas-
kara erabiltzea eta gel hidroal-
koholikoa behin eta berriz era-
biltzea nahitaezkoa izango da. 
Komunetako eta ikasgeletako 
garbitasuna maizago egingo da. 
Sei sarrera-irteera desberdin 
ditugu eta ikasgeletara joateko 
talde bakoitzak bere ibilbidea 
izango du. Sarrera, irteera eta 

atsedenaldia mailakatuak izan-
go dira eta talde desberdinak 
ez dira elkartuko. Tailerretan 
ere  segurtasun distantzia man-
tendu da eta erreminta guztiak 
behin erabili eta gero desinfek-
tatuko dira.
Lanbide Heziketaren arlo garran-
tzitsu bat praktikak dira. Zer ga-
rrantzi ematen diezue orain, eta 
nola egingo dira aurten?
Hain zuzen ere, Lanbide hezike-
tako berezitasun nagusia ikas-
keta praktikoak dira, eta bai 
ikastetxean baita enpresetan ere 
lantzen diren gaitasunak oso 
garrantzitsuak dira guretzat. 
Gure aldetik, orain arte bezala 
aritzeko asmoa dugu, ikasleak 
enpresetan kokatzen, bai lan 
prestakuntzak –praktikak– bete-
tzeko, bai dual sisteman kontra-
tupean aritzeko, baita lan-poltsa 
zerbitzuaren bitartez enpresetan 
lan kontratuak lortzeko. Bada-
kigu pandemiaren bilakaerak 
markatuko dituela etorkizun 
hurbilean enpresekin kolabora-
tzeko izango ditugun aukerak; 
hala ere, ikasle guztiek enprese-
tan esperientzia jaso eta bertan 
lanean geratzeko aukera izatea 
nahi dugu eta helburu hori lor-
tzeko lanean jarraituko dugu. 

Arana, ikasturte berrirako prestaketa lanetan eskolan bertan, eguaztenean. J.O.

"Ikasle guztiek enpresekin 
aukerak izatea nahi dugu"
JOXU ARANA MiguEL aLtuNa LaNbiDE HEzikEta zENtRoko zuzENDaRia
Ezohiko ikasturtearen atarian zuzendari kargua hartu berri du Joxu aranak. ikasturte 
berrirako hartutako neurriak eta eskolaren etorkizuneko erronkak azaldu ditu

"ENPRESEN ESKUTIK 
BIDE BERRIAK 
ZEHARKATU ETA 
ERAKUNDEEKIN ZUBIAK 
ERAIKI NAHI DITUGU"

JOKIN BEREZIARTUA

Amillagako lanak, "martxa onean"
Apirilaren 27an hasi zituzten obrak Amillaga kalean; betiere, 
irisgarritasuna bermatzeko eta zati horretako hiri-altzariak berritzeko. 
Udalaren arabera, obrak "martxa onean" doaz eta azarorako dena 
bukatuta izatea espero dute. Besteak beste, espaloiak zabaltzen ari dira, 
LED farolak jartzen eta autobus geltokia lekuz aldatzen.
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Amets bati lotuta izenburu duen 
diskoa irail bukaeran kaleratu-
ko du Brigade Locok. Apirilean 
kaleratu behar zuten eta lotuta 
zituzten diskoa aurkezteko ema-
naldi batzuk; tartean, Pentekos-
teen hasieran herri osoaren 
aurrean San Martin plazan eman 
behar zuten kontzertu berezia. 

Baina COVID-19ak hankaz 
gora jarri zien plana. "Otsailetik 
garajean ditugu diskoak eta bi-
niloak, diru kopuru garrantzitsu 
bat aurreratuta. Gainera, ez 
dakigu pandemiak eragindako 
egoera honek zenbat iraungo 
duen, eta horregatik erabaki 
dugu orain kaleratzea", dio tal-
deko baxu-jole Oier Aperribaik.     

"Esentzia" mantentzen du lanak
Ekintzek dute hitza arrakasta-
tsuaren ostean, bigarren disko 
honetan entzuleak "Brigade Lo-
coren esentzia" aurkituko due-
la diote: "Disko osotuagoa eta 
indartsuagoa dela uste dugu. 
Musika aldetik lehen diskoa 
baino landuagoa da; gertukoenek 
entzun dute eta esan digute Bri-
gade Locoren kutsu nabarmena 
duela". Abestiak landuagoak 
izanda ere, ikusteke dago lehen 
diskoak eragindako arrakastaren 
olatuak bere horretan jarraitu-
ko duen. Brigadetarrak baikor 
dira: "Oraindik ere jendeak 
ikusmina badauka; ikusi beste-
rik ez dago Arbasoak kantuak 
izan duen oihartzuna eta harre-
ra nolakoa izan den [disko be-
rriko aurrerapen abestiak ia 
17.000 bisita izan ditu bost egu-
nean]", zehaztu du Aperribaik. 

Asko entzun da Arbasoak abes-
tia, eta, diotenez, jaso dituzten 
kritika gehienak oso onak izan 
dira. Hori bai, taldeko bateria-
jole Manex Egañak nahiago luke 
konparazioetan ez erori: "Lehen 
diskoa lehena izan zen eta ez da 
horrelakorik errepikatuko. Bi-
garrena zaleen gustukoa izango 
dela bai uste dugula".   

Hamaika abesti, bertsio batekin
Hamaika abestik osatzen dute 
diskoa, eta tartean badago ber-
tsio berezi bat, Aretxabaletako 
Neallta Fola taldearen Itxaropen 
arnasa abestiarena. Zergatik 
talde aretxabaletarraren bertsio 
bat? "Talde erreferente bat izan 
da guretzat, duela hamarkada 
bateko mugimenduaren barruan 
zegoen talde gustukoenetako 
bat", dio Aperribaik. Eta talde-
ko abeslari Lander Aznalek 
honako hau gaineratu nahi izan 
du: "Ez zuten oihartzun handi-
rik izan eta uste dugu musika 
berezia eta ezberdina egiten 
zutela; keinu bat egin nahi izan 
diegu, omenaldi txiki bat".   

Abestien hitzetan gai politikoak 
eta sozialak dira nagusi. Euskal 
Herriaren alde borroka egin 
zuten arbasoei idatzitakoa; Ir-
landako preso politikoen gose 
grebari egindakoa; suizidioa 

tabutzat bizi duen gizartearen 
gainekoa...        

Zuzeneko batekin aurkeztu nahi 
Konfinamendua bukatu eta gu-
txira, ekainaren 6an, Gasteizko 
Jimmy Jazz aretoan streaming-
etik zuzenean eman zuten kon-
tzertua "espero baino hobeto" 
joan zen: "Beldur puntua bage-
nuen, erabat berria zelako gu-
retako; ez genuen publikoaren 
berotasunik igarri bertatik 
bertara, baina gustura geratu 
ginen. Zain gaude benetako 
zuzeneko bat emateko".

Bigarren disko hau ere Iruñeko 
Sound of Sirens estudioan gra-
batu dute, Julen Urzaizen eskutik. 
Oraingo hau, baina, Bartzelona-
ko Ultramarinos Costa Brava 
estudioetan nahastu eta masteri-
zatu dute, eta "oso gustura" gera-
tu dira emaitzarekin. Irail bukae-
ran aurkeztuko dute diskoa, 
baina oraindik lotzeke dute noiz 
eta nola: "Zerbait berezia egin 
nahi dugu, ez dugu diskoa beste 
barik atera nahi. Lotzeaz bat sare 
sozialen bidez iragarriko dugu". 
Hamar eurotan jarriko dute sal-
gai diskoa, Euskal Herri osoko 
hainbat taberna eta dendetan; 
Internetez ere erosi ahalko da. 

Manex Egaña, Oier Aperribai, Alex Arteaga, Mikel Soto eta Lander Aznal. BRIGADE LOCO

Bizi duten "ametsari" 
lotuta jarraitu nahi dute
brigade Locok irail bukaeran kaleratuko du 'amets bati lotuta' izenburu duen diskoa, 
pandemiaren eraginez oraindik lotzeke duten egun eta leku batean. "indartsuagoa eta 
osoagoa" da bigarren lana eta hamaika abesti ditu; tartean, Neallta Folaren bertsio bat  

"OSO GUSTURA" 
DAUDE DISKOAREKIN; 
IRUÑEAN GRABATU 
ETA BARTZELONAN 
MASTERIZATU DUTE  

Eneko Arrona eta Iosu Elorza, Agorrosinen, martitzen arratsaldean. BKE

Eneko Arrona zumaiarrak Manu 
Diaz ordezkatuko du BKEn
gipuzkoako futbola "oso ondo" ezagutzen du arronak; 
azken bost urteetako lana eskertu dio bkEk Manu Diazi

J.B. bERgaRa
Bergara Kirol Elkarteko futbol 
sailak nobedade esanguratsu 
batekin ekingo dio 2020-2021 
denboraldiari. Izan ere, Eneko 
Arrona zumaiarra izango da 
kirol zuzendari berria, azken 
bost urteetan kargu horretan 
aritu den Manu Diaz ordezka-
tuta. "Futbolean esperientzia 
handiko mutila da Eneko Arro-
na, Zumaiako, Usurbil, Añorga 
eta Elgoibar taldeetan aritu da 
eta azken bi denboraldietan An-
tiguoko taldeko Ohorezko Liga-
ko gazte mailako taldea zuzentzen 
aritu da. Gipuzkoako futbola eta 
taldeak ondo ezagutzen ditu eta 
entrenamenduen metodologian 
aditua da", adierazi du BKEko 
zuzendaritza taldeak.

Manu Diazek egindako lana 
eskertu du BKEk: "Elkarrekin 
hasi genuen proiektuan ipinita-
ko ilusio eta inplikazioa ezinbes-
tezkoak izan dira klubean arlo 

guztietan izandako aldaketak 
gauzatzeko, Gipuzkoako talde 
garrantzitsuenen artean kokatuz. 
Ilusio, indar eta gogo berekin 
jarraituko dugu lanean eta zor-
terik onena opa dizugu esku 
artean duzun proiektu berrirako". 
Hain zuzen ere, Diaz Gipuzkoa-
ko Futbol Federaziorako hautes-
kundeetara hautagaitza berri bat 
aurkezteko ari da lanean.  

Entrenamenduak, ateak itxita 
Gizonezkoen lehen taldeak abuz-
tuaren 31n ekin zion lanari, osa-
sun protokoloak betez. Euskal 
Ligako eta Ohorezko Mailako 
gainontzeko taldeak irailaren 
7an hasiko dira eta beste talde 
guztiak hurrengo asteetan zehar 
itzuliko dira entrenamenduetara. 
Infantil, alebin eta futbol esko-
lako taldeek ezin dute hasi eta 
oraindik ez da itzulera datarik 
zehaztu. Entrenamendu saio 
guztiak ateak itxita egingo dira. 

Izan Bidea ekimenaren barruan, 
abuztuko etenaldiaren osteko 
lehen elkarretaratzea egingo 
dute gaur, irailak 4, San Martin 
plazan (19:30). Pandemiari aurre 
egiteko neurri guztiak hartuko 
dituzte. Horrekin batera, urria-
ren 3rako mendi tontorretarako 
martxak antolatzen ari dira; 
asmoa da Bergarako kasuan 
zortzi tontor egitea. 

Euskal presoen aldeko 
elkarretaratzea gaur 
San Martin plazan 

Kopla Barik bertso eskolak an-
tolatuta, Ane Zuazubiskar ber-
tsolari arrasatearrak saio bere-
zia eskainiko du bihar, irailak 
5; kartzela zaharrean izango da, 
19:00etan. Antolatzaileek Bertso-
lari bere bakardadean jarri dio-
te izenburu saioari eta Ibon 
Leibar Txinbo arituko da gai 
jartzaile lanetan. Edukiera mu-
gatua izango da.   

'Bertsolaria bere 
bakardadea' saioa, 
Ane Zuazubiskarrekin
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Jone Olabarria aNtzuoLa
Hogeita hamar produktu ezber-
din inguru dituzte landatuta 
Antzuolako Lapatza baserrian. 
Nekazaritza ekologikoaren al-
deko apustua eginda, ingurugi-
roa errespetatuta lan egiten dute 
bertan. Une honetan uzta jaso 
eta negura begira landatzen da-
biltza; betiere, bertako haziak 
erabilita. Aurtengo denboraldi 
ezohikoa azaldu eta uztaren be-
rri eman du bertako Tomas 
Larrañagak. 
Nolakoa ari da izaten aurtengo uda 
denboraldia? Zer moduzko uzta 
duzue, oraingoz? 
Bero dezente egiten ari da aur-
ten, eta, ondorioz, lan asko dugu 
ureztatzen. Orain, udako pro-
duktuak bete-betean ditugu eta 
tomatea, kalabazinak, lekak, 
babak... jasotzen gabiltza buru-
belarri.
Urtetik urtera igartzen duzue ezber-
dintasunik produktuen kalitatean? 
Aurten, esaterako, tomate onak 
daude, baina ez beste urte ba-
tzuetan bezain bestekoak. Uda-
berri fresko eta umela egin zuen, 
eta, kanpoan tomate askorik ez 
genuen arren, berotegietan to-
matea mantendu egin da azken 
hilabete honetara arte; bero 
larregi egin eta batzuk erre edo-
ta egosi egin dira.
Ekologikoan egiten duzue lan, bai-
na, zehazki, zer arau jarraitzen 
dituzue nekazaritza mota horretan?
Arau ekologikoak bete eta ja-
rraitzen ditugu, kontrolak eta 
analisiak ere izaten ditugu hori 
horrela egiten dugula egiazta-
tzeko, eta nekazaritza ekologi-
koak bere baitan hartzen dituen 
teknikak bakarrik erabiltzen 
ditugu. Aurten, adibide bat jar-
tzearren, har urte handia da eta 
hauen kontrako borroka biolo-
gikoan bacylus turiginsis hondoa 
erabiltzen gabiltza, harrei soilik 
kalte egiten baitie, ez da toxikoa 
bestela.
Zein protokolo daude onartuta ne-
kazaritza ekologikoan?

Landare bakoitzari zer bota eta 
zer ez idatzita eta jasota dago 
eta guk bertan kontsultatzen 
dugu nola landu behar dugun 
produktu hori, zalantza izanda. 
Guk ere ortuko koaderno bat 
dugu eta bertan apuntatzen dugu 
zer landatzen dugun, noiz lan-
datzen dugun, nondik lortu den 
hazi, zer tratamendu egin zaien, 
erabilitako hazi eta landare mo-
tak,... burokrazia gero eta zo-
rrotzagoa dago hemen ere.
Zuen eguneroko lanean igarri duzue 
klima aldaketaren ondoriorik?
Bai, zalantza gabe. Aurten, be-
reziki igarri dugu iaz ez zela 
negurik egon, esaterako. Arazo 
dezente ditugu harrekin horre-
gatik ere. Tximeletak daude bai 
leketan, bai porruetan, bai to-
mateetan... Bakoitzak bere txi-
meleta mota espezifikoa du; 
gainera, helduak dira, eta txi-
meleta horiek ere harrak jartzen 

dituzte. Aurten hainbeste har 
egotearen arrazoia, hain zuzen 
ere, berorik egin ez izana izan 
da. Gero eta bero handiagoa 
egiten du eta globalizazioak be-
rak ere munduko tximeleta ez-
berdinak ekarri dizkigu, eta 
gurean ditugu Hego Amerikatik 
etorritakoak, adibidez. 
COVID-19ak eraginda, nola molda-
tu behar izan duzue zuen salmen-
ta? 
Herri askotan salmenta puntuak 
egokitu behar izan ditugu; An-
tzuolan, Bergaran eta Arrasaten, 
esaterako, neurri bereziak jarri 
dizkigute, edukiera mugatu dute 
asteroko azokek, distantzia man-
tendu behar da eta guk geuk ere 
babes neurriak hartu ditugu. 
Azokez gain ere, guk badugu 
kontsumo taldea, eta horrekin 
lanean jarraitzen dugu.
Asteroko azokez gain, garrantzitsuak 
izan ohi dira ekoizleentzat jaietan 
egin ohi direnak; aurten, baina, 
bertan behera geratu dira asko.
Azken urteetan ez gara askotan 
joan halako azoka berezietara, 
baina lehen beti joaten ginen. 
Aurten, esaterako, San Martin 
jaietako azokan izango gara orain 
irailean, nahiz eta oso neurri 
zorrotzak bete beharko ditugun.

Tomas Larrañaga, Antzuolako Lapatza baserrian, joan den astelehenean. A.A.

"Arau ekologikoak bete 
eta jarraitzen ditugu"
TOMAS LARRAÑAGA LaPatza baSERRiko EkoizLEa
Nekazaritza ekologikoaren irizpideen arabera landatu eta lantzen dituzte ortuko 
produktuak Lapatza baserrian, eta etxean lortutakoa azoka eta kontsumo taldean saldu

"AURTENGOA HAR 
URTEA IZAN DA, EZ 
BAITU BERORIK EGIN; 
HORTAZ, TXIMELETA 
ASKO DAGO ORTUAN" 

Antzuolako Herri Eskolaren eraikinaren aurrealdea, eguaztenean. M.O.

Eskolara buelta: txandaka eta 
bizikidetza taldeetan banatuta
txandaka egingo dituzte sarrera eta irteerak, baita 
jangelako otordua ere. Jolastordua kalean egingo dute 

Jone Olabarria aNtzuoLa
Bi txandatan sartuko dira esko-
lara Antzuolako Herri Eskolako 
haurrak astelehenetik aurrera. 
Eskolako eraikinean egiten da-
biltzan lanen ondorioz, ezinezkoa 
da sarrera eta irteera bi leku 
ezberdinetatik egitea, eta, hortaz, 
ordutegiak finkatu dituzte.

Lehen Hezkuntzako hirugarren 
mailatik aurrera, 08:45ean sartu 
eta 12:15ean irtengo dira ikasleak, 
eta 14:15etik 16:15era joango dira 
arratsaldeetan. Haur Hezkun-
tzako eta Lehen Hezkuntzako 
lehen eta bigarren mailetako 
ikasleek ohiko ordutegia man-
tenduko dute, 09:00etatik 12:30era 
eta 14:30etik 16:30era.

Jolastordua, herriko kaleetan
Atsedenaldian herriko kaleak 
erabiliko dituzte haurrek eta 
irakasleek ikasturte honetan. 
Haur Hezkuntzako haurrak eta 
irakasleak eguraldiaren arabe-

ra irtengo dira kalera, eta euria 
bada jolastokian geratuko dira. 
Kasu horietan, gela bakoitzak 
osatuko duen bizikidetza taldee-
tan bananduko dira, jolastokiko 
gune ezberdinetan. Lehen Hez-
kuntzaren kasuan, berriz, euria 
eginda ere kalera irtengo dira 
atsedenaldian.

Jangela ere, txandatan
Irteerarako eta sarrerarako fin-
katutako txanden arabera baz-
kalduko dute haurrek, eta, ohi-
ko jangelaz gain, beste gune bat 
ere prestatzen ari dira. 

Jaurlaritzaren protokoloa
Ikasleen artean positiboren bat 
atzematen bada, Eusko Jaurla-
ritzak ezarritako protokoloa 
jarraituko dutela zehaztu dute  
eskolatik; hain zuzen ere, ikas-
le hori gela segurua izenekoan 
bakartuta eta osasun zerbitzua-
ri jakinarazita.

Bubisher elkartetik 300 maleta 
prestatu gura dituzte, oro har, 
neguko arropa lehenetsiz: txa-
marrak, jertseak, zapatilak... 
Horrez gain, COVID-19aren aur-
kako materiala ere jaso gura 
dute: gelak, eskularruak, para-
zetamola eta askotariko maska-
rak. Materiala emateko harre-
manetan jartzea eskatu dute, 
602 14 88 19 telefonora deituta.

Material bilketa abiatu 
du Bubisherrek, 
Saharara bidaltzeko

Uztailean eta abuztuan zehar 
antolatutako kultur ekintza ez-
berdinen zikloari amaiera ema-
teko, aire libreko azken bi zine-
ma emanaldiak egingo dituzte. 
Gaur arratsaldean, 21:45ean, 
Agur, Etxebeste! filma ikusteko 
aukera egongo da. Sarrerak 3 
eurotan eskura daitezke www.
labur.eus/SarrerakAntzuola 
webgunean edota udaletxean.

'Agur, Etxebeste!' 
ikusteko aukera gaur, 
eskolako patioan
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Gurasoendako ezohiko bi infor-
mazio bilera egin ditu eskolak; 
izan ere, eguneroko funtziona-
menduan aldaketa handiak eka-
rriko ditu 2020-2021 ikasturteak. 
Garbiketa eta distantzia neurri 
bereziak, bizikidetza talde egon-
korretan funtzionatzea, eskola 
barruko zirkulazio neurriak, 
sarrera-irteera mailakatuak, 
jolastorduen berrantolaketa... 
"Eskola presentzialekin hasiko 
dugu ikasturtea, eta horiei eus-
tea da apustua. Ezinbestekoa 
izango da denon inplikazioa. 
Familia guztien beharra dugu", 
azpimarratu du Libe Iñurrigarro 
zuzendariak. Kutsatze arriskua 
gutxitzeko, hezkuntza komuni-
tate osoak oso adi egon beharko 
du COVID-19arekin lotutako 
edozein sintomaren aurrean. 
"Denon ardura da", esan dute 
zuzendaritzatik. Ikastetxeak 
ohiko ordutegia izango du, eta 
jangela zerbitzua ere bai. Ikasle 
nagusiak –LH 3-4-5-6– hamar 
minutu lehenago sartu eta ir-
tengo dira eskolatik, egunero. 

Espazio faltarik ez dagoela 
adierazi dute ikastetxetik. Horren 
harira, Eudelek erabilgarri dau-
den espazio publikoen zerrenda 

udalei bidaltzeko egindako es-
kaerarekin lotuta, Iraitz Lazka-
no alkateak adierazi du harre-
manetan daudela eskola eta 
Udala, eta eskolak baduela ze-
rrenda hori. "Ez dakit bidaliko 
dugun. Ez diogu zentzurik ikus-
ten Eudelera Elgetako espazio 
publiko erabilgarrien zerrenda 
bidaltzeari Eudeletik gero esko-
lara bidaltzeko, gu eskolarekin 
harremanetan gaude eta. Garbi 
dago, gainera, eskolan ez dagoe-
la espazio faltarik. Arazoa per-
tsonal falta da".

Guraso elkartearen eskaintza 
Maala guraso elkarteari dago-
kionez, bertan behera utzi ditu, 
oraingoz, goizeko zaintza zerbi-
tzua zein ingelesa eta robotika 
ikastaroak. "Eskolako instala-
zioak erabiltzen dira, eta desin-
fektatu egin beharko lirateke. 
Zaintza gelaren kasuan, ez dago 
garbiketa lan horiek egiteko 

denborarik. Bestetik, talde egon-
korrak hautsi egiten dira jar-
duera horietan guztietan", azal-
du dute. Abenduan aztertuko 
dute egoera berriz. 

Haur eskola, zabalik 
Lau neska-mutikorekin ekin 
diote ikasturte berriari haur 
eskolan. Bi hezitzaile daude, 
eta gaur hasi dira haurrak ego-
kitzapenarekin. Zerbitzu horre-
tan ere hainbat dira protokoloak 
ezartzen dituen segurtasun eta 
higiene neurriak. 

Besteak beste, sarrera guztie-
tan tenperatura hartuko zaie 
bai haurrei, bai haiekin datozen 
helduei, familiek astean bitan 
sinatu beharko dute ondo eta 
sintomarik gabe doazela egiaz-
tatzen duen idatzia, hezitzaileak 
FFP2 maskararekin egongo dira 
haur eskolan, haurrei banaka 
emango zaie bazkaria eta umeek 
zein helduek bi orduan behin 
garbitu beharko dituzte eskuak. 
Horiek, beste askoren artean.

Positiborik antzemanez gero 
nola jokatu behar duten galde-
tuta, hezitzaileek adierazi dute 
ez dutela oraingoz horren in-
guruko informaziorik jaso. 
"Sukarra duen umeren bat de-
tektatuz gero, besteengandik 
banandu behar dugu. Hezitzai-
le bat egongo da berarekin, 
familia bila etorri bitartean. 
Hori da, oraingoz, azaldu digu-
tena". 

Hezkuntza eta kirol zerbitzuak 
Ludoteka, gazteleku eta kirol 
zerbitzu eskaintzekin zer gerta-
tuko den galdetuta, alkateak 
azaldu du badihardutela gaia 
lantzen. "Hezkuntzarekin lotu-
tako zerbitzuei dagokienez, asmoa 
da eskolak jarraituko duen pro-
tokoloa kontuan hartzea, batera 
joateko. Protokoloak aztertu eta 
idatzi behar ditugu egoerara 
egokituak izan daitezen. Guztiz 
ezohiko ikasturte hasiera izan-
go da honako hau".Eskolako sarrera, desinfekzio produktuekin eta segurtasun norabideekin prest. L.Z.L.

Eskola presentzialei 
eustea da apustua
127 ikaslerekin ekingo diote ikasturte berriari Elgetako Herri Eskolan, astelehenean. 
antolaketa lan handia eskatu du protokoloek jasotako neurriak ezartzeak. "Denon 
artean egingo diogu aurre ikasturte honi", adierazi dute zuzendaritzatik   

POSITIBORIK BALEGO,  
ERREFERENTZIAZKO 
OSASUN ZENTROAK 
ERABAKIKO LUKE 
ZEIN NEURRI HARTU

JONE MUXIKA SARASKETA
aRREba bikia

Eskerrik asko bizitza honetan 
erakutsi diguzun guztiagatik. 
Bi jaio ginen, batera. Bakoitza 
bere ezaugarriekin, etxeko ore-
ka mantentzeko. Batak ez duena 
besteak zuen barru barrutik 
biok bat izan arren.

Txikitan nik ekin nion oinez 
lehenik, eta zuk segituan. Aul-
kitik aulkira ibiltzen ginen lehen 
pausoak ematen. Gero, bizitzan, 
zu gure bastoi gidari izan zara. 
Beti gorantz eta aurrera, oztopo 
guztiak gaindituz. Orain ikasi 
beharko dugu berriz oinez egiten. 
Jaiotza berri bat, zu gabe.

Familia eder bat sortu duzu 
Amaia Agirrerekin batera. Iker 
eta Izaro, bi ume zoragarri. Zure 
zatitxo dira guretzat, eta ni be-
raientzat zure zatitxo. Eskerrik 
asko beti bidea egiten lagundu 
izanagatik. Bizitzan hain zaila 
den bide hori erabakitzen. 

Orain, zoritxarrez, beste bide 
bat hartu duzu. Bat-batean, ba-
teron batek interruptora jo du, 
eta zuk nahi barik atea zabaldu. 
Orain gutxi biok egon ginen 
amarekin batera berari ate hori 

pasatzen laguntzen. Zeinek esan! 
Zergatik?

Ama hil berritan zuk esanda-
ko hitzak ez zaizkit ahaztuko: 
"Aurrera egin behar da, eta jen-
dearekin egon. Baina joan beti 
zer edo zer aportatzeko, ez joan 
zurearekin bakarrik". Horrela-
koa zinen. Denendako eta dane-
rako. Ez zenuen mugarik. 

Ikusi ez arren beti gurekin  
egongo zara eguneroko gauzetan 
guk ate hori pasa arte. Ezin si-
nistu baina gauza txikietan to-
patuko zaitugu zure indar eta 
kemen hori faltan izango dugu-
lako.

Nor bere aldetik, baina uztai-
laren 31n ere bizikletan izan 
ginen biok. Gailur desberdinetan 
baina paraje ederrak konparti-
tu genituen. Topatuko zaitut hor 
goietan, gailur guztietan. Kuku 
bat egingo dizut. Egon adi, Jo-
seba.

Aita Jose Mari eta biok zure 
bihotzean gaude amarekin ba-
tera. Laster arte. Segi izaten 
argia amarekin batera, eta bi-
dali argi hori guri.

Joseba eta amatxo maittiak, 
betira arte.

Uztailaren 31n trukatutako irudiak, Jone Besaidetik gora eta Joseba Aubisquen. J.M.

Joseba Muxika Sarasketa

Uztailean iragarri zuen Udalak 
eta irailaren 19rako ipini zuten. 
Azoka egiteko asmoa badauka-
gu", berretsi du Iraitz Lazkano 
alkateak. "Protokoloak jarriko 
ditugu, postuetan baldintza ba-
tzuk bete beharko dira, eta zir-
kuituekin-edo antolatu beharko 
dugu azoka, dena ahalik eta 
txukunen joateko eta distantziak 
eta beste errespetatzeko". Azo-

katik kanpoko ekintzekin zer 
egin aztertzen dihardutela onar-
tu du. "Mendi lasterketa egitea 
nekeza ikusten dut. Azoka os-
teko baserritarren bazkaria ere 
ezingo da egin. Saiatu behar 
dugu jende pilaketak saihesten".

Azokan mahaia ipintzeko izen-
emateari dagokionez, interesa-
tuek hilaren 17rako jakinarazi 
behar dute udaletxean. Behar 
den mahai kopurua jakiteko eta 
mahai horien kokapena eraba-
kiko duen zozketa egiteko ga-
rrantzitsua da.

Baserritarren 
azokarako izen 
ematea, zabalik

gogoaN
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Oihana Elortza oÑati
Aurreko ikasturtean hasi ziren 
datorrena prestatzen Oñatiko 
hiru ikastetxeetan. Momentuko 
protokolora eta agindu eta go-
mendioetara egokitu dituzte 
lehengo lanketak, eta datorren 
astetik aurrera ikasleak har-
tzeko prest dute dena. Presen-
tzialak izango dira eskolak 
ikasturte hasieran, eta ikastur-
te osoan horrela izatea da hiru 
ikastetxeen nahia. Horretarako 
prest daude eta horrek izango 
du lehentasuna, baina eskolak 
etxetik telematikoki jarraitu 
beharra tokatu daitekeela ahaz-
tu barik.

Aparkalekuak oinezkoendako 
DBHra artekoak 21ean hasiko 
dira goiz eta arratsalde eskolan, 
eta, hain zuzen ere, sartu-irte-
neko ordutegia malguagoa izan-
go da aurten ikastetxeetan. Ordu 
laurden lehenago sartzen eta 
ateratzen hasiz eta bost minu-
tuko tarteak gordeta txandaka 
eginez, esaterako.

Izan ere, jende pilaketa da, 
ikastetxeetan ere, saihestu gura 
den puntuetako bat. Eta, horri 
lotuta, Udalarekin batera, ikas-
tetxe kanpoaldeko aparkalekuak 
kendu egingo dituzte datorren 
astelehenetik aurrera. "Ikastetxe 
bakoitzaren ondoan dauden 

aparkalekuak kendu edo erre-
pideko errei bat oinezko bihur-
tuko da irailaren 7tik 25era, 
mugikortasun ekintzen barruan. 
Modu horretara, sartu-irtenetan 
sortzen diren jende pilaketak 
ekidin gura dira. Toki horiek 
oinezkoendako izango dira 24 
orduz epe horretan. Epea pasa-
tutakoan bilera bat eta balantze 
bat egingo dugu guztion artean, 
horrela jarraitu edo zerbait al-
datu behar edo ahal den ikus-
teko eta erabakitzeko", dio Alaitz 
Kortabarriak, Hezkuntza zine-
gotziak. 

Kaleko espazioetan eskolak 
Horrez gain, kaleko hainbat 
espazio ikasgela bihurtzeko az-
terketa ere egin dute Udalak eta 
hiru ikastetxeek. Kortabarriak 
baieztatu duenez, ikastetxe ba-
koitzak bere inguruan dauden 
kanpoko espazio zabalak erabi-
li ahal izango ditu jolastordue-
tarako edo edozein eskola ema-
teko; betiere, beste gela batekoe-
kin elkartu barik. Gune horiek 
identifikatuta dituzte, eta beha-
rra dutenean erabiliko dira. 

Bestalde, ume bakoitzak bere 
materiala –margoak, errotula-

doreak, orriak...– eramateko 
gomendioa egingo dute ikaste-
txeek, eta gela gehienetan, adi-
naren arabera, banaka eseriko 
dira. Eraikin barruan dituzten 
espazioen erabilera ezberdina 
da batean edo bestean; liburu-
tegiaren kasuan, esaterako, 
erabilgarri egongo da toki ba-
tzuetan, baina gela bakoitzeko 
liburutegia material gehiagore-
kin hornitu dute beste batzuetan 
eta liburutegia ez dute erabiliko. 
Jangeletan ere moldaketak egin 
dituzte denetan, espazioari edo 

ordutegiari begiratuta. Garraioa, 
aldiz, berdina izango da; han 
ere maskara eraman beharko 
dute ikasleek. Eskolaz kanpoko 
ekintzarik ez da egongo ikaste-
txeetan. Ikasle gazteenei lotuta 
dagoen Eskola Kirola zerbitzua 
ez da egongo aurten; ez dute, 
behintzat, ohiko moduan eskai-
niko.

Gela barruan ikasleen artean 
kasu positibo bat atzemanez 
gero nola jokatu ere jasota dute 
ikastetxeek euren kontingentzia 
planetan.

Ume bat eskolako motxila prestatzen. O.E.

Ikasturtea presentziala 
izango den nahiarekin
Jende pilaketak saihesteko eta espazio gehiago izateko, ikastetxe inguruetan dauden 
aparkalekuak kendu egingo dituzte astelehenetik aurrera eta herriko hainbat espazio 
publiko erabilgarri egongo dira jolastordurako edo eskolak emateko 

Eudelek udalei eskatu die 
bidaltzeko erabilgarri dauden 
espazio publikoen zerrenda. 
Udalak gaztelekua apuntatu du 
zerrenda horretan, espazio 
gehiagoren beharra herriko zein 
ikastetxek eduki dezakeen 
aztertuaz eta eurekin berba 
eginaz. Gaztelekua 
hezkuntzarako erabiltzea 
tokatuz gero, baina, ohiko 
zerbitzua ahalik eta gutxien 

eteteko moduan erabiliko 
litzakete. Baina udal eraikinak 
ez ezik, beste erakunde 
batzuetakoak direnak ere sartu 
ditu zerrenda horretan, Larraña 
eta Artxiboa, esaterako, hango 
gela batzuk ere erabiltzeko 
moduan egon daitezkeen edo ez 
aztertu dezan Hezkuntza Sailak. 
Espazio berrien gaia joan den 
ikasturtean hasi ziren lantzen 
Udala eta herriko ikastetxeak.

Horrez gain, Udalak 
mugikortasun aktiboa bultzatuko 
du eta DBH mailako eraikinen 
ondoan bizikletendako 
aparkaleku estaliak egingo ditu; 
prozedura martxan dago 
dagoeneko. Bestalde, eskolak 
etxetik online jarraitu beharra 
tokatuz gero, Udalak berriz 
banatuko ditu SIM txartelak 
Izarkom kooperatibaren 
laguntzarekin, herriko ikasle 
guztiek eskolak telematikoki 
jarraitu ahal dezaten. 

Gaztelekua eta Larraña
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Jende-pilaketak saihestea ezi-
nezkoa dela argudiatuta, Udalak 
sanmigeletako hainbat jarduera 
eta ekitaldi bertan behera uzte-
ko erabakia hartuta du hainbat 
eragilerekin batera. Aurten ez 
dira Herri Eguna, Errosaixo 
Bixamona, haur zein helduen 
danborradak, kalejirak eta so-
kamuturrak egingo. Zer egingo 
den zehazteko hurrengo bilera 
martitzenerako deitu dute; he-
rriko eragileekin eta norbana-
koekin egin gura duten bilera 
irekia izango da, 18:00etan, zi-
nema aretoan.

Taldeen zerrenda osatu 
Eta bilera horretan hasiko dira 
Oñatin antolatu ahal diren ikus-
kizunen zerrenda egiten. Izan 
ere, kultura ekitaldiak antola-
tzeko gogoa badu Udalak, eta 
herriko eragileekin batera ados-
tu gura du nola, zer eta noiz 
egin hori. "Irailaren 28tik Erro-
saixo Bixamona eguna bitartean 

pilatzen dira ekitaldiak, norma-
lean, baina iraileko asteburuetan 
ere egoten dira gauzak. Aurten 
jairik ez dago, baina proposamen 
bat izan daiteke urriko astebu-
ruetan ere gauzak antolatzea. 
Kultura agenda eskaintzea izan-

go da gure lana eta guztion artean 
erabaki dezakegu zein antzerki 
edo musika talde ekarri edo 
bestelako zein ekintza egin, ber-
me guztiekin eta beharrezko 
diren segurtasun-neurri guztiak 
hartuta", dio Kultura zinegotziak. 

Uda aurretik ere egin dituzte 
jaien inguruko bilerak Udaleko 
eta talde eragileetako ordezka-
riek, eta jaietan egingarri diren 
hainbat jarduera identifikatu 
dituzte. Orain, horri guztiari 
forma eman eta proposamen 
berriak aztertu eta zerrenda 
osatzen hasiko dira. Jai nagusien 
harira, dena den, aurten jaieta-
ko egitarauaren liburuxkarik 
egongo ez dela aitortu du Udalak, 
eta antolatzen diren ekitaldiak 
beste euskarri batzuen bidez 
emango dituztela jakinarazi.

Esk-ltu-ra  
Bestalde, azken hiru hilabetee-
tarako antolatu diren ekitaldiek 
osatu duten Esk-ltu-ra progra-
maren balorazio baikorra egin 
du Kultura zinegotziak. "Ikusi 
da artistek bazutela euren lana 
erakusteko gogoa, lanerako beha-
rra; asko eskertu dute ekitaldiak 
antolatu izana. Bestalde, herri-
tarrek ere ondo erantzun dute. 
Hor ere ikusi da gustura ondo 
hartu dutela kultura ekitaldiak 
antolatzea. Oso gustura gaude 
emaitzarekin, bai".

Txantxikuaren jaitsiera. GOIENA

Ikuskizunak asteburuetara 
pasatzea aztertuko dute
Datorren martitzenean, irailak 8, da hurrengo bilera irekia herriko jai nagusietan zer 
egin zehazteko. Normalean egun gutxitan pilatzen diren ekintzak edo ikuskizunak 
urriko asteburuetan zehar egitea izango da udalaren proposamenetako bat

Atzeko kaleko jai batzordeak 
antolatuta, kultura ekitaldiak 
egongo dira zapatuan Kalegoie-
nan jarri duten oholtzan. Potx 
magoa izango da gora igotzen 
lehena, 17:00etan; 18:15ean, Oña-
tiko dultzainero taldeak joko 
du; 19:15ean, Nahia Herraezen 
eta Julen Muruaren kontzertua 
egongo da; eta 20:30ean, Antton 
Telleriaren monologoa.

Auzoko jaiak ezin antolatu 
dituztelako pena dute batzorde-
koek, baina osasuna lehenetsita 
eta "kulturak eta osasunak bat 
egin" dezaketela sinetsita anto-
latu dute egitaraua. Ez da txos-
narik egongo eta ezingo da eda-
ririk sartu. Sarrerak Txokola-
teixan hartu beharko dira.

Magia, musika eta 
monologoa Atzeko 
kalean zapatuan

'0 km'-ko oporraldia

Zorioneko birusak makina bat aldaketa ekarri digu: 
maskararekin ibili beharra, harreman sozialak murriztea, 
komertzioetan sartzeko txanda gordetzea, tabernetan jarrita 
kontsumitu beharra… Aldaketa eta moldaketa horien artean 
oporrak iritsi zitzaizkigun, eta orain horien balantzea egiteko 
ordua. Duela urte batzuk, beno, iaz, urrutirago joan gabe, esan 
izan balidate oporrak herrian pasako nituela, ez nuen sinetsiko. 
Aurten hain modan dagoen 0 km kontzeptua oporrei lotu diegu. 
Bai, egia da, hurbileko eremu hori urte osoan dugu eskura, 
baina aurten horrela tokatu da.

Eta guk bezala, beste askok ere aukera bera egin dutelakoan 
nago, hori baieztatu ahal izan baitugu egin ditugun ibilaldietan. 
Galdetu bestela araoztarrei. Harritzekoa zenbat jende ibili den 
inguru horretan; askotan, bertakoenganako errespetu 
handiegirik gabe, gainera.

Egia esan, egindako aukera horren damurik ez dut, bertan ere 
inora joan gabe opor ederrak pasa ditugu, eta atseden hartzeko 
aukera aparta izan da.

NiRE uStEz

MIEL GURIDI
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Oihana Elortza oÑati
Hamar txirrindularik hartuko 
dute parte Euskadiko taldean 
asteburuan Mallorcan jokatuko 
den Espainiako gazte mailako 
txapelketan, eta horietatik hiru 
dira oñatiarrak: Aimar Erostar-
be, Unai Cueva eta Danel Casais.

Zirkuituari lau bira 
Asteburuaz eta aukeraz disfru-
tatzera joan dira hirurak, eta 
lasterketan ahalik eta ondoen 
aritzera. Eguaztenean bidali 
zituzten bizikletak eta eguen 
arratsaldean joan ziren eurak, 
gainerako taldekideekin batera, 
hegazkinez, Bilbotik Mallorcara.

Domekan dute lasterketa: 135 
kilometroko lasterketa, lau bira 
33 kilometroko pasatxoko zir-
kuituari. "Astia izango dugu 
ibilbidea ezagutzeko, probatzeko 
eta entrenatzeko. Domekan 
11:00etan hasiko da lasterketa. 
Eguraldi iragarpena begiratu 
dugu eta badirudi ona egingo 
duela, 25 gradutik gora. Tenpe-
ratura ona da hori. Ea ondo 

aritzen garen", adierazi du Danel 
Casaisek Mallorcara joan bez-
peran, asteburua lagunak egi-
teko ere aprobetxatuko dutela 
gaineratuz.

Abuztuan Villatuertako (Na-
farroa) lasterketa irabazi zuen 
Casaisek; tropeletik ihes egin 
eta 35 kilometro bakarrik egin-
da sartu zen helmugan. "Pozik 
garaipenarekin, bai".

Unai Cueva eta Aimar Eros-
tarbe ere abuztuan irabazitako 
esperientziarekin abiatu dira. 
Gipuzkoako txapelketan izan 
ziren biak Euskadirekin. "Zapa-
tuan ikusiko dugu zirkuitua, 
bihurgune txarrak, aldapak eta 
antzerakoak ezagutzeko. Eta 
domekan, lasterketa. Asteburu 
berezia izango da", dio Cuevak. 

Erostarbek Europako txapelke-
tan ere hartu du parte uda ho-
netan. "Erori egin nintzen eta 
ez nuen lasterketa amaitu, bai-
na esperientzia hor dago, bai. 
Horrelakoak beti dira onak, 
jende ezberdina duzu alboan, 
taldekideak beste batzuk dira, 
baina elkarrekin aritzen gara, 
eta ona da hori".

Aimar Erostarbek domekako 
lasterketan ez ezik gaur, eguba-
koitza, arratsaldean izango den 
erlojupekoan ere parte hartuko 
du Euskadiko maillotarekin.

Gogoz joan dira 
Konfinamenduaren ostean atze-
ratu egin dira lasterketa asko, 
eta, bitartean, etxe inguruan 
ibili dira entrenatzen bertako 
txirrindulariak. Gogoz hartu 
dituzte antolatu diren lasterke-
tak eta maila ona erakutsi dute 
parte hartu dutenetan; hala, 
ilusio eta gogo horrekin abiatu 
dira Mallorcara ere. Domeka 
gauean iritsiko dira denak Bil-
boko aireportura. 

Danel Casais, Aimar Erostarbe eta Unai Cueva, eguazten arratsaldean Oñatin. O.E.

Euskadirekin arituko dira 
asteburuan Mallorcan
Espainiako txapelketak jokatuko dira han gaurtik domekara bitartean, eta aloña 
Mendiko hiru txirrindularik gazte mailakoan hartuko dute parte, Euskadiko 
selekzioarekin. gaur dute erlojupekoa eta domekan 135 kilometroko lasterketa 

ABUZTUKO 
LASTERKETETAN ONDO 
ARITU DIRA ULMA 
TALDEKO HIRU 
TXIRRINDULARIAK 

Fitness ikastaroen eskaintza 
ezagutzeko eta probatzeko au-
kera egongo da datorren astean 
Zubikoa kiroldegian eta Urgai-
nen. Izan ere, ikastaroetako 
batzuk Urgainen izango dira 
ikasturte berrian.

Fitbike, pilates, body tonu, 
body balance, zunba eta gimna-
sia egokitua dira, besteak beste, 
eskainiko diren ikastaroetako 

batzuk; gehienak, gainera, mai-
la ezberdinetan.

Datorren astean da ate irekien 
jardunaldia –eguenean salbu, 
jaieguna da eta–. Izena online 
eman daiteke, udal webgunean, 
edo kiroldegian dituzten inpri-
makiak beteta. Hain zuzen, 
irailaren 14an hasiko da ikas-
turtea eta bakoitzak bere este-
rilla, toalla bat eta hidratatze-
ko ontzi bat eramatea gomen-
datzen du Udaleko Kirol Sailak. 
Urgainen ez dago aldagelarik 
eta dutxa zerbitzurik.

Fitness ikastaroak 
ezagutzeko aukera 
dago datorren astean
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Nerea Agirrezabal bergararra 
eta Eider Altube arrasatearra 
ez dira arraunera iritsi berriak. 
Altubek, esaterako, lautan har-
tu du esku Kontxako Bandera-
ko sailkapen fasean, baina 

oraindik ez dakite finalean 
egotea zer den. Eta aurtengo 
edizioa ere lurretik jarraitu 
beharko dute, eta ez itsasotik. 
Sailkatzea ez da erraza: traine-
ru asko eta finalerako txartel 
gutxi. 

Hala, datozen bi asteotan zor-
tzi traineru izango dira Donostian 
zein baino zein gehiago, baina 
donostiarrek, etxekoak direnez, 
postu finkoa dute. Beste lau txar-
tel ia segurua zen Euskotren 
ligako traineruendako izango 
zela, eta halaxe gertatu da. Ho-
rrenbestez, bizpahiru txartel 
geratzen dira zortzi traineruen 
artean banatzeko, eta oraingoan, 
San Juanek eman du ezustea, 
seigarren denbora onena eginda. 
Hala, eguaztenean Orio izan zen 
onena (11.08.82), eta Tolosaldea 
(8.82 segundora), Arraun Lagunak 
(12.26ra), Zumaia (19.34ra), Hon-
darribia (19.70era), San Juan 
(24,70era) eta Hibaika (29,14ra) 
traineruek lortu zuten finalera-
ko txartela. Nerea Agirrezabalen 
Ondarroa Cikautxo atarian ge-
ratu zen, sei segundogatik ez 
ziren sailkatu –zortzigarren–, eta 
horiek hartu zuten pena handie-
na, gertu egon ziren eta. Castron 
bandera irabaztetik zetozen, eta, 
nahiz eta dena ondo egin behar-

ko zutela jakin, sailkatzeko au-
kerak zituzten. Eider Altuberen 
traineru lekeitiarrak, berriz, 
hankak lurrean zituen. Ligan ez 
dute denboraldi hasieran aurrei-
kusitako maila eman eta azken 

orduko aldaketek ez diete onik 
egin. Talde beteranoa dute, eta 
datorren urtean gaztetasuna iri-
tsiko da lehen trainerura. Kon-
txatik kanpo geratuta, atseden 
hartzeko ordua da orain.Ondarroa Cikautxo taldeko neskak, eguazteneko sailkapen fasean. YOUTUBE

Portutik ikusi beharko 
dute Kontxako Bandera
 ARRAUNA  Nerea agirrezabalek eta Eider altubek, taldekideekin batera, Donostiako 
portutik jarraitu beharko dute aurtengo kontxako bandera. Eguaztenean euren 
traineruek ez zuten sailkapen fase zorrotza gainditu; San Juanek eman zuen ezustea 

Xabier Urzelai aRRaSatE
Gipuzkoako Futbol Federazioak 
aire berritua behar duela sinis-
tuta aurkeztu dute gaur, eguba-
koitza, plataforma berria Do-
nostiako Aquariumean. 

Garai berriak da plataforma 
berriaren leloa, eta azken ur-
teotan Bergarako kirol zuzen-
dari izan den Manu Diaz da 
talde barruan presidente izate-
ko hautagaia. "Talde polita osa-
tu dugu, baina ez dago erabat 
itxita, orain momentuan hogei 
bat lagun izango gara eta horre-
kin %80 inguru dugu osatuta; 

gustura hartuko genuke jende 
berria, eta emakumezkoak ba-
lira, hobeto", adierazi dio Manu 
Diazek GOIENAri.

Bergarakoaren esanetan, pla-
taforma berriaren helburua da 
klubak eta jokalariak Federa-
zioaren lehentasunen artean 
egotea: "Plataforma osatu dugu 
Gipuzkoako klub askotako or-
dezkariekin, Hirugarren Mailan 
dauden klub gehienetako ordez-
kariekin hasi eta baita Ohorez-
ko Erregional Mailako ordezka-
riekin ere. Hala, egungo zuzen-
daritzako buruak, Juan Luis 

Larreak, 32 urtez dihardu Gi-
puzkoako Futbol Federazioa 
zuzentzen, eta uste dugu denbo-
ra larregi dela. Imajinatu beste 
edozein erakundetako zuzenda-
ritzan hiru hamarkadatan jende 
berbera egongo balitz zer esan-

go genukeen; bada, Federazioan 
berdin, erreleboa behar dute. 
Gipuzkoako Futbol Federazioak 
aire freskoa behar duela pen-
tsatuta hausnarketa prozesua 
hasi genuen, eta taldea aurkez-
tea erabaki dugu".

Federazio irekia 
Aurreratu moduan, futbol joka-
larien eta kluben interesak de-
fendatuko duen Federazioaren 
aldeko apustua egitea da asmoa, 
eta "Federazio ireki" baten alde 
egin gura dute: "Berez, urriaren 
31rako egon beharko litzateke 
eratuta hauteskundeak deituko 
dituen asanblada, baina, zerga-
tia ez dakigun arren, prozesua 
oso atzeratuta dagoela uste dugu. 
Behin asanblada eratuta, hau-
teskundeak, berandu jota, aza-
roan edo abenduan egin behar-
ko genituzke".

'Garai berriak' ekarri gura ditu 
Manu Diazen plataformak
 FUTBOLA  gipuzkoako Federazioaren zuzendaritzan 
erreleboa hartu gura du gaur aurkeztu duten taldeak

Manu Diaz. GOIENA

Hainbat hilabetez lasterketa 
barik egon eta gero, abuztuan 
itzuli zen motor hotsa Gipuz-
koako errepideetara, Euskadiko 
Mendiko Sariko lasterketa jo-
katu zuten-eta Aian. Ikuskizun 
ederra izan zen, gainera, maila 
oso altuko auto eta pilotuak batu 
ziren bertan, lasterketa faltan 
asko animatu ziren-eta Aiako 
proban esku hartzera.

Horretarako, antolatzaileek 
neurri zorrotzak bete behar izan 
zituzten, eta Aramaioko rallys-
printeko antolatzaileak ere prest 
daude neurri horiek betetzeko. 
Irailaren 12an izango da Ara-
maioko hitzordua, eta urteko 
bigarren rallysprint proba izan-
go da. 

 AUTOMOBILISMOA  
Aramaioko 
rallysprintak, aurrera

NEREA AGIRREZABAL 
oNDaRRoa CikautXo taLDEkoa

"Urte hasieran sinatuko 
nuen denboraldi hau"

"Ondarroako Arraun talde 
moduan egin dugun bigarren 
denboraldia izan da. Eta, 
Bizkaiko txapeldun izatearekin 
batera, aurreko astean 
Castroko Bandera irabaztea 
lortu genuen. Lorpen handiak 
dira horiek guretako, baina 
Kontxako Banderara begira 
hankak lurrean genituen guk. 
Donostiarrak sailkatuta 
zegoen, eta beste lau talde 
goragoko mailakoak dira. 
Tolosa ere bagenekien 
sailkatuko zela; horrenbestez, 
hainbat talde geunden postu 
gutxi batzuetarako".

EIDER ALTUBE 
iSuNtza ELECNoR taLDEkoa

"Esperantza gutxi 
geneukan sailkatzeko"

"Ligan ez dugu gure onena 
eman, eta esperantza gutxi 
nuen Kontxara begira, nahiz 
eta ilusio handiarekin egon. Eta 
hori, normalean, Kontxako 
Banderan gure onena eman 
izan dugula. Bada, lan txukuna 
egin genuen estropadako hiru 
laurdenetan, baina patroia 
aldatu behar izan dugu, aurten 
gurekin ibili dena gazteegia 
delako Kontxan parte hartzeko, 
eta iazko patroiak apenas egin 
ditu bi entrenamendu saio 
gurekin. Orain, atseden 
hartzeko ordua da, uda 
gorabeheratsua izan da eta".

Debagoieneko arraunlariak:
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T. Madina / X. Urzelai aRRaSatE
Iaz, Debagoieneko 270 korrika-
larik lortu zuten Behobia-Do-
nostia lasterketako helmuga 
zeharkatzea, baina aurten ez 
dute halakorik egiterik izango. 
Fortuna elkarteak bertan behe-
ra utzi du lasterketa, baina aste 
barruko albisteak ez du inor 
ezustean harrapatu, bistan ze-
goen-eta COVID-19aren aurkako 
segurtasun neurriak errespeta-
tzea zaila izango zela horren-
beste jende pilatzen den laster-
ketan. Lasterketa askotako 
antolatzaileek erabaki berbera 
hartu dute, eta, bereziki, Beho-
bia-Donostiak jende asko batzen 
du, bai korrikalariak, baina 
baita ikusleak ere. Hala, GOIE-
NA iazko debagoiendar azka-
rrenekin egon da. Donnayk 1.06ko 
denbora egin zuen eta Arkona-
dak 1.20an geratu zuen erlojua.

Eta orain, zer? 
Aurtengo dortsala ordainduta 
zutenendako hiru aukera jarri 
ditu Fortunak: inskripzioa 
2021eko edo 2022rako gordetzea; 
izen-ematearen dirua bueltan 
jasotzea; edo izen-ematearen 
kopuru osoa edo zati bat dohain-
tzan ematea Fortuna Elkarteari. 
Jakin, baina, aurrera jarraitzen 
duela azaroaren 2tik 8ra egingo 
duten Behobia Birtuala. 

Donnay arrasatearra –elastiko berdeaz–, iaz. GOIENA

Ibarrean ere Behobia 
gosez geratuko dira asko
 ATLETISMOA  behobia-Donostia lasterketa antolatzen duen Fortuna Elkarteak astean 
eman du aditzera aurten ez dutela lasterketa egingo. iaz Debagoieneko azkarrenak 
izan ziren Endika Donnayrekin eta Saioa arkonadarekin izan da goiENa

Sei hilabeteko atzerapenaz dator 
Bergarako pilota sailak antola-
tzen duen Soraluce sariko lau 
eta erdiko txapelketako finala. 
Martxoaren 17an ziren finala 
jokatzekoak, baina koronabiru-
saren pandemia tarteko bertan 
behera utzi behar izan zuten 
hitzordu hori ere. 

Hala, finalerdiak jokatu zituz-
tela urte erdi pasa bada ere, 

kanporaketa guztiak gainditu 
eta finaleraino sailkatzeko me-
ritua izan zuten pilotarien lanak 
errespetua merezi duelako, eta 
jendea pilota gosez delako, irai-
laren 11n jokatuko dute finala, 
19:30ean hasita.

Hala, promesen kategorian, 
Jorge Fernandez errioxarrak 
eta Unai Alberdi azpeitiarrak 
neurtuko dituzte indarrak. Eta 
nagusien kategorian, Lemoako 
Aitor Etxebarria eta Uharteko 
Iker Espinal izango dira zein 
baino zein gehiago. 

 PILOTA  Sei hilabete 
geroago jokatuko dute 
Soraluceko finala 

ENDIKA DONNAY  
aRRaSatE

"Ezinezkoa da egoten den 
publikoa kontrolatzea"

"Irailera arte itxaroren nenbilen 
aurtengo Behobia-Donostia 
lasterketan egon ala ez 
erabakitzeko, eta aurreikusten 
genuena gertatu da, bertan 
behera utzi dutela. Gainera, 
erabaki zuzena dela uste dut. 
Nahiz eta lasterkari kopurua 
erdira murriztuta ere, milaka 
lagunek hartuko zuketen esku 
proban, eta ez hori bakarrik, 
errepide bazterrean ere milaka 
eta milaka lagun batzen dira 
lasterkariak animatzeko. Eta ez 
dago antolatzailerik hori 
kontrolpean mantentzeko 
gaitasuna duenik".

SAIOA ARKONADA 
 oÑati

"Zail ikusten nuen 
neurriak errespetatzea"

"Aurreikustekoa zen lasterketa 
bertan behera utziko zutela, 
gainontzeko lasterketekin 
gertatu den moduan. Pena da, 
lasterketa bat gutxiago 
aurtengo denboraldirako, eta 
normaltasunera bueltatzea 
kostatu egingo den seinale. 
Uste dut ondo hartutako 
erabakia dela, ahalegin handia 
egiten gabiltza denok 
segurtasun eta osasun 
neurriak errespetatzen, eta 
Behobia-Donostian batzen den 
jendetzarekin ez nuen 
bideragarri ikusten neurri 
horiek errespetatzea".

Iazko ibarreko azkarrenen iritzia:

Debagoienean egitekoak 
ziren lasterketen 
etorkizuna argitzeke dago 
oraindik. Oñati-Arrasate 
probaren inguruko erabaki 
ofiziala datorren astean 
jakinaraziko du AEDk. Eta 
Antxintxikak ere egunotan 
emango du 
erabakitakoaren berri.

Bailarakoak 
ere kolokan
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Hogei urtetik gorako eskarmen-
tua du arrasatearrak zinema-
gintzan, eta "gogotsu" heldu dio 
erronka berriari: Erase una vez... 
Euskadi berak idatzi eta zuzen-
duko duen lehen film luzea gra-
batzen ari da jaioterrian. "Nire 
haurtzarora itzuliko naiz. Hazi 
nintzen kale horietara. Istorio 
honen helburua da 12 urteko 

lau haurren ikuspegitik 80ko 
hamarkadako Euskadi hura az-
tertzea. Aztarna handia utzi 
zidan garai hark", azaldu du 
Manu Gomezek.

1985eko udako oporraldian 
girotuta dago, baina ez du herri 
zehatz batean kokatu. "Orduko 
Gipuzkoako edozein herri izan 
daiteke, ez dago zehatz Arrasa-
ten edo bailaran kokatuta. Punk 

musika garrantzitsua da filmean, 
eta baita heroina eta koopera-
tibak ere. Stand by me (Rob Rei-
ner 1986ko) eta Érase una vez en 
América... (Sergio Leone, 1984) 
filmen nolabaiteko antza du".

Film korala 
Andaluziatik migratutako gu-
rasoak dituzten Marcos, Jose 
Antonio, Paquito eta Toni dira 

protagonistak; Asier Floresek 
(Dolor y Gloria), Aitor Caldero-
nek (Que Dios nos perdone), Mi-
guel Riverak (Dos amantes) eta 
Hugo Garciak interpretatuta-
koak. "Ikasturtea bukatu eta 
heldu dira azkenean udako opo-
rrak. Oporraldi gogoangarria 
izango dela uste dute, baina gero, 
ez da hala izango". 

Lau mutiko horiez gainera, 
izen handiko aktoreak daude; 
besteak beste, Gomezen lehen-
gusua den Bergarako Yon Gon-
zalez, Josean Bengoetxea donos-
tiarra, Luis Callejo, Marian 

Alvarez, Ruth Diaz, Aron Piper, 
Pilar Gomez, Vicente Vergara, 
Vicente Romero, Maria Isasi, 
Maria Alfonsa Rosso, Rafa Mar-
tin, Eriz Alberdi eta Betiza Bis-
mark. "Oso korala da, lau mu-
tikoak eta horien gurasoak, 
anai-arrebak... ere badaude".

Ferrerias kalean manifestazioa irudikatu zuten asteleheneko grabaketan. XABI GOROSTIDI

Debagoieneko hainbat toki, 
zinemako plato bihurtuta 
Manu gomez arrasatearrak zuzendutako 'Érase una vez... Euskadi' filma ari dira 
astelehena ezkero Debagoienean grabatzen; 80ko hamarkadako "Euskal Herri zahar, 
borrokatzaile eta aztoratua" irudikatzen du eta 12 urteko lau gazte dira protagonista

ARRASATEN ETA 
OÑATIN ARI DIRA 
MANU GOMEZEN 
'ÉRASE UNA VEZ... 
EUSKADI' GRABATZEN

Manu Gomez zuzendaria Arrasateko Erdiko kalean martitzenean grabatzen. IBAI ZABALA

Oñatiko Orueta etxea. A.A.. Arrasateko horma atonduta.  M.S.
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Arrasaten abiatu zuten 
Asko aldatu da Euskal Herriko 
herrien itxura. Horregatik, "he-
rri askorekin bat" sortu dutela 
azaldu du Gomezek. Zazpi aste 
iraungo du grabaketak eta 100 
lagun inguru arituko dira. De-
bagoienean, oraingoz, Arrasaten 
eta Oñatin ari dira; Soraluzen 
eta Eibarren ere izan dira asteon.

Filmak ikusmin handia sortu 
du; horren erakusle da alde 
zaharreko Ferreriasen eta Er-
diko kalean eta Nafarroa etor-
bidean, Debagoieneko Manko-
munitatearen egoitza inguruan, 
bildu den jendetza: horietako 
asko gustuko duten aktore iza-
rra gertutik ikustera hurbildu 
dira; beste asko kamera aurrean 
agertzera ere animatu dira.

Garai batean Ferreriasen ze-
goen Jovi margo dendaren loka-
la King's ile-apaindegi bihurtu 
du Gomezen taldeak, hormetako 
paperak, aulkiak, ile-lehorgailuak 
eta garaiko afixak erabilita. Eta 
Erdiko kalean dago filmeko Ai-
tor etxetresnen denda, Modas 
Mercheren lokal ohian. "Uztail 
hasieran etorri ziren nire fami-
liarena den lokala erabiltzeko 
baimena eskatzera. Hamar bat 

egunerako beharko dutela esan 
ziguten, eta abuztu erdialdean 
eman genien giltza, dekoratuak 
atontzen hasteko. Ez nuen Manu 
ezagutzen aurrez, baina berak 
ni bai; gazteagoa zela jostailuren 
bat edo beste saldu nion, antza. 
Egunerokotasunetik ateratzeko 
politak dira halako gertakariak. 
Ikaragarria da minutu batzuk 
grabatzeko atzean dagoen lana. 
Ondo ari dira portatzen", dio 
Zur Lur jostailu dendako Juan 
Manuel Axpek. 

Oñatin, asteburuan 
Aozaratza kaleko Orueta etxean 
ere grabatuko dute. Atzo, egue-
na, hasi eta domeka bitartean 
izango dira beheko eta lehenen-
go solairuetan; hasiera batean, 
barruko irudiak bakarrik filma-
tuko dituzte. "Lokalizazio ardu-
raduna laguntza eske etorri zen 
uztailaren bukaeran kultura 

etxera, 80ko hamarkadako itxu-
ra duen etxe baten bila ari zi-
relako. Herrian ibilalditxo batzuk 
egin genituen elkarrekin, eta 
ezagutzen nuen Orueta etxearen 
jabeekin harremanetan jarri 
nuen gero, eta euren artean 
adostu zuten baimena. Sare elek-
trikoa oso zaharkitua du, eta 
konpontzen laguntzen saiatu 
gara Udaletik", azaldu du Kul-
tura zinegotzi Iñaki Olaldek. 

Ultzegin kaleko hainbat apar-
kaleku zine-taldearentzat gorde 
dituzte; hori horrela, Kalegoie-
neko lur azpiko aparkalekua 
ireki eta libre utzi du Udalak, 
atzotik domekara bitartean.

La Canica Films-ek ekoiztuta 
Zinegile gazteen aldeko apustua 
egiten duen La Canica Films-ek 
ekoitzi du, Erase una vez mi 
cuadrilla AIEren laguntzarekin, 
eta EITBren eta RTVEren ba-
besa du. Ibilbide handiko pro-
fesionalekin osatu dute lantalde 
teknikoa; horien artean daude: 
Almodovarrekin lan egiten duen 
Antxon Gomez zuzendari artis-
tikoa; Javier Salmones argazki 
zuzendaria; eta Josune Lasa 
jantzien arduraduna.

Aitziber Garmendia, Sara Cozar, 
Getari Etxegarai, Naiara Arnedo, 
Itziar Atienza eta Leire Ruiz dira 
Tentazioak eta Acronicak ekoitzi 
duten komedia garratzaren 
protagonistak. Bergarako Mireia 
Gabilondok zuzendu du eta 
Aretxabaletako Kepa Errastik 
idatzitako izen bereko 
antzezlanean oinarrituta dago. 

Uztailaren 15ean grabatzen 
hasi eta uztailaren 31n amaitu 
zuten Gamiz-Fikako landetxe 
batean (Bizkaia) egin duten 
errodajea. Fernando Bernues da 
ekoizlea, David Bernues eta 
Xabier Lozano dira argazki 
zuzendariak, Ana Turrillasek 
zuzendu du arte departamentua 
eta Fernando Velazquez ari da 
soinu banda osatzen.

"Komedia garratza"
Landetxe batera doazen lagunen 
istorioa jasotzen du. "Betidanik 
lagunak diren sei emakume 
abiatuko dira bertara, horietako 
baten ezkongabeko agurra 
ospatzeko asmoz, baina urteak 
ez dira alferrik pasatzen, eta, 

euren artean lotura handia 
sentitzen badute ere, ez da ezer 
zena", diote ekoiztetxetik.

Filmak adiskidetasunaren eta 
sortzen diren tirabiren inguruan 
dihardu. "Hasiera batean 
asteburu zoroa izango zena are 
gehiago erotuko da: trapu 
zikinak, inoiz esan ez ziren 
gauzak, aitorpenak, alkohola, 
droga eta erlauntz bat".

Filmaren bi bertsio
Euskarazko eta gaztelerazko 
bertsio bana grabatu dute. "Ez 

da bikoizketa bat; modu batean 
esanda, bi film grabatu ditugu 
aldi berean; pasarte batean 
euskarazko bertsioa grabatu 
ondoren, gazteleraz grabatzen 
genuen gero pasarte bera, eta 
hala egin dugu film osoa". 

Muntaketa lanetan ari dira eta 
urrirako amaitzea espero dute. 
"Orain arteko sentsazioak onak 
dira, grabaketak ondo joan 
ziren, eta hala doaz hurrengo 
lanak ere. Zine aretoetako 
estreinaldirako data zehatzik ez 
dugu oraindik finkatuta".

Mireia Gabilondo zuzendaria Aitziber Garmendiari aktorearekin. TENTAZIOA

'Erlauntza' filma grabatu dute abuztuan

LAU HAURREN 
IKUSPEGITIK 80KO 
HAMARKADAKO 
EUSKADI AZTERTZEA 
DA FILMAREN ASMOA
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

102. EROSI
Baserria erosi. Baserri 
baten bila gabiltza Oñatin, 
erosteko asmotan. Tele-
fonoa: 653 01 71 65

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate, Aretxabaleta 
edo Eskoriatza. Etxebi-
zitza behar dugu errentan, 
hiru logelakoa. Telefonoa: 
638 85 43 36 

Arrasate. Familia txikia 
gara, hiru kidekoa, eta 
etxebizitza behar dugu 
errentan, ahal bada erdi-
gunean. 680 87 38 66 

Bergara eta inguruak. 
Apartamentua errentan 
hartuko nuke. Telefonoa: 
610 34 97 88

Bergara. Igogailua duen 
etxebizitza behar dugu 
errentan. Logela batekoa 
edo bikoa izan daiteke. 
Altzaririk gabe ere bai. 
645 72 92 87

Debagoiena. Etxebizitza 
errentan hartuko nuke. 
634 69 29 62

Debagoiena. Familia bat 
hiru logelako etxebizitza 
bila. 697 27 65 67

Etxe bila Arrasaten. Ama 
eta bi haur Arrasaten bi-
zitzeko etxebizitza bila 
gabiltza. 676 91 71 23

Oñati. Oñatiko mutil bat 
etxea errentan hartzeko 
prest. 679 62 69 64

105. ETXEAK OSATU
Arrasate. Gela ematen da 
errentan, unibertsitatetik 
oso gertu. Harremaneta-
rako: 629 80 47 82 

2. GARAJEAK
Arrasate. Errentan har-
tzeko garaje bila gabiltza 
Ferixaleku inguruan. Te-
lefonoak: 606 66 80 21 
edo 646 47 59 02

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Umea ikastolara erama-
tea. Pertsona bat behar 
da Arrasaten, goizetan 
umea ikastolara erama-
teko. Ordutegia: 7:30etik 
9:00etara. Autoa beha-
rrezkoa. Telefonoa: 616 
68 33 00 

 402. ESKAERAK
Arrasate eta inguruak. 
Arratsaldetan edo aste-
buruetan lan egingo nuke. 
Zaintzan, garbiketan zein 
tabernan. 647 51 48 07

Arrasate. Emakume ar-
duratsua gertu orduka, 
egunka edo gauetan zai-
tza lanak egiteko. Baita 
asteburuetan ere. Espe-
rientzia eta titulazioa 
dauzkat. 685 22 54 01 

Arrasate. Etxeko langile 
moduan aritzeko gertu 
nago. Ikastaroak eta le-
gezko agiriak dauzkat. 
632 39 87 73 

Arrasate. Orduka lan 
egingo nuke, egunean 
zehar zein gauetan. Le-
gezko agiriak eta etxez 
etxeko lanetarako ziurta-
giriarekin. 632 39 87 73

Arrasate. Zaintza eta 
geriatria titulazioak eta 
legezko agiri guztiak 
dauzkan emakumea la-
nerako gertu. Etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. 633 12 85 30

Arrasaten haurrak zain-
du. Haur Hezkuntzan 
graduatutako neska gaz-
te euskalduna irailetik 
aurrera haurrak zaintzeko 
prest. 646 25 60 30 

Bergara eta inguruak. 
Pertsona nagusi  eta 
umeen zaintzan edo lokal, 
bulego eta etxeen garbi-
keta lanetan jarduteko 
prest nago. 610 34 97 88

Bergara. 23 urteko mutil 
euskalduna, pedagogian 
diplomatua eta umeak 
zaintzen esperientzia 
duena, irailetik martxora 
bitartean, goizez, umeak 
zaintzeko gertu. 689 24 
85 89 (Jokin) 

Bergara. Emakumea lan 
bila, astelehenetik ostira-
lera. Helduak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko 
prest. 671 54 59 72

Bergara. Etxeak garbitzen 
eta umeak edo nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
661 06 06 63

Bergara. Nagusiak zain-
tzeko gertu nago. Baita 
asteburuetan ere. Telefo-
noa: 677 00 90 26

Debagoiena. 22 urteko 
neska naiz, Magisteritza-

ko titulazioarekin eta 
haurrak zaintzeko espe-
rientziarekin. Pertsona 
serio eta erantzulea naiz, 
lan egiteko gogo handia-
rekin. 673 39 18 82 

Debagoiena. Denetariko 
garbiketak egiteko gertu 
nago: etxeak, bulegoak, 
tabernak eta abar. Tele-
fonoa: 604 17 39 74 

Debagoiena. Emakumea 
lan bila pertsona nagu-
siak, egunez edota gauez, 
zaintzeko. 647 31 48 17 

Debagoiena. Esperientzia 
eta erreferentzia onak 
dituen mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. Legezko 
agiri eta baimen guztiekin. 
Orduka edota asteburue-
tan. Autoa daukat. Tele-
fonoa: 662 43 08 54 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke. 602 01 32 58 

Debagoiena. Etxeko lan-
gile moduan lan egingo 
nuke. 642 10 87 45 

Debagoiena. Garbiketan, 
gidari moduan edo nagu-
siak zaintzen lan egingo 
nuke. Autoa eta legezko 
agiriak dauzkat. 608 83 
29 67 edo 693 66 68 03 

Debagoiena. Mutila ger-
tu orduka, egunean zehar 
edo etxean bertan bizi 
izanda lan egiteko: nagu-
siak zaintzen, etxeko la-
nak eta garbiketak egi-
tean, zerbitzari moduan 
eta abar. 638 85 43 36 

Debagoiena. Neska bat 
eta mutil bat pertsona 
nagusien zaintzan lan 
egiteko prest. Egunez eta 
gauez. 659 90 85 13 

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka, egunean zehar 
edo etxean bertan bizi 
izanda lan egiteko: nagu-
siak zaintzen, etxeko la-
nak eta garbiketak egi-

tean, zerbitzari moduan 
eta abar. 654 11 15 14 

Debagoiena. Orduka edo 
etxean bertan bizi izaten 
lan egingo nuke zaintzan 
edota atariak garbitzen. 
Soziosanitario titulazioa 
daukat. 643 73 62 83 

Debagoiena. Orduka edo 
etxean bertan bizi izaten 
lan egingo nuke zaintzan 
edota atariak garbitzen. 
Soziosanitario titulazioa 
daukat. 643 73 62 36 

Debagoiena. Orduka 
edota astea osoz lan egin-
go nuke etxeko langile 
moduan. 643 29 75 77 

Debagoiena. Orduka zein 
egun osoz nagusiak zain-

tzeko gertu nago. Baita 
asteburuetan ere. Telefo-
noa: 600 02 74 13 

Debagoiena. Soziosani-
tario ikasketak ditut eta 
nagusiak zaintzeko gertu 
nago. Orduka, egun osoz, 
zein etxean bertan bizi 
izaten. Deitu 631 93 23 
22 telefonora.

Debagoiena. Soziosani-
tario titulazioa daukan 
neska nagusiak zaintzeko 
gertu. Esperientzia han-
dia. Deitu 13:00ak eta 
19:00ak artean mesedez. 
943 50 47 28 

Debagoiena. Titulazioa 
eta legezko agiriak dauz-
kan neska egunean zehar 
nagusiak edo umeak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko gertu. Asteburue-
tan eta orduka ere bai. 
662 02 45 80 

Debagoiena. Zaintzaile 
moduan lan egiteko gertu 
nago. Esperientzia eta 
legezko agiri guztiekin. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Telefonoa: 
631 98 96 80 

Umeak zaintzeko gertu. 
Magisteritza ikasten 
diharduen Arrasateko 
neska naiz eta umeak 
zaintzeko edota eskolako 
lanekin laguntzeko gertu 
nago. Ingeleseko Advan-
ce titulazioa daukat. Dei-
tu 684 00 84 88  telefono 
zenbakira.

Zuen gaztetxoak zain-
tzerik nahi?. Gaztetxoe-
kin esperientzia handia 
duen 22 urteko neska 
bergararra naiz. Magiste-
ritzako ikasketak burutu 
ditut eta lan egiteko go-
goekin nago. Goizetan 
umeak zaintzeko, esko-
latik etxera eramateko eta 
etxeko lanekin laguntzeko 
prest nago. Gazteleraz 
zein euskaraz oso ondo 
moldatzen naiz. Telefo-
noa: 689 07 95 23 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Txakurrak. Arratoi txa-
kurkumeak ematen dira 
opari Arrasaten. Deitu 642 
72 69 10 telefonora

ARETXABALETA
Sukaldaria edo laguntzailea 
behar da, goizez lan egiteko.

kurrikulumak02@gmail.com 
edo 675 70 82 36

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

ORDAINTZEKO ATALAK:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea Saldu/Errentan. 
 Lokala Saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/alokatu. 
 animaliak/Saldu. 
 Denetarik/Saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 20 euro
 18 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 25 euro (+bEz).

IRAGARKIA JARTZEKO:

ZAPATUA, 5

09:00 Kantari Arrasate 5
09:30 Kantari Arrasate 4
10:00 Kantari Arrasate 6
10:30 Zirikatzen 6
11:00 Lehen lerroan: Aitor 

Furundarena
11:30 Hileko errepasoa: 

abuztua
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Lehen lerroan: Aitor 

Furundarena
13:30 Elkarrizkettap: Ramon 

Agirre
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Astearen errepasoa
15:30 Erreportajea: Erregeak 

Arrasaten
16:00 Erreportajea: Zumaia 

ezagutzen
16:30 Jaiak: Antzuolako 

jaiak
17:30 Erreportajea: Memoria
18:00 Hileko errepasoa: 

abuztua
18:30 Zirikatzen 6
19:00 Hemen Debagoiena
20:00 Astearen errepasoa
20:30 Jaiak: Antzuolako 

jaiak
21:30 Hemen Debagoiena

DOMEKA, 6

09:00 Txantxariak

09:30 Kantari Arrasate 4

10:00 Kantari Arrasate 5

10:30 Kantari Arrasate 6

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Astearen errepasoa

12:30 Hileko errepasoa: 
abuztua

13:00 Zirikatzen 6

13:30 Kostaldeko soinuak

14:45 Astearen errepasoa

15:15 Hemen Debagoiena

16:00 Kantari Arrasate 4

16:30 Kantari Arrasate 6

17:00 Hemen Debagoiena

18:00 Erreportajea: Erregeak 
Arrasaten

18:30 Astearen errepasoa

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Lehen lerroan: Aitor 
Furundarena

20:30 Hileko errepasoa: 
abuztua

21:00 Kostaldeko soinuak

22:15 Jaiak: Antzuolako 
jaiak

23:15 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 4

09:00 Kantari Aretxabaleta 8

09:30 Kantari Arrasate 3

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Eskulanak etxetik

11:30 Erreportajea: Erregeak 
Arrasaten

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Errezeta beganoak

13:30 Kantari Aretxabaleta 8

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Albisteak

15:30 Erreportajea: Zumaia 
ezagutzen

16:00 Albisteak

16:30 Hala Bazan: Gizartea 

17:00 Albisteak

17:30 Adinberri 39

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Erreportajea: Zumaia 
ezagutzen

19:30 Erreportajea: 
Hirigintza

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala Bazan: Gizartea 

21:30 Zirikatzen 6

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Erreportajea: Memoria

23:30 Zirikatzen 6

PELLO LIZARRALDERI ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ Eguaztena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

'AP-1: AZPIEGITURA HANDIENAREN ARGI-ITZALAK'
‘Goiena: 20 urte, 20 albiste’ Egubakoitza, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTEBURUA

ABUZTUKO ALBISTEEN 
ERREPASOA
Zapatua, 11:00 eta 18:00; eta, 

domeka, 12:30 eta 20:30

ASTELEHENA, 7

'OLATUEN BILA' 
ERREPORTAJEA
‘Barru' 

21:30/23:30

EGUBAKOITZA, 4

GALDERA-ERANTZUNEN 
JOLASA
‘Zirikatzen’ 

21:00/23:00

DOMEKA, 6

'KOSTALDEKO SOINUAK' 
EMANALDIA
‘Bereziak’ 

21:00

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
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oRoigaRRia

zure kuadrilla eta betiko lagunak.
arrasaten, 2020ko irailaren 4an.

Gorka, urrin joan zinen baina gure artean egon zara beti.
Orain, zoritxarrez, urrunago joan bazara ere, 

gure artean jarraituko duzu betiko!
Maite zaitugu! Aurrera bolie!

2020ko uztailaren 27an hil zen, Mexikon

Gorka 
Galdos Goikoetxea

ESkER oNa

bergaran, 2020ko irailaren 4an.

2020ko abuztuaren 23an hil zen, 52 urte zituela.

Ioseba 
Larrañaga Oyarzabal

Hileta-elizkizunetara 
etorritakoei eta 

samin-agurrak bidali 
zenizkigutenoi

eskerrik asko, sendikoen 
izenean.

Izan zara gure bizitzan 
behar genuen indarra, 
maitasuna eskainiz, 

aita eta senarra, 
guretzat uzten duzu 
poza eta irrifarra,

muxuak zerura hantxe baitago
bidean argituko gaituen izarra.

Edurne eta June.

ESkER oNa

zure emazte eta senideak.
 antzuolan, 2020ko irailaren 4an. 

2020ko abuztuaren 21ean hil zen, 85 urte zituela.

Valentin 
Aperribay Larrañaga

Hileta-
elizkizunetara 
etorritakoei 
eta samin-

agurrak bidali 
zenizkigutenoi
eskerrik asko, 

sendikoen izenean.

Adiskide bat zen, orotan bihotz-bera 
Soinuaren hegoek, sentimentuzko 

bertsoek, antzaldatzen zutena.
Non hago, zer larretan, Lizasoko artzaina

Mendi hegaletan gora, 
oroitzapen den gerora 
Ihesetan joan hintzena. 

Valentini eskainia. 

ESkER oNa

bergaran, 2020ko irailaren 4an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2020ko abuztuaren 6an hil zen, 84 urte zituela.

Jesus 
Igarza Iñarra

oRoigaRRia

Errezilgo Extra-zaharreko ilobak.
bergaran, 2020ko irailaren 4an.

Zein erraza izan den zu maitatzea,
betirako gure bihotzetan.

Adiorik ez...

2020ko uztailaren 29an joan zen.

Maria Luisa 
Zangitu Aizpiri

ESkER oNa

oñatin, 2020ko irailaren 4an.

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

'Mixkin'

2020ko uztailaren 24an hil zen.

Xabier 
Urzelai Azkargorta

oRoigaRRia

Etxekoak.
oñatin, 2020ko irailaren 4an.

Eskerrik asko, aita
emandako guztiagatik,
beti hor egon zarelako

laguntzeko prest.
Harrotasunez eramango zaitugu

gure bihotzetan,
izugarri maite zaitugulako!

ondra meza irailaren 12an 
izango da, 19:30ean,
agustindarren elizan. 

bertaratuko zaretenoi aldez 
aurretik eskerrik asko.

'Xolonpo'

2020ko uztailaren 23an hil zen, 76 urte zituela.

Segundo 
Urmeneta Gambra

oRoigaRRia

 oñatin, 2020ko irailaren 4an. 

Eskuetan duzun hau
gure kantutxo ederra
zuri askotan entzunda

ikasiaren indarra
errepikatuz, kantatuz
poza, alaia, negarra

baina pertsona, gakoa
euskaldun oñatiarra.

Laurogeita hamazazpi
bidean a ze saltoa!

Hainbat lanetan eredu
bizitzan ereindakoa
ez dugu ahaztuko
ez, bizi izandakoa

orain gure esku dago
hemendik aurrerakoa.

2020ko uztailaren 24an hil zen, 97 urte zituela.

 Migel 
Jauregialtzo Arriaran 

ESkER oNa

oñatin, 2020ko irailaren 4an.

Hileta elizkizunera etorritakoei 
eta samin agurrak bidali dizkiguzuenoi

 eskerrik asko, sendikoen izenean.
—

aldi berean, jakinarazten dizuegu zapatuan, irailak 5, 
19:30ean, agustindarren elizan 

bere aldeko ondra meza ospatuko dugula.

Jose M. guridiren alarguna

2020ko abuztuaren 6an hil zen.

Axun 
Kortabarria Lezeta

10. uRtEuRRENa 

kuadrillakoak.
aretxabaletan, 2020ko irailaren 4an.

Denboran gelditu
eta gelditu denbora
eta gu ibili denboran

eta guk zeharkatu denbora –enara beltzak bezala–
eta guk egin denboretan denbora,

denborak zahartu, ihartu, baztertu, irentsi ez gaitzan,
denborak inoratu ez gaitzan…

gure gogotik behintzat ez zaitu denborak inoratu, karmele.
 Ez eta zuek ere, iñaki, Raimundo eta txelen.

2010eko abuztuaren 20an hil zen.

 Karmele 
Igartua Bengoa 

ESkER oNa

 oñatin, 2020ko irailaren 4an. 

Zuztar sendoak errotu,
goxatuz baserria eta izadia.
Artatu duzu mimo handiz

zure inguruko sendia.
Norako presa? Akaso duzu deika

martitzenetako anaidia?
Gera zaitez, ez izan presa,

elkarrekin egin dezagun izarretako bidia!
—

Eskerrik asko une latz hauetan zuen gertutasuna adierazi diguzuen guztioi.

2020ko abuztuaren 31n hil zen.

 Gregorio 
Urkia Ugarte 

oRoigaRRia

Familia osoaren partez.
arrasaten, 2020ko irailaren 4an. 

Ia mende bat ta gero
milaka gauza bizita,
amaieraraino gogor
indar gutxi edukita,

pasatako miñen arren
burua tente eukita,

ontasun ta goxotasun
maitasun asko hazita,
gure artetik joan zara
familia ederra utzita,
faltan botako zaitugu
gure Amama Juanita.

alberto Lejarragaren alarguna

2020ko irailaren 2an hil zen, 93 urte zituela.

 Juana 
Marco Ortega 
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ESkER oNa

aretxabaletan, 2020ko irailaren 4an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2020ko abuztuaren 16an hil zen, 86 urte zituela.

Deunoro 
Bengoa Ezkibel

oRoigaRRia

Elgetako lagunak.
Elgetan, 2020ko irailaren 4an.

Beti akordauko gaittuk hire barriakin.

'kantoi'

2020ko abuztuaren 16an hil zen, Jakan, 47 urte zituela. 

Joseba 
Muxika Sarasketa

oRoigaRRia

zure lagunak.
bergaran (angiozar), 2020ko irailaren 4an.

Elkarrekin izandako bizipenak beti gogoan,
bidaia ona izan, lagun.

Hor nonbait berriz elkartuko gara.

abuztuaren 20an hil zen.

Esti 
Aranzabal Zuburruti

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2020ko irailaren 4an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 5ean, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

'Luisita'

2019ko apirilaren 12an hil zen, 69 urte zituela.

Maria Luisa 
Bengoetxea Etxaniz

oRoigaRRia

bidaurreko zure ilobak.
antzuolan, 2020ko irailaren 4an.

Bidaurreko lurrak goxo har zaitzala.
Agur, tio.

2020ko abuztuaren 30ean hil zen.

 Juanito 
Irizar Gisasola

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2020ko irailaren 4an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 5ean,
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Gure albotik joan zinen, baina guregan zaude.

Etxekoak

2019ko abuztuaren 31n hil zen, 72 urte zituela.

 Rafael 
Kortabarria Txintxurreta

ESkER oNa

 arrasaten, 2020ko irailaren 4an.

Lerro hauen bidez Luisen sendiak 
eskerrak eman nahi dizkizuegu,

bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Feliciana ugalde iturriotzen alarguna

2020ko abuztuaren 14an hil zen, 97 urte zituela.

 Luis 
Azkarraga Zarraoa

oRoigaRRia

berotegiko familixiak.
oñatin, 2020ko irailaren 4an.

Arropa bixiz ta ezpain larros
Koloretsu ta koketa

Irribarre bat ta hitz goxoak
Guztiontzako gordeta

Beti saiatzen zinen ikusten
Botila erdi beteta

Zure bizimodua izan da
Guretzako ikasketa.

Fernando Murilloren alarguna

2020ko abuztuaren 30ean hil zen, 86 urte zituela.

 Margarita 
Orueta Biain

ESkER oNa

oñatin, 2020ko irailaren 4an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Fernando Murilloren alarguna

2020ko abuztuaren 30ean hil zen, 86 urte zituela.

 Margarita 
Orueta Biain

oRoigaRRia

 aretxabaletan, 2020ko irailaren 4an. 

Aretxabaleta Lanbide Eskolan jarri zenuen aleak ernaltzen dirau.
Eskerrik asko, Kontxi, ALEtarron partez.

2020ko uztailaren 22an hil zen, 57 urte zituela.

 Kontxi 
Saiz Ugalde 

ESkER oNa

bergaran (angiozar), 2020ko irailaren 4an.

2020ko abuztuaren 20an hil zen 51 urte zituela.

Esti 
Aranzabal Zuburruti

Ama, alabia, ahiztia-arrebia, bikotia, tia... 
emakume langilea, indartsua ta ausarta izan zara, Estitxu.
Zuk emondako irakaspena betiko goguen izango dogu.

Maitte zaittugu!
—

Familiak bihotzez eskertzen ditu 
jasotako gertutasun eta doluminak.
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aRRaSatE
Amaia Garcia
Uztailaren 31n, 9 urte. 
Zorionak, sorgintxo, 
eta urte askotarako. 
Egun zoragarria 
pasatuko dugu danon 
artean. Maite zaitugu.

bERgaRa
Iñaki Osa, Naia Osa 
eta Iñaxi Larranaga
Uztailaren 31n, aitita 
Iñakik 66 urte, Naiak 5 
urte eta birramamak 93 
urte. Zorionak hiruroi, 
familiako eta lagun 
guztien partetik. Patxo 
handi bat, maitiak!

oÑati
Oihan Aramendi 
Fuente
Uztailaren 31n, 5 urte. 
Zorionak, txikitin. Oso 
ondo pasatu eta egun 
oso politta euki. Muxu 
erraldoi bat, familixako 
danon partetik.

aRRaSatE
Elena Grande Gomez
Uztailaren 31n, 47 
urte. Zorionak, Elena! 
Oso ondo pasatu zure 
egunean . Muxu handi 
bat 'Distrito 33'-ko 
bizilagun guztien 
partetik.

Maria Gallego 
Barbero
Uztailaren 30an, 20 
urte. Zorionak, Mery, 
egun zoragarria 
pasatu. Maite zaitugu!

oÑati
Maddalen 
Intxaurtieta Arregi
Uztailaren 30ean, 5 
urte. Zorionak, 
Maddalen! Patxo handi 
bat etxeko danan, eta 
bereziki, lehengusu-
lehengusina Sara, Paul 
eta Martinen partetik!

oÑati
Malen Dominguez
Abuztuaren 8an, 9 
urte. Zorionak eta 
ondo pasatu zure 
eguna! Muxu handi 
bat, maittia.

oÑati
Aimar Igartua Zubia
Abuztuaren 8an, 3 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, politt hori! 
Segi oin arte bezain 
alai, gure bizitza 
pozten! Zure 
familixakuen eta 
laguntxuen partetik! 

aREtXabaLEta
Oihane Galan Perez
Abuztuaren 7an, 8 
urte. Zorionak, 
potxokita. Muxu handi 
bat, etxeko partetik!

aRRaSatE
Julen Uribeetxeberria 
Errasti
Abuztuaren 7an, 5 
urte. Zorionak, Julen! 
Oso ondo pasatu zure 
egunien! Asko maite 
zaittugu!

bERgaRa
Enara Urrutia Retegi
Abuztuaren 6an, 7 
urte. Zorionak, Enara! 
Patxo handi bat, maite 
zaitugun guztion 
partetik!

aREtXabaLEta
Lide Iriarte Aramburu
Abuztuaren 5ean, 5 
urte. Zorionak etxeko 
guztien partetik.

aRRaSatE
Jurgi Hernanz 
Telleria
Abuztuaren 19an, 
urtebete. Zorionak, 
txikitxu! Etxekoen 
partetik, asko maite 
zaitugu! June, Anji, 
amatxo eta aitatxo.

oÑati
Aimar Garcia Lopez
Abuztuaren 21ean, 6 
urte. Zorionak! Zelako 
handi egiten ari zaren! 
Oso ondo pasatu 
zuretzat hain berezia 
dan egun hau! Familia 
osoaren partetik.

oÑati
Maialen Urigoen Osa
Abuztuaren 19an, 10 
urte. Abuztuan urtiak 
betetziak badu bere 
xarma, urtero 
desberdin eta 
sorpresaz josita 
etorten baita eguna. 
Baita aurtengua be! 

ESkoRiatza
Rebeca Romero
Abuztuaren 18an, 43 
urte. Zorionak, 
amatxo! Mila kilo 
zorion amatxo 
ederrenari. Besarkada 
handi bat, Unairen eta 
Beñaten partetik. 
Maite zaitugu!

oÑati
Peru Gezalaga 
Rodriguez
Abuztuaren 18an, 9 
urte. Zorionak, Peru! 9 
urte jada! Oso ondo 
pasatu eguna! Muxu 
handi bat familia 
osoaren partetik!

ESkoRiatza
Izaro eta Aizpea 
Lazpiur
Abuztuaren 18an, 11 
urte. Zorionak eta 
patxo handi bat etxeko 
danon partetik. Ondo 
pasatu.

oÑati
Irai Lizarralde Suarez
Abuztuaren 27an, 
urtebete. Zorionak, 
txiki! Urtetxo bat 
bakarrik eta zela 
alaitzen dozun egun 
bakoitza. Muxu handi 
bat, familiako guztien 
partetik.

aNtzuoLa
Inge Narbaiza
Abuztuaren 26an, 5 
urte. Zorionak, Inge! 
Bost urte! Muxu handi 
bat, etxeko danon 
partetik!

aRRaSatE
Iraia Prol Barbero
Abuztuaren 27an, 10 
urte. Zorionak, bihotza. 
Gure etxeko printzesa 
handitzen ari da. 
Familiako guztien 
partetik, egun 
zoragarria pasatu. 
Maite zaitugu.

aREtXabaLEta
Ander Lana Martinez
Abuztuaren 27an, 10 
urte. Zorionak, Ander! 
Ondo pasatu zure 
eguna. Muxu handi 
bat, etxeko guztion 
partetik.

aREtXabaLEta
Izadi Atxa Urrutia
Abuztuaren 26an, 6 
urte. Zorionak, Izadi! 
Disfrutatu zure eguna, 
politx hori. Maitte 
zaittugu!

bERgaRa
Axier eta Malen 
Bardezi
Axierrek abuztuaren 
26an, 48 urte eta 
Malenek irailaren 1ean, 
8 urte. Patxo erraldoi 
bana aitatxori eta 
etxeko printzesiari! Lier 
eta amatxo.

oÑati
Paule Aramendi 
Perez
Irailaren 7an, 9 urte. 
Zorionak, Paule! Ederto 
ospatu eguna! Patxo 
erraldoi bat maite 
zaituzten guztien 
partetik! Batez ere, hain 
bihurri den Jakesek!

bERgaRa
Urko Urbina Laborda
Irailaren 8an, 9 urte. 
Zorionak, Urko! Ondo 
pasatu eta disfrutatu 
zure urtebetetzea! 
Patxo potolo bat, 
familiaren partetik!

bERgaRa
Jon Elejalde Urcelay
Irailaren 5ean, 6 urte. 
Zorionak etxeko 
mutikotiari! Ondo-ondo 
pasatu zure egunian! 
Muxu handi bat danon 
partetik!

aRRaSatE
Odei Prol Barbero
Irailaren 5ean, 4 urte. 
Zorionak, gure pirata 
txikia. Egun zoragarria 
pasatu, pitxurrito. 
Maite zaitugu.

oÑati
Peru Erle Agirre
Irailaren 5ean, 
urtebete. Zorionak, 
Perutxo! Lehenengo 
urtetxua aiau da. 
Primeran zelebrauku! 
Patxo handi bat etxeko 
danon, baina bereziki, 
Heleneren partetik!

aREtXabaLEta
Alluitz Lazkano 
Gorostiza
Irailaren 2an, 13 urte. 
Zorionak, Alluitz! 
Ondo-ondo pasatu 
zeure egunean!

tXutXu-MutXuak

1

2

3

4

5 6

1. Fermin eta Maria Jesus: 50 urte ezkonduta
Abuztuaren 8an bete zituzten zilarrezko ezteiak. "Seme-
alaben eta biloben partetik, izan zoriontsu, bikote!".

2. Juan Antonio eta Ana: 50 urte ezkonduta
"Zorionak, familia osoaren partetik! Elena eta Sonia alabak, 
Rafa eta Fran suhiak eta June, Noa, Ainhoa eta Iker bilobak".

3. Unai eta Ainara: abuztuaren 29an ezkondu ziren
"Zorionak, bikote! Primeran pasatu eztei-bidaian eta 
zoriontsuak izan. Zuen lagunen partetik".

4. Maialen eta Iñaki: abuztuaren 15ean ezkondu ziren
"Zorionak, bikote! Egun zoragarria pasatu genuen. 
Zoriontsuak izan. Zuen lagunen partetik".

5. Jone eta Ekaitz: bihar ezkonduko dira
"Zorionak, bikote, familia osoaren eta lagunen partetik! Ondo 
pasatu, zuen txikiarekin batera. Zoriontsuak izan".

6. Mikel eta Maialen: gaur ezkonduko dira
"Zorionak, bikote! Ondo pasatu egun berezi hau, eta gozatu 
Gure Ametsako bazkariaz. Musu bana lagunen partetik".
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oÑati
Noa Mugarza Urizar
Uztailaren 28an, 9 
urte. Gure kirikixo 
txikinak 9 urte bete 
dittu. Etxeko danon 
partetik, muxurik 
handixena. Izugarri 
gura du, infinituraino.

bERgaRaELgEta
Haritz eta Koldo
Koldok 85 urte, 
uztailaren 28an eta 
Haritzek 5 urte, 29an. 
Zorionak, bikote. 
Ondo-ondo pasatu 
Muxu handi bana, 
familiako danon 
partetik.

aRRaSatE
Garazi Gallego 
Fernandez
Uztailaren 28an, 11 
urte. Zorionak, maittia! 
Asko maite zaitugu! 
Patxo potolo eta 
besarkada erraldoi bat, 
etxeko danon partetik.

aRRaSatE
Mikel Uribetxebarria 
Guridi
Uztailaren 26an, 48 
urte. Zorionak, 
sukaldari, 'Distrito 33'-
ko bizilagunen partetik 
eta disfrutatu zure 
eguna.

bERgaRa
Izar Goikoetxea 
Makazaga
Uztailaren 26an, 3 
urte. Zorionak, 
sorgintxo! Egun politxa 
pasatu! Patxo handi 
bat familia osoaren 
partetik.

aNtzuoLa
Unai eta Iñaki 
Narbaiza
Uztailaren 25ean, 
Unaik 8 urte eta 
aitatxok 44.
Zorionak gure etxeko 
mutilei, danon partetik! 

oÑati
Oinatz Urzelai 
Aizpeolea
Uztailaren 25ean, 9 
urte. Zorionak, Oinatz! 
Dagoeneko 9 urte! Ze 
handi egiten ari den 
gure mutikoa! Muxu 
pila-pila, bereziki, 
Auritzen partetik!

oÑati
Susana Maiztegi, Jon eta Ana Arkauz
Uztailaren 22an, 86 urte. Zorionak hiruroi eta muxu 
bana, etxeko danen partetik!

aREtXabaLEta
Iraide Larrañaga 
Ormaetxea
Abuztuaren 5ean, 10 
urte. Zorionak, Iraide! 
Dagoeneko hamar 
urte! Patxo handi bat, 
familia, lagun eta, 
batez ere, zure anaia 
Jonen partetik.

aRRaSatE
Nerea Baena 
Gorosabel
Abuztuaren 5ean, 36 
urte. Zorionak, 
Txptxsk! Egun ederra 
pasatu, familiarekin 
eta zure mutikoekin. 
Betidanik eta betiko, 
AMZ.

bERgaRa
Danel Goikoetxea 
Blanco
Abuztuaren 4an, 10 
urte. Zorionak, 
mutikote! 10 urte jada! 
Ondo pasatu eguna eta 
primeran ospatu! Patxo 
handi bat, familia 
osoaren partetik.

bERgaRa
Irati Urrutia Retegi
Abuztuaren 3an, 9 
urte. Zorionak, Irati! 
Besarkada handi bat, 
familia osoaren 
partetik!

bERgaRa
Lur Ibarra Sasiain
Abuztuaren 4an, 4 
urte. Zorionak, Lur! 
Ondo pasatu eguna eta 
besarkada goxo bat!

oÑati
Ixone Guridi Urteaga
Abuztuaren 2an, 12 
urte. Zorionak, politt 
hori!

oÑati
Aiora Fernandez
Abuztuaren 2an, 8 
urte. Zorionak, maittia, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik!

oÑati
Babi Chicote Pardo
Abuztuaren 2an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
Babi! Ondo ospatu 
urtebetetzea lagunekin 
eta familiakoekin!

oÑati
Edurne Agirre
Abuztuaren 1ean, 
urtebetetzea. Zorionak 
maite zaitugun guztion 
partetik! Egun 
zoragarria pasatu!

bERgaRa
Maddi Hernandez 
Sarasketa
Abuztuaren 17an, 4 
urte. Zorionak etxeko 
printzesari! Lau urte! 
Oso ondo pasatu 
eguna eta lau belarri 
tirakada! Muxu handi 
bat guztion partetik!

oÑati
Izar Agirre Fuente
Abuztuaren 16an, 3 
urte. Zorionak, maittia. 
Oso pasatu eta egun 
ikaragarri politta euki. 
Muxu erraldoi pillia, 
aitatxoren, amatxoren 
eta familixako danon 
partetik.

ESkoRiatza
Ibon Agirre Sanabria
Abuztuaren 15ean, 5 
urte. Zorionak, maittia! 
Patxo erraldoi bat 
Josuren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

bERgaRa
Jokin Amesti Gomez
Abuztuaren 12an, 4 
urte. Lau urte! Ederki 
pasatu zenuen eguna! 
Musu handi bat!

oÑati
Miren Sanchez 
Arroiabe
Abuztuaren 13an, 
urtebete. Zorionak, 
maittia! Ze politta 
zauzen urtetxo 
batekin! Patxo handi 
bat!

bERgaRa
Aner Lopez Usaola
Abuztuaren 11n, 2 
urte. Zorionak, maittia! 
Patxo erraldoi bat zure 
arreba Maddiren, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

aREtXabaLEta
Oinatz Urkia 
Berezibar
Abuztuaren 11n, 11 
urte. Zorionak, Oinatz! 
Oso ondo pasatu 
eguna. Muxu handi bat 
etxeko guztion 
partetik.

aRRaSatE
Alain Fernandez 
Davila
Abuztuaren 11n, 4 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, piratilla. 
Jaso muxu mordoa! 
Ama, Egoitz, papi, 
amama, Mireia, Lander 
eta aita.

oÑati
Xabi Emparanza
Abuztuaren 10ean, 3 
urte. Zorionak, Xabi! 
Jada hiru urte! 
Jarraittu zaren 
bezalakoa izaten. Asko 
maite zaitugu familixa 
danak. Patxo handi 
bat, bereziki, Anerena. 

aREtXabaLEta
Manex Amozarrain 
Olabarria
Abuztuaren 25ean, 10 
urte. Zorionak, Manex! 
Belarrittik 10 tirakada 
eta patxo potoluak! 
Maitte zaittugu!

oÑati
Katixa Zurutuza 
Garcia de Albeniz
Abuztuaren 25ean, 8 
urte. Zorionak, Katixa! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean! Patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik!

aRRaSatE
Laia eta Mara 
Del Pozo
Abuztuaren 25ean, 6 
urte. Zorionak, bikote! 
Disfrutatu pilo bat 
egunaz. Muxu erraldoi 
bat.

oÑati
Oliver Perez Arregi
Abuztuaren 24an, 3 
urte. Zorionak etxeko 
guztion partetik!

bERgaRa
Mikel Zaitegi 
Fernandez
Abuztuaren 22an, 10 
urte. Zorionak, Mikel! 
Ondo pasatu eta patxo 
handi bat maitte 
zaittugun danon 
partetik!

oÑati
Mikel Sanchez 
Arroiabe
Abuztuaren 22an, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Disfrutatu 
zure eguna! Patxo 
handi bat, familixa 
danaren partetik!

oÑati
Ander Urtaza Ronda
Abuztuaren 24an, 13 
urte. Zorionak, guapo! 
Gure txapelduna! Ondo 
pasatu eta ondo 
ospatu zure eguna. 
Etxeko guztien 
partetik, muxu handi 
bat.

aRRaSatE
Ekain Kobeaga Bilbao
Abuztuaren 21ean, 4 
urte. Zorionak, Ekain! 
Ederto ospatu zure 
eguna! Muxu handi bat 
eta besarkada erraldoi 
bat, danon partetik!

oÑati
Ane Zulueta Igartua
Abuztuaren 21ean, 5 
urte. Zorionak, Ane! 
Bost urte daueneko 
gure printzesiak. Ze 
handi! Ondo pasatu 
eguna eta patxo potolo 
bat danon partetik!

oÑati
Uxue Aramburu 
Moreno
Abuztuaren 31n, 9 
urte. Zorionak, Uxue! 
Azkenean zure eguna 
heldu da; beraz, pozik 
eta zoriontsu 
disfrutatu. Etxekoen 
partetik, maite zaitugu!
 

aREtXabaLEta
Consuelo Zubizarreta 
Etxabe
Irailaren 1ean. 
Zorionak, amama, zure 
urtebetetzean! 
Primeran ospatu zure 
eguna. Besarkada bero 
bat, etxeko guztien 
partetik.

aRRaSatE
Danel Rico Diaz
Abuztuaren 31n, 8 
urte. Zorionak, Danel! 
Oso ondo pasatu zure 
eguna! Familia 
osoaren partetik, muxu 
erraldoi bat. Asko 
maite zaitugu, maitia!

bERgaRa
Maider Navajo 
Marquez
Abuztuaren 30ean, 9 
urte. Zorionak, Maider. 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

bERgaRa
Garazi Amesti Gomez
Abuztuaren 29an, 9 
urte. Zorionak, Garazi! 
Primeran ospatu 
eguna! Muxu handi 
bat, etxekoen partetik!

bERgaRa
Manex Martin 
Etxeberria
Abuztuaren 28an, 4 
urte. Zorionak eta 
patxo erraldoi bat, 
txapeldun! Egun politta 
pasatu deizula 
etxekoekin eta 
laguntxoekin. Pa!

oÑati
Hegoi Garitano 
Urzelai
Irailaren 2an, 3 urte. 
Zorionak, politt hori! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna! Patxo erraldoia 
etxekuen partetik; 
bereziki Urkok. Asko 
maitte zaitugu!

aREtXabaLEta
Izar Zuazo Oianguren
Irailaren 2an, 13 urte. 
Zorionak, Izar! Jada 13 
urte gure artera etorri 
zinenetik; nola 
pasatzen dan 
denbora... Mila muxu, 
familia osoaren 
partetik!

oÑati
Ekain Olalde Suarez
Irailaren 1ean, 11 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna.
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EGUBAKOITZA 4
ARRASATE Merkemerkaua
Ibai-arteren 26 komertzioren 
produktuak prezio merkeetan. 
Denda aurrean, 16:30ean.

ARETXABALETA Ixadebalde
Aretxarte elkarteko merkatarien 20. 
azoka. 
Denda aurrean, 17:00etan.

BERGARA 'Kortsarioen galeria' 
erakusketa
Bilduma pribatuak, kortsarioen 
objektuak, maketak, dokumentuak, 
irudiak... ikusteko aukera, hilaren 
13ra arte, Baionako Kortsarioek 
osatutako bilduman. 
Aroztegi aretoan, 18:00etan.

BERGARA 'Izan bidea' 
elkarretaratzea
Oporren osteko lehenengoa egingo 
dute. 
San Martin plazan, 19:30ean. 

ARAMAIO La Pulga eta 
Konpainia
Musika flamenkoaz gozatzeko 
aukera Udaramaio ekimenaren 
baitan. Debalde.
Parkean, 19:30ean. 

ANTZUOLA 'Agur, Etxebeste!' 
pelikula
Telmo Esnalen eta Asier Altunaren 
pelikula. Sarrerak, hiru euro. 
Aurretik hartu behar dira, Bibe.me 
atarian edo udaletxeko sarreran.
Eskolako patioan, 21:45ean.

ZAPATUA 5
ARRASATE Merkemerkaua
Ibai-arteren 26 komertzioren 
produktuak prezio merkeetan. 
Denda aurrean, 10:00etan.

ARETXABALETA Ixadebalde
Aretxarte elkarteko merkatarien 20. 
azoka. 
Denda aurrean, 10:00etan.

BERGARA 'Bergara, lorategi 
historikoen herria' bisita 
gidatua
Herrian dauden berdegune zabalak 
ezagutzeko aukera. Aurrez izena 
eman behar da: 943-79 64 63 edo 
turismo@debagoiena.eus.
Laboratoriumen, 11:00etan.

ARRASATE 'Fote fare' kale 
ikuskizuna
Perkusiozko kale ikuskizuna, 
Merkemerkauaren baitan.
Kalerik kale, 13:00etan.

OÑATI Kultura ekitaldia, Atzeko 
kalen
17:00etan, Potx magoa; 18:15ean, 
Oñatiko dultzainero taldea; 
19:15ean, Naia Herraezen eta Julen 
Muruaren kontzertua; eta, 
20:30ean, Antton Telleriaren 
bakarrizketa. Edukiera mugatua: 
ekitaldi bakoitzera 150 pertsona.
Kalegoiena kaleko plazatxoan.

ARRASATE 'Tribuk' ikuskizuna
Merkemerkauaren baitan.
Kalerik kale, 18:30ean. 

BERGARA 'Bertsolaria bere 
bakardadean' saioa
Ane Zuazubiskar bertsolari 
arrasatearra bakarrik igoko da 
oholtzara, Ibon Leibar Txinbo-ren 
gaiei erantzuteko.
Kartzela zaharrean, 19:00etan. 

ARRASATE Pauline en la Playa 
taldea
XII. Kulturate Akustikoa egitarauaren 
baitan. Pop estiloa lantzen dute Mar 
eta Alicia Alvarezek.
Kulturateko areto nagusian, 
20:00etan. 

DOMEKA 6
OÑATI Orientazio-jolasa 
Arantzazun
Jolasa ibilbide irisgarrian egingo da, 
11:00etan hasita, eta parte-
hartzaile bakoitzak telefonoan 
izango duen mapa jarraituta jokatu 
beharko du, altxorra bilatzeko. 
Prezioa: hiru euro pertsonako.
Parketxean, 11:00etan.

ARAMAIO Oinezkoen eta 
bizikleten martxa
Jaurlaritzak hartutako neurriak 
gehiegizkoak direla salatuko dute, 
eta umeen osasun emozionala eta 
mentala zaintzea eskatuko dute.
Kiroldegi aurrean, 13:00etan.

ARRASATE Aran Saiz Trio
Jazz, pop eta funk doinuak, XII. 
Kulturate Akustikoen baitan.
Kulturateko areto nagusian, 
20:00etan. 

ASTELEHENA 7
OÑATI Ate irekiak fitness 
zerbitzuetan
Pilates, zunba eta fitbike eskolak 
probatzeko aukera, gaurtik hilaren 
11ra arte.
Kirol zerbitzuetan, 09:15ean.

OÑATI 'Komunikazio digitalaren 
aukerak' ikastaroa: izen-
ematea bukatu
Gaur da azken eguna. Izena 
emateko: berdintasuna@onati.eus 
edo 943-78 04 11. 
Kirol zerbitzuetan, 09:15ean.

OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko. Oporren 
osteko lehenengoa izango da.
Foruen plazan, 12:00etan. 

MARTITZENA 8
BERGARA Musika eskolaren 
ikasturtea: izen-ematea zabalik
Idazkaritza zabalik egongo da 
15:30etik 19:30era arte, hilaren 
25era arte.
Musika eskolan.

OÑATI Jaiak antolatzeko bilera 
irekia
Aurreko batzarretan zehaztutakoa 
eta adostutakoa aintzat hartuta 
Udalak proposamen bat aurkeztuko 
du. Hori aztertzeko eta adosteko 
elkartuko dira.
Zinema aretoan, 18:00etan.

EGUAZTENA 9
OÑATI Arantzazuko Ama 
Birjinaren Eguna
12:00etan, meza nagusia. Txartelak 
aurrez hartu behar dira Arantzazuko 
dendan edo Oñatiko Txokolateixan.
Basilikan.

EGUENA 10
OÑATI Garbigune ibiltaria 
azokan
Egun osoan egongo da herritarrek 
utzitako materiala jasotzen.
Azokan, 10:30ean.

ARETXABALETA 'Areantzako 
kanpai-joleak' bisita gidatua: 
izen-ematea
Aurrez eman behar da izena 943-71 
89 11 telefonoan. Bisita gidatua 
hilaren 12an izango da.
Areantza, 10:30ean.

OÑATI Kirol eskoletan izena 
emateko epea zabalik
Online egin behar da inskripzioa: 
Eskolakirola.eus/category/berriak 
edo Alonamendi.eus/kirol-eskola 
atarietan, hilaren 16ra arte.
Aipatutako atarietan.

BERGARA 'Erroa eta geroa' 
dokumentalaren aurkezpena
Belaunaldi ezberdinetako emakume 
baserritarren testigantzak biltzen 
dituen lana. Ostean, gaiaren 
inguruko solasaldia egingo dute. 
Seminarixoan, 19:00etan. 

AGENDA

bERgaRako uDaLa

BERGARA 'Bergara, lorategi historikoen herria' bisita gidatua
Herrian dauden berdegune zabalak ezagutzeko aukera; besteak beste, XIX. 
mendeko lorategiak. Aurrez izena eman behar da: 943-79 64 63 telefonoan 
edo turismo@debagoiena.eus helbidean.
Bihar, zapatua, Laboratoriumen, 11:00etan.

DE La SiERRa

ARRASATE De la Sierra taldea
XII. Kulturate Akustikoak 
egitarauaren baitan. Folk 
amerikarra lantzen duen taldea da, 
country eta blues ukituekin.
Gaur, egubakoitza, Kulturateko 
areto nagusian 20:00etan.

EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus
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Abuztuaren 21ean estreinatu 
zen Hego Euskal Herriko 
zinema-aretoetan Bihurri 
pelikula, Zinema Euskaraz 
programaren baitan. Apirilerako 
zegoen aurreikusita estreinaldia, 
baina koronabirusaren 
pandemiak Zineuskadiren 
jarduna aldatu du.
Abuztuan estreinatu duzue 
Bihurri. Zelan joan da? 
Aretoaren araberakoa izan da 
erantzuna. Edo, hobeto esanda, 
lekuaren araberakoa. Abuztuan, 
herri txikietako zinema-aretoak 
itxita daude, eta horietan 
erantzun oso ona jasotzen dute 
euskarazko pelikulek. Hiriburu 
handietan nekezagoa da, baina 
Donostian ondo funtzionatzen 
dihardu. Bilbon eta Gasteizen, 
okerrago.
Abuztua ez ei da hilabete 
onena estreinaldietarako. 
Abuztuan zinema-aretoetan 
sartzetik harago, beste plan 
batzuk egiten ditugu. Are 
gehiago, aurten, hiru hilabete 
etxean pasa ostean. Dena den, 
karteldegian dauden pelikula 
batzuek erakutsi dute jendeak 
zinema behar duela. Santiago 
Segurak abuztuan 
estreinatzearen aldeko apustua 
egin zuen, eta ondo atera zaio. 
Tenet pelikulak era erantzun ona 
jaso du.
Zineuskadiren apustua 
euskarazko zinemagintza 
bultzatzea da. 
2012an hasi ginen euskal 
ikus-entzunezkoen sektorea 
suspertzeko konpromisoarekin. 
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Politika Sailak 
haurrendako eta gazteendako 
pelikulak bikoiztea bultzatzen 
du, eta euskara sustatu gura du 
zinemagintzan.
Nola aukeratzen duzue zein 
pelikula euskaratu? 
Gazteleraz estreinatuko diren 
pelikulen zain egoten naiz. 
Zeintzuk diren dakidanean 
banatzaileekin egiten dut berba,  
pelikularen kopia bat euskaraz 
edukitzeko dagoen aukeraz. Bi 
aldeak ados gaudenean, 
bikoizketa estudiokoekin egiten 
dut berba, lana hasteko.

Bikoiztuko duzuen pelikula 
horren material guztia 
bikoizten duzue? 
Bai, hala da. Banatzaileari 
eskatzen zaio material guztia: 
soinua, trailerrak, posterrak, 
publizitate iragarkiak, gidak, 
irratietarako kuñak...
Pelikularen testuaren 
itzulpena nork egiten du? 
Bikoizketa estudioan egiten 
dute. Zineuskadin hiru 
estudiorekin egiten dugu lan. 
Pelikula bakoitzeko, estudio bat.
Jakinekoa da aktore 
berberak hainbat ahots 
ezberdin egin ahal dituela. 
Baina... zenbat pertsona 
behar dira bikoizketa bat 
egiteko? 
Pelikularen arabera izaten da. 
Adibidez, Lego 2 pelikulan 
aktore asko behar izan genituen, 
pertsonaia eta egoera ezberdin 
asko dituelako. Bestalde, 
irailean estreinatuko dugun 
Koko, dragoi txikia oihanean 
filmean aktore gutxiago egon 
ziren.
Zinema Euskaraz 
programaren baitan dauden 
pelikulak animaziozkoak 

dira, eta umeendako. Hori da 
produkzio mota horren 
kontsumitzailea? 
Programarekin hasi ginenean, 
nerabeendako eta gazteendako 
pelikula batzuk bikoiztu 
genituen, baina segituan 
konturatu ginen adin tarte hori 
ez zela egokiena. Ostean, hasi 
ginen umeendako eta 
familiendako animaziozko 
pelikulekin. Eta asmatu dugu. 
Horiek dira euskarazko pelikulen 
kontsumitzaileak.
Oraindik ere kosta egiten da 
euskarazko pelikula bat 
ikustera joatea? 
Produkzio oso onak egiten dira 
euskaraz, jatorriz edo bikoiztuta. 
Baina joera da gaztelerazko 
pelikulak ikustera joatea. 
Zorionez, bidea egiten 
dihardugu.
Irailean Koko helduko da 
zinema-aretoetara? 
Bai, hala da. Koronabirusak 
dena ipini du hankaz gora, baina 
Koko-ren ostean etorriko dira 
beste batzuk. Urtean hamahiru 
bat pelikula bikoizten ditugu, eta 
lanean jarraituko dugu 
euskarazko filmak bultzatzeko.

ZINEUSKADI

"HERRI TXIKIETAN BABES 
HANDIA DUTE ZINEMA 
EUSKARAZ EGITARAUKO 
PELIKULEK"

"URTEKO, BATEZ BESTE, 
HAMAHIRU PELIKULA 
BIKOIZTEN DITUGU 
ZINEUSKADIN"

Sarritan entzun edo irakurri 
izan dugu 40 urteen 
krisialdiari buruz. Adin 
horretara heltzerakoan 
bizitzari buruzko hausnarketa 
egiten omen dugu. Bizitzan 
emandako  pausoek eta 
hartutako erabakiek noraino 
eraman gaituzten aztertuz. 
Kasu batzuetan, errealitateak 
edo  inguruneak gure 
bizitzaren edo gure ametsen 
norabidea aldatzera behartzen 
gaitu. Horixe da Rosari 
gertatzen zaiona. Lanaren 
eskakizunak eta familiaren 
komodina izateak –denek 
arazoren bat dutenean 
berarengana jotzen dute– 
egunerokotasunarekin itota 
sentitzea eragiten dio. Baina 
Rosak bere bizitzari buelta bat 
ematea erabaki du. Urrats bat 
aurrera eginez, bere nahiei 
eta ametsei toki bat egingo 

die. Eta, aldaketari 
ofizialtasuna emateko, 
ezkontza oso berezia 
antolatuko du.

Ezkontzaren antolaketak 
komedia tonua ematen dio 
pelikulari. Filma hasi eta 
gutxira, istorioko pertsonaia 
gehienek ez dakiten datu bat 
emango diote ikusleari. 
Horrela, ikuslea pertsonaien 
aurretik doa, eta gozatu 
egingo du sortzen diren 
nahasketekin eta pertsonaiak 
murgilduta dauden 
zurrunbilotik atera nahian 
hartzen dituzten jarrerekin. 
Zuzendaria trebetasunez 
moldatzen da istorioaren tonu 
dibertigarri eta eroaren 
barnean, pertsonaiei, euren 
nortasuna eta sentimenduak 
adierazteko denbora ematen, 
istorioari sakontasuna eman 
diezaioten.

GASTEIZ

GORBEIA

Scooby
Egubakoitzetik 
domekara: 
16:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45.

Superagente 
Makey
Egubakoitzetik 
domekara: 
18:30, 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:15.

Padre no hay 
mas que uno 2
Egubakoitzetik 
domekara: 
16:30, 18:35, 
20:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17.45, 
20:15.

La caza
Egubakoitzetik 
domekara: 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19:30.

El jardin 
secreto
Egubakoitzetik 
domekara: 

16:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.

Bihurri
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.

Tenet
Egubakoitzetik 
domekara: 17:45, 
18:50, 20:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45, 
19:00, 20:50.

Va por nosotras
Egubakoitzetik 
domekara: 18:45.
Astelehenetik 
eguenera: 20:30.

Los nuevos 
mutantes
Egubakoitzetik 
domekara: 16:40, 
20:50.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00.

Antebellum
Egunero: 17:45, 
20:15.

After. En mil 
pedazos
Egunero: 17:30, 

20:00.

Las niñas
Egubakoitzetik 
domekara: 16:35, 
18.40, 20:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17.30, 
20:00.

FLORIDA

Padre no hay 
mas que uno 2
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:35.
Astelehenetik 
eguenera: 17:10.

Papicha. 
Sueños de 
libertad
Egubakoitzetik 
domekara: 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19.45.

La boda de 
Rosa
Egubakoitzetik 
domekara: 16:35, 
18:40, 20:50.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:50, 20:20.
Eguena: 17:50.

Los nuevos 
mutantes
Egubakoitzetik 

domekara: 16:30.

Va por nosotras
Egubakoitzetik 
domekara: 20:40.
Astelehenetik 
eguenera: 19:30.

Las niñas
Egubakoitzetik 
domekara: 16:35, 
18:40, 20:50.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45, 
20:15.

Temblores
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Un acuerdo 
original
Egubakoitzetik 
domekara: 16:45, 
18.45, 20:45.
Astelehenetik 
eguenera: 18:00, 
20:30.

Un plan 
irresistible
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.

Trasto
Egubakoitzetik 
domekara: 18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

ziNEMa

KRITIKA

La boda de Rosa  
Zuz.: Iciar Bollain. Herr.: Espainia (2020). Aktoreak: Candela 
Peña, Sergi Lopez, Nathalie Poza. Iraupena: 99 minutu.

Ezkontza berezia
ANTONIO ZABALA

"Publiko familiarra da euskarazko 
pelikulen kontsumitzaile nagusia"
GURUTZE PEÑALBA ziNEuSkaDi ELkaRtEko kooRDiNatzaiLEa
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Ikasturte berria

Astelehenean gure ikasleak 
eskoletara bueltatuko dira, 
aspaldiko partez. Martxotik 
eskolara etorri gabe daude 
gehienak. Hezkuntza-
komunitate gehienok ikasle 
hauen etorreran emozioen 
eremuari garrantzia eman 
nahi genion. Latza izan da 
gure gazte eta haurrek bizi 
izan dutena, eta hori lantzea 
eta goxatzea ezinbestekoa 
da. Horrekin batera itzulera 
eta ikasturterako 
planteamendu egokia 
lantzen aritu gara buru-
belarri maiatzetik hona. 
Baina Hezkuntza Saila 
arduratu da hezitzaileon 
intentzio on guztiak 
zapuzten.

Ikasturtea hasi baino aste 
bat lehenago bidali digu 
protokoloa: ratio-jaitsierarik 
ez, 6 urtetik aurrera 
musukoa ikasle guztiek 
denbora guztian, eserleku 
finkoak ikasle 
bakoitzarentzat, ahal dela 
eskolaz kanpokorik ez... Eta 
eskola bakoitza moldatu 
dadila ahal duen bezala 
protokoloa eta egoera 
kudeatzen.

Gure ikasleen ikaste-
prozesuaren inguruan 
hitzik ez. Hori ez da 
garrantzitsua Hezkuntza 
Sailarentzat. Kolektibo 
moduan erantzuten ez 
badugu, jai daukagu 
Jaurlaritzarekin. Bere 
lehentasunak beste batzuk 
dira.

azkEN bERba

AGURNE BARRUSO

Mireia Bikuña Madrid oÑati
1553ko, 1622ko eta 1834ko sutee-
kin Arantzazuko santutegia 
birrinduta geratu zen. Bereziki, 
azkenarekin. Hamaika urteren 
ostean, 1845ean hasi zituzten 
santutegia berreraikitzeko lanak, 
eta, urtebete geroago, Ama Bir-
jinaren irudia santutegira era-
man zuten. Hainbat urte geroa-
go, 1878 inguruan, frantziskota-
rrak Arantzazura itzuli ziren. 
XIX. mendearen bukaeran, 
Arantzazuko goardianoek san-
tutegia hobetzeko eta handitze-
ko lanak egitea erabaki zuten, 
eta basilika handitzeko proiek-
tua gauzatzen hasi ziren, Pablo 
Gamizek ordainduta. Eliza neo-
rromantikoa egin zuten, baina 
zati bat bakarrik egin ahal izan 
zuten. Arantzazura joaten ziren 
erromesen beharretara egokitzen 
ez zela ikusita, basilikako lanak 
utzi eta santutegiaren benetako 
beharretara egokitutako eraiki-
na egitera bideratu zituzten 
dirua eta indarra. 

Pablo Leteren bultzadarekin 
Basilika berria egiteko proiektua 
geldi egon zen 25 urtean. 1949an, 
Pablo Lete aukeratu zuten fran-
tziskotarren ministro probintzial, 
eta hark bultzada handia eman 

zion proiektuari. Segituan hasi 
zen lanean obrak kudeatuko 
zituen komisioarekin. 1950eko 
apirilean, basilika berria erai-
kitzeko lehiaketako oinarriak 
argitaratu ziren. Eraikinaren 
funtzionaltasuna, erromesak 
hartzeko gaitasuna, elizaren 
oina komentuko lehen solairua-
ren maila berean egotea eta 
eliza bera frantziskotar anaidia-
ren beharrei erantzuteko mo-
dukoa izatea izan ziren kontuan 
hartutako irizpideak. 

Hamalau proiektu aurkeztu 
ziren, eta puntuazio altuena 
Francisco Saenz de Oizak eta 
Luis Laorgak idatzitakoak lortu 
zuen. Lehiaketa irabazteak 
proiektua aurrera eramateko 
enkargua zekarren. "Euskal He-
rrian zabaldutako arkitektura 
tradizionaletik aldentzen den 
eta arkitektura erlijioso moder-
noaren korrontearen baitakoa 
da", esan zuten epaimahaiko 
kideek. 1950eko abuztua zen. 
Egun batzuk geroago, irailaren 
9an, Arantzazuko Ama Birjina-
ren eguna aprobetxatuz, basili-
ka berriaren lehen harria ipini 
zuten, ekitaldi jendetsuan. Agin-
tari zibilak eta erlijiosoak egon 
ziren ekitaldian, eta frantzisko-
tarrak izan ziren lehen harria 
ipini zutenak.

Botila barrukoak 
Botila hartan sartu zituzten: 
zeremoniaren akta, txanpon 
batzuk, eguneko egunkariak, 
une hartan santutegiko erlijio-
so ziren guztien izenen zerren-
da eta 1950eko bederatziurrena-
ren programa. 

Historialariek diote ekitaldi 
harekin, basilika berriarekin, 
hasi zela Arantzazuren beneta-
ko eraldaketa.Donostiako gotzain Jaime Font Andreu, 1950eko ekitaldia gidatzen. KUTXATEKA

70 urte basilikaren lehen 
harria ipini zutela
1950eko irailaren 9an, arantzazuko ama birjinaren egunean, egin zuten ekitaldia. 
agintari zibilak eta erlijiosoak egon ziren ekitaldian, Donostiako gotzain Jaime Font 
andreu buru zutela. Egun hartan hasi zen arantzazuren benetako eraldaketa

bukatzEko

Frantziskotar bat lehen harria ipintzen. 'ARANTZAZU.ORG'
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