
Domekan 63 urte 
beteko dira Uribarri 
Ganboako urtegian 
sei eskoriatzar itota 
hil zirela / 21

Herri guztiak daude 
gorri, 400etik gorako 
intzidentziarekin; 
azaroa ezkero ez zen 
gertatzen / 2

Ibane Abasolo 
biokimikariari 
elkarrizketa

Gizartea: erronka 
konplexuen garaia 
da

 ALKATEEN MUGIMENDUAK 
 EGINDAKO LANARI AITORTZA 

 Orain dela 45 urte, uztailaren 21ean, Alkateen Mugimenduak deituta Bergaran egin zen 
 bilkura gogora ekarri dute. Gaur egungo EAJko eta EH Bilduko 49 alkate batu dira Bergaran / 4  

Eguazteneko ekitaldian, lehen lerroan, 1976an alkate zirenak: Patxi Basauri (Elgeta), Jabier Errasti (Eskoriatza) eta Jose Luis Elkoro (Bergara). XABIER URZELAI

"Telebistok arlo digitalean asmatzen 
ez badugu, etorkizun beltza dugu"
Unai Iparragirre ETBko zuzendariak, Arrasate Telebistan 
egindako hastapenak eta telebisten erronkak berbagai / 6

UDALDIA
Honako egun hauetan jasoko 
dituzue hurrengo aldizkakiak:
'Puntua': uztailaren 30an.
GOIENA: irailaren 3an. 

Ondo 
izan!

SINADURAK
IÑIGO RAMIREZ DE 
OKARIZ  / 30 

AMAIA EROSTARBE 
LETAMENDI / 34 

AGURNE 
BARRUSO / 48 

NEREA ZUBIA 
BLAZQUEZ / 8 

JOSU 
ZUGASTI / 11 

AINHOA 
PARDINA / 26 

2021-07-23 EguBakoitza / 914. zENBakia / 21. uRtEa
DEBAGOIENEKO DOAKO ALDIZKARIA goiENa.EuS

  Zu hemen zaude.
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Maialen Santos aRRaSatE
Hirugarren astez jarraian posi-
tibo kasuek gora egin dute De-
bagoienean, eta azken zazpi 
egunetan 295 pertsona harrapa-
tu ditu COVID-19ak; joan den 
asteko ia bikoitza da hori –162 
izan ziren–. Gauzak horrela, 
dagoeneko eskualdeko 8.309 la-
gun kutsatu ditu gaitzak iazko 
martxoan pandemia hasi zenetik, 
eta 172 hil, nahiz eta azken astean 
Debagoienean ez den inor zendu. 

Herriei erreparatuta, Oñatin 
hauteman dituzte kutsatu gehien 
joan den eguenetik eguazten 
honetara arte (92) eta gertutik 
jarraitu dio Arrasatek ere (85). 
Bergaran ere nabarmen egin 
dute gora kasu positibo berriek 
(54), eta 24 izan dira Eskoriatzan, 
22 Aretxabaletan, hamar Ara-

maion, sei Elgetan eta bi An-
tzuolan. Aipatzekoa da Leintz 
Gatzaga izan dela azken egune-
tan kutsaturik baieztatu ez duen 
eskualdeko herri bakarra. 

Debagoieneko Ospitaletik adie-
razi dute atzo bi lagun zeudela 
koronabirusak jota ingresatuta.

iNtziDENtzia-taSaREN EboLuzioa

ASTEBETEAN 
BIKOIZTU EGIN DA 
TASA; ATZO 705EKOA 
ZEN ESKUALDEKOA
Kutsatzeek gora egin duten era 
berean egin du gora azken ha-
malau egunetako 100.000 biztan-
leko intzidentzia-tasak ere, eta 
atzo 705ekoa zen Debagoienean 
–duela astebete 342koa zen–. 

Herrietako intzidentzia-tasek 
gora egin dute, beraz, azken 
egunetan, eta azpimarratzekoa 
da atzo osorik gorriz margotuta 
ageri zela Debagoieneko mapa; 
izan ere, herri guztietako tasa 
zen 400etik gorakoa. Herri guz-
tiek kopuru horretatik gorako 
intzidentzia izan zuten azkenen-
go aldia 2020ko azaroaren azken 
asteburuan izan zen. Bestetik, 
esan behar da 1.000tik gorakoa 
zela atzo Aramaioko (1.621) eta 
Oñatiko (1.133) intzidentzia. 

Hego Euskal Herriko lau lu-
rraldeetan gora egiten jarraitu 
du intzidentziak azken egunetan, 
eta, eskualdekoaren antzera, 
zertxobait gainetik dago Gipuz-
koakoa ere: atzo, 736koa zen. 
Bizkaiko eta Arabako intziden-
tziak horren azpitik daude; 648koa 

eta 533koa zen atzo, hurrenez 
hurren. Tasa altuena Nafarroak 
du, edozelan ere –atzo, 920koa–.

ERREkoRRa kutSatzEEtaN

INOIZKO KUTSATU 
KOPURU ALTUENA 
ERREGISTRATU DA 
EGUN BATEAN EAE-N
Euskal Autonomia Erkidegoak 
pandemiako daturik altuena 
erregistratu zuen eguaztenean 
–1.583 kasu baieztatu ziren–; 
atzokoek erakusten dutenez, 
baina, gainditu egin zuten eza-
rrita zegoen langa: guztira, 1.801 
positibo atzeman baitzituzten 
–aurreko egunean baino 218 
gehiago–. Gauzak horrela, azken 
bi egunetan hautsi egin dira 
orain arteko markak.

Zenbatekoak lurraldeka azter-
tuz gero, azpimarratzekoa da 
Bizkaia: 1.078 positibo atzeman 
ziren atzo bertan. Gipuzkoakoak, 
berriz, 482 izan ziren eta Ara-
bakoak, 204.

tXERtakEta-kaNPaiNa

EGUAZTENA EZKERO, 
HITZORDUA ESKA 
DEZAKETE 12 ETA 15 
URTE ARTEKOEK
Aste honetako gobernu bileraren 
osteko prentsaurrekoan iragarri 
zuen Gotzone Sagardui Osasun 

sailburuak txertaketa kanpainan 
urrats bat gehiago egingo zute-
la, eta, hala, eguaztenetik au-
rrera 12 eta 15 urte arteko gaz-
teek txertoa hartzeko hitzordua 
eska dezakete Osakidetzaren 
webgunean edo norberaren osa-
sun zentrora –edo 900 20 30 50 
telefonora– deituta. Adin-tarte 
hori ikasturtea abiatu orduko 
txertatzen hastea positibotzat 
jo zuen sailburuak.

Horretaz gain, gogoratu behar 
da martitzen honetan hasi du-
tela ofizialki 16 eta 29 urte bi-
tarteko herritarren txertaketa; 
nahiz eta joan den astetik ari 
diren gazte batzuei txertoa ema-
ten, agendak betetzeko helbu-
ruarekin. Horren harira, Osasun 
sailburuak ohartarazi du datozen 
asteetan aurrekoetan baino txer-
to gutxiago iristea espero duela 
Osasun Sailak, eta, horri jarrai-
ki, gazte gehienek ez dutela 
bigarren dosia irailaren aurre-
tik jasoko.

Bestetik, gehitu du hitzordua 
hartuta duenak baina txertatze-
ra joan ezin denak bere txanda 
baliogabetu behar duela, Inter-
net bidez edo telefonoz deituta. 
Izan ere, azken egunetako ku-
tsatzeen eraginez, hainbat lagu-
nek ezingo dute tokatzen zitzaien 
txertoa hartu, eta dosi horiek 
beste herritar batzuei esleitu 
gura dizkie Osasun Sailak.

Osasun Sailak aditzera eman-
dako datuen arabera, 16 urteko 

Eskualdeko herri guztiak 
daude gorri, 400etik 
gorako intzidentziarekin
azken egunetan 295 kutsatu baieztatu dituzte Debagoienean, joan den astekoen ia 
bikoitza. Herrietako intzidentzia-tasek gora egin dute, eta eskualdeko mapa osoa 
gorriz margotuta ageri zen atzo; azaroko azken asteburuaz geroztik ez da gertatu

Positibo kasuak eta intzidentzia
Positiboak 

aste 
honetan

Positiboak 
aurreko 
astean

Positibo 
metatuak

Positiboak 
1.000 

biztanleko

 Intzidentzia tasa
14 egunekoa, 

100.000 biztanleko

Oñati 92 38 1.534 133 1.133

Arrasate 85 57 3.266 147 643

Bergara 54 16 1.690 112 465

Eskoriatza 24 10 434 105 828

Aretxabaleta 22 9 831 117 437

Aramaio 10 14 201 135 1.621

Elgeta 6 4 73 64 884

Antzuola 2 13 269 123 688

Gatzaga 0 1 11 44 427

GUZTIRA 295 162 8.309 128 705

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK ITURRIA: OSASUN SAILA

Intzidentzia-tasaren eboluzioa
DATUEN ITURRIA: EUSKO JAURLARITZA ETA NAFARROAKO GOBERNUA
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Donostiako Kursaalean egindako kongresua, eguazten goizean. KURSAAL DONOSTIA

Mondragonek aurreikusten du 
"susperraldi nabarmena" izatea
Donostian egin dute, asteon, korporazioaren kongresua, 
eta iazko ekitaldiaren balantze positiboa egin dute

M.S. aRRaSatE
Mondragon korporazioaren 
2021eko kongresua egin zuten 
eguaztenean, Donostiako Kur-
saalean, eta taldea osatzen duten 
kooperatibetako 650 konpromi-
sario izan ziren bertan.

Positibotzat jo zituen 2020ko 
emaitzak, pandemiaren urtekoak, 
hain zuzen ere. Kongresuan 
azaldu zutenez, korporazioan 
dauden kooperatibek, denen 
artean, 10.865 milioi euro lortu 
zituzten salmentetan; hau da, 
uzkurdura %6,4 izan zen aurre-
ko urtekoaren aldean. Korpora-
zioko lehendakariak, Iñigo Uci-
nek, nabarmendu zuen taldearen 
bilakaera positiboa izan dela, 
"kontuan hartuta testuingurua 
zaila izan dela, pandemiak era-
bat baldintzatutakoa".

335 milioiko inbertsioa
Enpleguari dagokionez, 2020. 
urtea ixtean 82.156 lanpostu zeu-
dela ere gaineratu zuten; aurre-
ko ekitaldian baino %1,3 gutxia-
go. Nabarmendu zuten beste 
datu bat inbertsioen zifra izan 
zen; izan ere, iaz 335 milioi eu-
rokoa izan zen, denera. Bestalde, 
EBITDAk %5,7ko gorakada izan 
zuen, eta 1.324 milioi eurora 
iritsi zela esan zuten korpora-
zioko kideek. "Kopuru horiek 
berresten dute kooperatiba gehie-
nak gai izan direla COVID-19aren 
krisiari notarekin eta gaindi-
tzeko moduko inpaktuarekin 
aurre egiteko, inguruabarrak 
kontuan hartuta eta egoera txa-
rrak gainditzeko gaitasuna du-
tela frogatuta", zioten.

Enpleguaren susperraldia
Industria arloari dagokionez, 
37.532 langile enplegatu zituzten, 
eta 5.271 milioiko fakturazio 
gehituarekin (-%3,1) eta 227 mi-
lioiko emaitzekin (-%20) bukatu 
zuten urtea. Gaineratu zutenez, 
arlo horrek bilakaera positiboa 
izan du aurtengo lehen bost hi-
labeteetan: "Salmenten goraka-
da handia izan da, eta CO-
VID-19aren aurreko etapatik oso 
gertu daude emaitzak. Enple-
guaren susperraldia ere nabar-
mena izan da; batez ere, Auto-
mobilgintza, Osagaiak, Eraikun-
tza eta Ekipamendua dibisioen 
bilakaerak bultzatuta". 

Banaketaren arloan, 5.594 mi-
lioiko salmentak izan zituzten 
–aurreko ekitaldian baino %0,9 
gehiago–, eta ekitaldia ixtean 
40.948 langile zeuden –%0,6ko 
igoera–. Azkenik, finantzei da-
gokienez, pandemiaren ondorio 
negatiboak aurreratzeko 65,7 
milioi euroko COVID-19 aparte-
ko hornidura egin ondoren, 87,4 
milioi euroko irabazi garbi kon-
tsolidatuarekin itxi zuen 2020a.

"Taldeak 2021eko lehen bost 
hilabeteetan izandako portaera 
ikusita, aurreratu liteke ekital-
di honetan susperraldi nabar-
mena izango dugula", aitortu 
zuten eguazteneko bilkuran.

2020AREN AMAIERAN 
82.156 LANPOSTU 
ZEUDEN ETA 10.865 
MILIOI EURORA IRITSI 
ZIREN SALMENTAK

herritarren erdia baino gehiago, 
1.169.917, dira dagoeneko txer-
taketa zikloa bukatu dutenak 
(%61,8) eta EAEko biztanleen 
hiru laurdenak, 1.425.373 lagunek, 
jaso du lehenengo dosia dagoe-
neko (%75,4). Gauzak horrela, 
iritsi diren 2.643.900 dosietatik, 
2.457.792 jarri dira Erkidegoan; 
%93, hain zuzen. 

Txertoen konpainiei errepa-
ratuta, Pfizerren 1.739.685 txer-
to jarri dira, AstraZenecaren 

395.309, Modernaren 235.663 eta 
Janssenen 87.135.

MaSkaRaREN ERabiLERa

MASKARAK 
HAUTAZKOA IZATEN 
JARRAITUKO DU AIRE 
ZABALEAN
Berriz ere eztabaidagai izan da 
maskaren auzia Espainiako 
Kongresuan. Besteak beste, Ur-

kullu lehendakariak Pedro 
Sanchezi aste honetan egindako 
eskaera izan da ekainaren 24ko 
Errege Dekretua aldatzea, mas-
kararen erabilera berriz ere 
nahitaezkoa izan dadin. Izan 
ere, lehendakariak uste du mas-
kara gabeko hartu-emanen go-
rakada dela "kutsatzeei mesede" 
egiten dien aldagai nagusia. 
Dekretuak, baina, 180 botoren 
babesa jaso zuen Madrilgo Kon-
gresuan; tartean, EH Bilduko 
diputatuena. Eta EAJk, berriz, 
abstentziora jo zuen. Hala, ez 
da aldaketarik izango eta mas-
kara ez da nahitaezkoa izango, 
baldin eta aire zabalean egonez 
gero eta 1,5 metroko segurtasun 
tartea bermatu ahal bada. 

Egoera epidemiologikoak oke-
rrera egin duela-eta osasun 
neurriak zorroztea aztertu zuten 
atzo, eguena. Goizean batu zen 
Batzorde Teknikoa, eta arratsal-
dean, ostera, lehendakaria buru 
duen Labi instituzionala. Edo-
zelan ere, GOIENA aldizkari 
honen itxiera orduan oraindik 
ez zegoen bileraren ondotik har-
tutako erabakien berri.

Eguena ezkero eskuragarri daude autodiagnostikorako testak, 
medikuaren errezeta beharrik gabe. Ustezko infekzioaren 
ondorengo zazpi egunetan erabiltzeko pentsatuta daude. Eta 
sintomak edukiz gero, horiek agertu eta bost egunera.

Sudur-barrunbeen azaleko lagin bat hartu behar da gehienetan, 
eta listua erabiltzen duten bertsioak ere badaude. Emaitzak 
ezagutzeko hamabost minutu behar dira. Positiboa bada, bi lerro 
–'test (T)' eta 'kontrol (C)' marka batzuetan– markatuta egongo dira, 
eta negatiboa bada bakarra –'kontrol'– agertuko da markatuta. 
Positibo emanez gero, berehala isolatu eta harremanetan jarri 
beharko da Osakidetzarekin. Eta negatibo eman baina sintomak 
izanez gero, kontuan hartu behar du proba ez dela erabat ziurra. 

Test azkarrak eskuragarri daude

IÑIGO BARINAGARREMENTERIA 
oÑati, 24 uRtE

"Koronabirusa pasa gabe 
iritsi naiz txertaketara"

"Gazteen txertaketa ofizialki 
hasi aurretik, joan den 
egubakoitzean, hartu nuen 
txertoaren lehen dosia, eta 
bigarrenak ere etxean 
harrapatuko nau –ez ordea, 
oporretan–. Txertoa hartzeko 
gogo handia nuen; izan ere, 
kutsatzeak saihesteko gure 
esku dagoen bakarra da, eta 
pandemiari aurre egiteko 
aurrerapauso handia dela uste 
dut. Koronabirusa pasa gabe 
iritsi naiz txertaketara, eta 
horrek izugarri pozten nau".

ALBA ROIG 
bERgaRa, 22 uRtE

"Lasaiago arituko naiz 
harremantzeko orduan"

"Eguazten honetan hartu dut 
txertoa. Koronabirusa izan 
nuenez, ez dut bigarren dosirik 
hartu beharrik izango; beraz, 
horrekin amaitu dut txertaketa 
zikloa. Hitzordua hartzeko 
mezua iritsi zitzaidan 
sakelakora, eta iritsi bezain 
pronto hartu nuen txanda. 
Txertoa hartzeko gogotsu 
nengoen, eta uste dut 
aurrerantzean lasaiago arituko 
naizela; batik bat, jendearekin 
harremantzeko orduan, eta 
baita senideekin ere".

URTZI SARASUA 
ELgEta, 12 uRtE

"Lagunekin lehen moduan 
elkartu nahi dut"

"Gurasoek hartu didate 
hitzordua; abuztuaren 11n 
hartuko dut lehen dosia eta 
irailaren 1ean bigarrena. 
Kanpora joatekoak gara, eta 
joango gara, baina sasoi 
horretan gerturatu egingo gara 
txertoa hartzeko nik eta nire 
anaiak. Nik nahi dudana da 
lagunekin lehen moduan 
elkartzea eta maskara jarri 
beharrik ez izatea. Txertoarekin 
lasaiago ibiliko naiz; asma 
pixka bat daukat, eta zaintzeko 
esan zidan medikuak".

Gazteenak ere, txertoa hartzeko "gogoz"
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Xabi Gorostidi bERgaRa
Frankismoa bizi izan ez duten 
belaunaldientzat zaila da gaur 
egun normalak diren gauza as-
koren atzean dagoen meritua 
ulertzea. Ikastolak existitzea edo 
ikurrina ikur legala izatea, adi-
bidez, betidanik normala izan 
diren gauzak bezala bizi dituzte 
gazte askok; baina ez dira ohiko 

gauzak, orain dela 45 urte alda-
rrikatu eta irabazitako lorpenak 
baizik. Arabako, Bizkaiko, Gi-
puzkoako eta Nafarroako hain-
bat alkatek lau urtez egindako 
presioaren eta lanaren fruitua 
dira lorpen horiek, Alkateen 
Mugimendua deitura jaso zuena. 

1975ean hil zen Francisco 
Franco diktadorea, eta lau urte 

geroago, 1979an, lehen udal 
hauteskundeak egin ziren Ara-
bako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
udalerrietan. Bi mugarri haien 
artean, lau urteko epe hartan, 
alkate haiek euren gain hartu 
zituzten euskal gizarteak eska-
tzen zituen premia nagusiak, 
eta horietako asko gauzatzea 
lortu zuten: euskararen koofi-

zialtasuna, ikastolak legeztatzea, 
1977ko amnistia eta Nafarroaren 
izaera euskalduna defendatzea 
izan ziren garaiko 70 alkatek 
osatutako mugimenduaren lor-
pen nagusietakoak. Mobilizazio 
jendetsuak ere egin zituzten, 
eta azpimarragarrienen artean 
dago 1976ko uztailaren 21ean 
Bergaran egin zutena. Herriko 
Plaza askatasun eta demokrazia 
gosez zeuden euskaldunen bil-
toki izan zen, Foruak galdu 
zirela 100 urte bete ziren egu-
nean. Arabako, Gipuzkoako, 
Bizkaiko eta Nafarroako 70 
alkate batu ziren udaletxean, 
eta kaleak jendez bete ziren. 

Hala, egun historiko haren 45. 
urteurrena baliatuz, aitortza 
ekitaldi bateratua antolatzea 
erabaki zutela azaldu du Berga-
rako alkate Gorka Artolak: 
"1976ko uztailaren 21a Bergara-
ko eta Euskal Herriko oroimen 
kolektiboan nahiko txertatuta 
dagoen egun bat da. Baina ni 
bezalako gazteengan, agian, ez 

hainbeste; entzun izan ditugu 
egun hari buruzkoak, horri bu-
ruz irakurri izan dugu... baina 
beharrezkotzat ikusi genuen 
hori guztiori gogoratzea eta or-
duan egindako lana aitortzea. 
Garaiko protagonistak omendu 
nahi genituen, eta duela 45 urte 
Bergaran bizi izan zena gogora-
tu, eta horretarako antolatu 
ditugu ekitaldia eta baita osoko 
bilkura gelako erakusketa". 

Manifestu bateratua
Pandemiaren eraginez ezinezkoa 
zen duela 45 urteko jendetza 
ekitaldira batzea, baina, hala 
ere, Euskal Herri osotik etorri-
tako alkateen ordezkaritza za-
bala batu zen asteazken eguerdian 
Bergarako San Martin plazan: 
gaur egungo 49 alkate abertzale 
eta garaiko zazpi alkate ohi, 
besteak beste.

Ekitaldiaren hasieran, honako 
hauek hartu zuten hitza, EAJren 
eta EH Bilduren artean adostu-
tako manifestua irakurtzeko: 

Euskal Herritik etorritako alkateak, manifestu bateratua entzuten Bergarako plazan. XABIER URZELAI Gonbidatuen familia argazkia: gehienak, plazan; gainontzekoak, balkoian. X.U.

Burujabetza gosez "bide 
emankorra" hasi zuten 
alkateei aitortza
bergara askatasun gosez zeuden euskaldunen biltoki izan zen 1976ko uztailaren 
21ean. 45 urte geroago, orduko alkateen kemena aitortzeko ekitaldia egin dute; 
garaiko protagonistekin eta egungo EaJko eta EH bilduko 49 alkateren babesarekin. 

GORKA ARTOLA 
bERgaRako aLkatEa

"Gaur egun, 1976an bezala, lan 
esparru zabala dugu udaletan, 
eta hori aldarrikatu nahi izan 
dugu ekitaldi honekin. Pandemiak 
argi eta garbi erakutsi du 
udaletan badagoela herritarren 
beharrei erantzuteko gaitasuna, 
eta uste dut Euskal Herria 
eraikitze aldera ere udaletatik 
asko egin dezakegula".

MARIA UBARRETXENA 
aRRaSatEko aLkatEa

"Polita izan da gaur Bergaran bizi 
izan duguna. Erakusketa ikustera 
joan garenok hunkitu egin gara 
duela 45 urte plaza honetan 
gertatukoa iruditan ikustean: 
plaza jendez beteta, gaur egun 
ditugun aldarrikapen askorekin, 
denak elkarrekin... Hori da 
gaurko mezua: elkarrekin egin 
behar dugu aldarrikapena".

JOSE ANTONIO ALTUNA  
aRRaSatEko aLkatE oHia

"Erakusketako ikus-entzunezko 
dokumentua ikusterakoan, lanak 
izan ditut malkoei eusteko. 
Politikoki denetarik bizitzea 
tokatu zait, baina 1976an 
Bergaran bizitakoa modukorik ez 
dut bizi izan. Eta gaur egunera 
etorrita, abertzaleok batu egin 
behar dugu; batuz gero gu 
baikara herri honen gehiengoa".

PATXI BASAURI
ELgEtako aLkatE oHia

"Duela 45 urte, giltzapetuta 
egotetik gentozen, kaiola batetik 
irteten ari ginen. Baina 
azpimarratu nahiko nuke une 
haietan abertzaleen artean 
zegoen batasuna; gaur egun 
nekezagoa dena. Gure 
aldarrikapen batzuk bete ziren, 
eta ea gai garen bete gabe 
daudenak laster betetzeko".

JOSE LUIS ELKORO
bERgaRako aLkatE oHia

"1976an ez zegoen alderdirik; bai, 
ordea, askatasun gose zen herri 
bateratu bat. Herriak erantzun egin 
zuen eta eredu bat utzi zuen 
geroko: elkartuta jardun behar 
dugula. Ostean, alderdi bakoitzak 
berea egin du eta sakabanatuta 
gaude. Balio dezala gaurkoak 
aurrerantzean elkarrekin urratsak 
egiteko; hori nahi nuke".
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Jose Luis Elkorok –1976ko Ber-
garako alkatea–, Patxi Basaurik 
–1976ko Elgetako alkatea–, Ma-
ria Ubarretxenak –Arrasateko 
alkatea– eta Gorka Artolak –
Bergarako alkatea–."1976an Ber-
garan izan ziren alkateek eta 
zinegotziek aitortu zuten ez zi-
tzaiela samurra gertatu herria-
ren nahia ulertu eta argitara 
ematean euren gain hartu zuten 
erantzukizuna betetzea; hala 
ere, haiek uste zuten heldu zela 
garaia argi eta garbi adierazte-
ko herriaren eskubide politikoak 
iraungiezinak eta ukaezinak 
direla. Auziaren benetako funtsa 
ez baitzegoen foraltasun zaha-
rrean, eskubide historiko haiek 
eguneratzean baizik, foruek 
adierazten zituzten subiranota-
sun-eremuak euskal nazio ikus-
pegitik gaur egunera eta etor-
kizunera proiektatzean, alegia", 
adierazi zuten hitzartze hasieran.

COVID-19ak utzitako testuin-
gurua ikusita, hausnarketa hau 
ere egin zuten: "Gure herria eta 

bere jendea aurrera ateratzeko 
ordua da, garapen ekonomikoa, 
gizarte justizia eta subiranotasun 
politikoa oinarritzat hartuta. 
Mundu osorako aldarrikatu nahi 
dugu, bere eskubideen jabe den 
herria dela gurea. Ozen adieraz-
ten dugu herri irekia eta aurre-
ratua garela eta egungo munduak 
ekarri dizkigun mehatxuei aurre 
egiteko prest gaudela. Entzun 
nahi digun orori azaltzen diogu 
zer-nolako gaitasuna duen Eus-
kal Herriak aurrez aurre jartzen 
zaizkion erronka zailenak gai-
lentzeko. Eta, aldarri hutsetatik 
haratago, herri modura antola-
tzeko gure asmoa berresten dugu, 
gutako bakoitzaren gaitasun 
indibiduala gaitasun kolektibo-

ra batuz, herritar guztiei bi-
zi-proiektu duin eta kalitatezkoa 
bermatzeko beharrezkoak diren 
tresnak eskuratuz".

Orduko eta gaurko aldarriak
Manifestuaren amaieran ordu-
ko alkateak izendatu zituzten, 
eta baita azken hausnarketa 
hau egin ere: "Jose Luis Elkoro, 
Imanol Murua, Jose Antonio 
Altuna, Iñaki Aristizabal, Pru-
dentxio Larrañaga, Jose Mari 
Kortabarria, Juan Inazio Uria, 
Jabier Errasti, Luis Arkauz, 
Pablo Gorostiaga, Patxi Basau-
ri, Inazio Iruin eta beste hain-
bat izan ziren udalei eta euskal 
herritarrei dei egiteko erantzu-
kizuna hartu zutenak, oroitza-
pen-egun bat ospatzetik ekiteko 
konpromisora igarotzeko eta 
mezu bat lau haizeetara zabal-
tzeko: Euskal Herria bazela, 
izateko eskubidea zuela eta 
gainerako herriekin harrema-
nean etorkizuneko bere helmu-
ga non egongo den erabakitze-

ko eskubidea zeukala. Adieraz-
pen hura indarrean dago eta 
gaur, 45 urteren buruan, guri 
dagokigu aurrera jotzea gure 
herriaren askatasunerantz".

Aitortza, ikurrinarekin
Manifestuaren ostean, ekitaldi-
ren unerik hunkigarriena heldu 
zen. Lehenik eta behin, duela 
45 urte Alkateen Mugimenduko 
kide izan ziren sei protagonistak 
igo ziren oholtzara: Jose Luis 
Elkoro, Patxi Basauri, Jabier 
Errasti –Eskoriatzako alkate 
ohia–, Jose Maria Kortabarria 
–Antzuolako zinegotzi ohia, eta 
Beñardo Kortabarria alkatearen 
aita–, Luis Arkauz –Oñatiko 
zinegotzi ohia– eta Jose Antonio 

Altuna Txatillo –Arrasateko 
alkate ohia–.

Jarraian, Bergarako plazan 
dagoen ikurrinaren altxatzea 
egin zuten, dantzarien eta txis-
tularien laguntzarekin. Behin 
ikurrina igota, txalo zaparrada 
ozen eta luzea entzun zen Ber-
garako plazan. Oholtza gainean 
zeuden protagonistek abiarazi-
tako mugimenduak lortu zuen 
ikur hori legezkoa izatea, eta 
bertaratutako askok aitortu zu-
ten "oso une hunkigarria" izan 
zela. Ostean, gaur egungo bai-
larako alkateek lore sorta eman 
zieten protagonistei, eta osoko 
bilkura gelako erakusketa ikus-
tera joan ziren jarraian. Amai-
tzeko, familia argazkia jendetsua 
atera zuten; alkate gehienak 
plazan eta beste batzuk udale-
txeko balkoian, 1976an bezala. 

Azpimarratu behar da mezu 
honekin amaitu zuela Jose Luis 
Elkorok: "Ea kapaz garen, 1976an 
egin bezala, hemen gaudenok 
elkarrekin urratsak egiteko".

EAJ-KO ETA EH 
BILDUKO 49 ALKATE 
BATU ZIREN ALKATEEN 
MUGIMENDUKO 
KIDEAK OMENTZEKO

IKURRINA ALTXATUZ 
AITORTZA EGIN ZIETEN 
HURA LEGEZTATZEA 
LORTU ZUTEN 
PROTAGONISTEI 

Egungo bailarako alkateek 1976ko mugimenduko kideei loreak eman zizkieten. XABIER URZELAI Eneko Goia eta Jose Maria eta Beñardo Kortabarria aita-semeak, erakusketan. X.U.

JABIER ERRASTI 
ESkoRiatzako aLkatE oHia

"Duela 45 urteko garaiak une 
zailak izan ziren, baina oso 
oroitzapen onak uzten dizkidate: 
ilusioa eta gauzak aldatzeko 
gogoa gainezka genituen. Atzera 
begiratzeak sumindu egiten nau, 
ikusten dudalako gure amets 
asko ez direla oraindik bete; hein 
batean, gure errua izan da ez 
betetze hori".

ENEKO GOIA 
DoNoStiako aLkatEa

"Gogora ekarri dugu hainbat 
lagunek baldintza oso zailetan 
egindako ekarpena, eta oso 
hunkigarria izan da. Nire ustez, 
balio izan du ez ahazteko 
udalerriek nazio eraikuntzan izan 
dezakegun garrantzia; udalok 
izan gara nazio izaera eta horren 
aldeko aldarrikapena bizirik 
mantendu dutenak".

INMA GARRASTATXU 
DuRaNgoko aLkatEa

"Hunkigarria izan da bideoan 
ikustea duela 45 urte zenbat 
jende batu zen Bergaran, hainbat 
lekutatik etorrita. Baina bideo 
horretan emakume bakarra ikusi 
dut, eta asko pozten nau gaur 
hemen batutako emakume 
kopuruak. Udaletatik lanean 
jarraitu behar dugu, orduko 
mugimendua bizirik mantentzen".

KOLDOBIKE OLAETXEA 
LEgazPiko aLkatEa

"1976an ni jaioberria nintzen eta 
uztailaren 21ean gertatutakoari 
buruz dakidan guztia 
kontakizunei esker dakit. Orain 
hautetsia naiz eta ohorea da 
niretzat hemen egotea. Garai 
hartan elkartu egin ziren, gaur 
ere elkartzeko aukera izan dugu, 
eta etorkizunerako elkartasun 
hori behar-beharrezkoa dugu".

IÑIGO HERNANDO 
gaLDakaoko aLkatEa

"Ohore handia izan da 
Galdakaoren izenean hona 
etortzea. Ekitaldian zehar argi 
geratu zait garai hartako alkateen 
ekimenaren uzta, oraindik, 
hemen dagoela. Alde horretatik, 
udalok naziogintzan eta nazio 
eraikuntzan dugun garrantzia oso 
handia da; hunkigarria izan da 
niretzako".
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Arrasaten hasi, EITBtik pasa, 
eta Londresen aritu da azken 
urteetan Discovery Channel 
katean lanean. Otsailean ETBko 
zuzendari izateko proposamena 
jaso zuen, eta etxera itzuli da 
erronka berri horri heltzeko.
Otsailean izendatu zintuzten ETBko 
zuzendari. Zer sentitu zenuen pro-
posamena jasotzerakoan? Zalantzak 
izan zenituen?
Bai eta ez. Azkenaldian, indar-
tzen joan zait etxera bueltatzeko 
gogoa, hamasei urte egin baiti-

tut etxetik kanpo. Baina azken 
urtea oso gogorra izan da: brexit-a 
dela, COVID-19a dela... Alde ho-
rretatik, aukera ezin hobea da 
azken urteetan Europako tele-
bistetan egin dudan lana nire 
etxeko telebistan egin ahal iza-

tea. Hori guztiori kontuan izan-
da ere, banituen kezkak eta 
zalantzak. Baina, azkenean, 
baiezkoa eman nion Andoni 
Aldekoari, EITBko zuzendari 
orokorrari. Hark duen proiektuak 
eta ikuskerak konbentzitu egin 
ninduen. 
ETBko zuzendari bezala, zein erron-
ka nagusi duzu aurretik?
Erronka handia da, eta polita 
ere bai. Azken finean, Euskal 
Telebista da euskal gizartearen 
telebista publikoa, eta, zuzen-
dari bezala, herritarrek ETB 

eurengandik gertuago sentitzea 
lortu nahiko nuke. Dicoveryk, 
adibidez, oso garbi du zein den 
bere misioa: sortzen dituen edu-
kien bitartez gizartea hobetzea. 
Oso erromantikoa iruditu dai-
teke, baina lortu daiteke. Sortu 
daitezke edukiak gizartea hobe-
tzeko, eta hori da ETBn egin 
nahi dudana. Informatzeaz gain, 
entretenitzeko eta hezteko gai 
den telebista bat. Programa bat 
ikusi eta kredituak azaltzen di-
renean, ikusleek esatea: ordu-
betez edo bi orduz egon naiz 
ETB ikusten, baina gauza asko 
aportatu dizkit, eta gauza asko 
ikasi ditut. 
Zeintzuk dira ETBren ahulguneak 
eta indarguneak?
Ikerketek baieztatzen dutenez, 
Euskal Telebista bada euskal-
dunek gertuko sentitzen duten 
komunikabide bat. ETBko al-
biste programa asko liderrak 
dira, kasu batzuetan %30eko 
share-arekin, eta miresgarria 
dela iruditzen zait. Puntu onean 
dagoela uste dut, baina Londre-
sen izan nuen arduradun batek 
zioena oso barneratuta dut: "Ho-
betu daiteke?" galderari beti 
baietz erantzun behar zaio.
Zer hobetu daiteke, adibidez?
Duela hamasei urte hemen utzi 
nuen euskal gizarteak ez du 
zerikusirik gaur egun aurkitu 
dudanarekin; askoz anitzagoa, 
modernoagoa. Horrez gain, pla-
taforma digitalen eztandarekin 
jendeak lehen baino eduki gehia-
go ikusten du, eta geroz eta 
gehiago daki; hortaz, zorrozta-
suna eskatzen dute, eduki ona 
zer den ondo baitakite. Hori 
lortzeko, berritasuna ekarri 
behar dugu ETBra. Arlo digita-
lean asko dago egiteko, esatera-
ko, eta, horrez gain, eskuzabalak 
izan behar dugu euskal mun-
duarekin, kulturarekin, hasten 
dabiltzan artistekin...
Une honetan ETBk bost kate ditu: 
ETB1, ETB2, ETB3, ETB4 eta ETB 
Basque. Beharrezkoak dira bost?
Hain justu, hori da erantzuteko 
dugun galderetako bat. ETB1 
eta ETB2 ezinbestekoak direla 
argi dut. ETB3k haurrentzako 
edukiak ditu, baina zalantza dut 
ea haurrak mundu linealean 

dauden. Agian, eduki horiek 
guztiek euskarri digital batean 
egon behar lukete.
Ekainean ETB1k %2,3ko audientzia 
maila izan zuen eta ETB2k, %10,4koa. 
Zer diotsu?
Bada, 2009ko ekaina ezkero lor-
tutako emaitzarik onenak dira. 
Baina beti dago hazteko aukera. 
Niretzako audientziak garran-
tzitsuak dira, baina baita marka 
ere. Eta, alde horretatik, badu-
gu zer hobetu: ETB2n, adibidez, 
berrikuntza falta dagoela uste 
dut aspektu horretan. 
Bigarren kateak audientzia han-
diagoak ditu, faktore askogatik. 
Baliabide aldetik, berdin bideratzen 
da kate batera edo bestera?
Etxe barruan, eta bai etxetik 
kanpo, nahiko hedatuta zegoen 
ETB2ra diru gehiago bideratzen 
zen ideia. Hori argitzeko, Ando-
ni Aldekoak horri buruzko da-
tuak eskatu zizkion finantza 
departamentuari, eta datuek 
argi diote bien arteko banaketa 
oso parekoa dela: ia %50 eta 
%50. Argi dago ETB1ek ez due-
la inoiz ETB2ren audientzia 
maila izango; azken finean, hiz-
kuntza gutxitu batean egiten 
delako. Aipatu dituzun audien-
tzia datuak 4 urtetik gorako 
lagunenak dira, eta horietako 
askok ez dakite euskaraz. Baina 
ikerketa batzuek argitu digute 
badagoela jendea euskaraz da-
kiena baina uste duena ez due-
la euskara maila nahikorik 
euskarazko edukiak kontsumi-
tzeko; horrek kezkatzen nau.  
ETBk euskarazko bestelako tele-
bistekin elkarlana handitzeko au-
kerarik ikusten duzu?
Adibidez, Erresuma Batuan BBC 
etxeak oso ondo egiten du hori. 
Badaukate programa bat berta-
ko tokiko komunikabideekin 
elkarlanean, eta oso ondo fun-
tzionatzen du. BBCrekin elka-
rrizketa bat egin berri dugu, 
ikusteko ea hemen antzerako 
zerbait egin daitekeen.
Udazkenerako berrikuntzak dato-
zela diozu. Ezer aurreratzerik?
Ezin dezaket pista handirik eman, 
baina oso pozik nago daukagu-
narekin. Editorialki oso udazken 
indartsuarekin datoz ETB1 eta 
ETB2, eta sorpresa eta aurpegi 
berri ugari izango dira.
Arrasate Telebistan hasi zinen. Zein 
oroitzapen dituzu?
Sekulakoak. Hemen ikasi dut 
telebista zer den; oso eskertuta 
nago, Arrasate Telebista gabe 
ez nuke gaur arte eduki dudan 
ibilbidea izango.

Unai Iparragirre, ETBko zuzendaria, Goiena telebistako platoan; bere telebista ibilbidea hasi zuen lekuan. XABIER URZELAI

"ARRASATE 
TELEBISTA GABE EZ 
NUKE GAUR ARTE 
EDUKI DUDAN LAN 
IBILBIDEA EDUKIKO"

"TELEBISTOK ARLO 
DIGITALEAN 
ASMATZEN EZ 
BADUGU, ETORKIZUN 
BELTZA IZANGO DUGU"

"Informatzea, 
entretenitzea eta 
heztea lortu 
behar du ETBk"
UNAI IPARRAGIRRE  Etb-ko zuzENDaRia
Discovery Channel eta halako kateentzat urtez luzez lan egin ostean, apirilaz geroztik 
Etbko zuzendari dihardu lanean, "kanpoan ikasitakoa etxean aplikatuz"
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GARBIÑE UBEDA

HauXE bai JENERoa!

Arrasate Blues: eskerrik 
asko!

AMAIA CECIAGA
aRRaSatEko uDaLEko MERkataRitza ziNEgotzia

aRRaSatE

Hirugarrenez Arrasate Blues 
jaialdiaz gozatzeko aukera izan 
dugu gurean. Aurten emakumea 
izan da protagonista; artista 
bikainak ikusi eta entzuteaz 
gain, kalitatezko sormena 
dastatu ahal izan dugu. Eta 
guztia, Ibai Arte Merkatari 
Elkarteak bultzatu eta 
antolatua. Tokiko 
merkataritzaren balioa 
azpimarratuz, Arrasaterekin 
duten konpromisoa erakutsiz. 
Eskerrik asko, Ibai Arte.

Are garrantzitsuagoa izan da 
aurten, COVID-19ak eragindako 
pandemiaren aurrean, 
kulturaren aldeko apustua 
berretsiz. Euskal Herria plaza, 
Jokin Zaitegi, Arotz plaza, 
Arbolapeta, Portaloia… Herriko 
txokoak hartu ditu bluesak, eta 
saretu gaitu arrasatearrok. 

Eta aitortzarentzat ere egon da 
unea. Goikobalu abesbatzaren 
eta Arrasate Musikalen 
laguntzarekin Jesusi 
Etxeberriak jaso zuen 
merezitako omenaldia, musika 
hauspotu eta belaunaldiz 
belaunaldi transmititzeagatik. 
Gure kulturak eta, bereziki, 
bertan murgilduta dauden 
herritarrek egiten dute Arrasate 
herri bizi.

Laguntzen eta babesten 
jarraituko dugun ekimena, 
ezbairik gabe. Mila esker Ibai 
Arteko kideei, ostalariei, 
artistei… eta, bereziki, 

arrasatear guztiei, erakutsi 
duten harreragatik. Arrasate 
Bluesen taupadak inoiz baino 
indartsuago jo du asteburu 
honetan, eta jarraituko du 
egiten.

Zaindu ibaia
 
JOSU GARITAONANDIA 
'oPaRitu zuHaitz bat' EgitaSMoaREN 

aRDuRaDuNa

bERgaRa

Aurten hamar urte beteko dira 
Bergaran lehenengo ahateak eta 
ondoren arrainak hilik azaldu 
zirela; errudunik ez dute aurkitu, 
baina agerian geratu zen 
administrazioen arteko ganora 
faltak eragin zuela hondamendi 
hura. Harrezkero ere gertatu 
dira nahita eragindako arrain 
hilketak; 2013an eta 2018an, 
baten batek zianuroa isuri zuen 
eta Osintxu eta Soraluze artean 
hilik azaldu ziren arrainak.
Animatu nahi zaituztet ibaia 
zaintzera, eta, zerbait arraroa 
sumatuz gero, 112ra deitu. 
Adibide bezala, 2014ko 
maiatzaren 15ean Oñatin 
gertatutakoa kontatuko dizuet: 
giza akats bategatik, depositura 
bideratu beharrean ibaira 
isurtzen hasi ziren. Eskerrak 
ibai inguruan zebilen batek 
azkar ohartarazi zuela arazoaz, 
eta arrain hilketak saihestu 
ziren.
Ematen du birusaren 
kontuarekin krisi ekonomikoa 
hasi zela, baina ibaiek hobera 
egin dute; hala ere, Azpeitian, 
Errezil errekatxoan, arrain 
hilketak gertatu ziren, lantegi 
baten sutearen ondorioz.

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

Erantzun-gutuna

Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

Salaketa-gutuna

Eskertza-gutuna

Eskari-gutuna

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

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

13/13 epaiketa, COVID-19 kasuen gorakada, Kubako 
blokeoaren ondorioak, Tubacex eta 
Euskaltzaindiak txantxiku balekotzat ematea... Betea dator 
oporraldi ataria, eta nire Whatsappen zeresan gehien sortu 
duena Euskaltzaindiaren eskuzabaltasun ariketa izan da. Ni 
soziologoa ez banaiz ere, neurri batean, pertsonon 
eguneroko interesak eta gizarte joerak mugikorretako 
elkarrizketa eta Interneten sareetatik jaso daitezkeela 
esatera ausartzen naiz. Tabernetako solasaldietan baino 
ausartago eta askeago aritzen garen irudipena dut. Beraz, 
nire ondorioa izan da txantxikuak baduela tiradizorik 
oraindik ere, edo, gutxienez, oñatiarrok herri-identitatearen 
errekonozimenduak pozten gaituela. Bueno, eta 
debagoiendar-ok ere ba omen gara nor.

Ba, aitortuko dizuet, oñatiarron anfibio kuttunaren 
onarpenarena nahiko anekdotikoa iruditzen zait niri. 
Txantxikuaren ofizialtasunari baino balio handiagoa 

ematen diot queer, 
heteropatriarkatu, 
islamofobia, sexualki, 
berdinzale, asanblada… 
hitzek arautegi ofizialean 
beraien lekua izateari. 
Honek Euskaltzaindiari 
atxiki izan zaion kutsu 
kontserbadoretik 

aldentzen ari den zantzuak ematen dizkigu? Agian, bai, 
baina hor ditugu oraindik, 2021ean, pertsona izenak genero-
markari lotuak, esaterako. 

Lehenengo, Eliza; ondoren, frankismo garaian euskarazko 
eta Errepublikari lotutako izenen debekua; eta 2001etik 
aurrera, Euskaltzaindiaren sexuaren araberako izenen 
banaketa euskal izendegian. Duela bi urte onartu zituzten 
izen misto batzuk, gehienak toponimiari lotuak. Baina 
oraindik ere Iraitzek mutila behar du izan eta Izadik, neska. 
Idurre Eskisabelen hitzak gogora ekarrita, 
"egunerokotasunean, emakumeak eta gizonak sortzen 
dituzte izendegiek", eta hortxe jarraitzen dugu, 
binarismoaren sinpletasunean kateatuta, guraso-gaiei 
"neska ala mutila?"  galdetzen.

Izenak izana dakar eta izenik ezak, aldarria. 

Izena eta izana

zabaLik

NEREA ZUBIA BLAZQUEZ

DUELA BI URTE 
ONARTU ZITUZTEN 
IZEN 'MISTO' BATZUK, 
GEHIENAK 
TOPONIMIARI LOTUAK

Uda minaren aurkako 
ezpalak
 
OSKIA UGARTE
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Ez dut ezer egiteko gogorik. 
Urte eta erdi oso gogorra 
daramagu eta hau bukatzea 
eta atseden hartzea geroz eta 
beharrezkoagoa egiten ari da. 
Pandemia hasi zenetik gauzak 
asko zaildu zaizkigu. Termino 
berri bat ere sortu da, neke 
pandemikoa. Batzuek 
beldurrari 18 hilabetez ezin 
eutsi diotelako eta beste 
batzuk asper-asper eginda 
gaudelako, baina esanen 
nuke, jadanik, guztiok 
nabaritzen hasiak garela..

Oporraldi beharra ugaritu 
da. Ezin dugu gehiago, 

gogaituak gaude, akituak. Eta 
honen ildora, behar berri bat 
sortu da: gauza berri gehiago 
ez gertatzearen beharra, 
gertatu denaren liseriketa 
egin ahal izateko. Nola? 
Produktibitatearen erritmoa 
eten eta izarrei begira geratu. 
Holandarrek izena jarri omen 
diote, niksen, eta, nola ez, 
joera kontsumigarri bat 
asmatu dute.

Aitari azaltzen saiatu naiz 
gaur. Denbora galtzea 
onuragarria izan daitekeela 
esan diot, beharrezkoa, eta 
ezin garela 24 orduz lanean 
ibili. Eguzkiak gogor jotzen 
zuen eta etxabean sartu ginen. 
Hitz egiten nuen bitartean, 
aizkora txiki bat eskuan 
hartuta, mugimendu 

mekaniko eta 
errepikakorrekin, ezpalak 
egiten zituen mintzatzen 
ginen bitartean: fxiu, fxiu, 
fxiu, fxiu... Mantra bat bezala. 
Bata bestearen atzetik, 
hamaika orduz ariketa bera 
egiten duenaren trebeziaz eta 
segurtasunaz.

Uda min egunetan ezpala 
txikiak moztu, eguzkia joan 
denean artoa zuritu, lekak 
kordatu, potxak zuritu edo 
Erronkariko egudiartxoetako 
jarduerak... Agian, hau izan 
da euskaldunok gure 
bizitzarekin birkonektatzeko 
garatu dugun bide zuzena, 
kontsumo-gai bihurtu ez 
badugu ere, hortxe dugu 
Eusko Labela duen ezer ez 
egiteko metodoa.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Yllana taldearen 
'Maestrissimo' 
Arrasaten
Kulturaren alorrean 
mamitsua izan ohi da iraila 
Arrasaten. Ohiko zinema, 
musika edo bestelako 
ikuskizunez gain, orduan 
izaten da Kulturate 
Akustikoa. Hala, Arrasateko 
Udala dagoeneko lanean ari 
da iraileko eta udazkeneko 
kultura eskaintza prestatzen, 
eta nabarmentzekoa da 
Yllana antzerki taldearen –
aurten 30 urte bete ditu– 
Maestrissimo obra Amaia 
antzokian izango dela 
irailaren 25ean. Goi mailako 
artistak udazkenari 
ondoetorria egiteko. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Olandixoko tunela 
zabalik, bi urteko 
lanen ostean

2010-07-25

Arrasateko mendebaldeko 
saihesbidea –bi kilometro 
luze– Olandixoko tunelarekin 
–800 metro– inauguratu eta 
ireki zuten 2010eko uztailaren 
26an. Bezperan, asteburuan, 
herritarrei aukera eman 
zitzaien oinez zein bizikletaz 
aritzeko saihesbide eta tunel 
berrian barrena. Jende 
dezente hurbildu zen 
jakingura ase eta jaiegunean 
paseatzeko aitzakiarekin. Bi 
urteko lana eta 41,3 milioi 
euroko inbertsioa izan zituen 
proiektuak.

Hau bE baDogu!

Oñatin agertu diren 'Izan 
marika' pintaketen inguruan 
zalaparta piztu da Twitterren:

@psico_feminista: "Oñatin 
'izan marika' jartzen duten 
pintaketak daude. Gaur, 
Izanez akordatu naiz, zenbait 
nardagarrirengatik herri txiki 
baten jasan behar duenan" 
(itzulita).

@garrozigor: "Ez dago Izan 
izena duen haurrik, 'izan' ez 
delako izena baiziki eta 
aditza. 'Ser' aditza hain zuzen 
eren".

@ideiazabaldub: "Kordobako 
jendea Oñatiko Izan batez 
arduratuta oraindik ez 
direlako jabetu eurena ez den 
hizkuntza gehiago daudela".

Oñatiko 'Izan marika' 
pintaketa berbagai

Eneko Azurmendi bERgaRa
Azken urteetan albaitari 
lanetan ari den arren, txakur 
hezitzaile titulua du 
bergararrak eta ANPECEC 
elkarteko kide ere bada.
Eskoriatzako postariaren kasua 
ezagun egin da. Zer uste duzu?
Irakurri dut elkarrizketa eta 
oso gogorra iruditzen zait. 
Noizean behin gertatzen dira 
halakoak, batez ere 
baserrietako txakurrak, 
normalean katearekin lotuta 
egoten direnak, katerik gabe 
daudenean.
Zergatik izan daiteke erasoa?
Halako jarrerak, normalean, 
estresaren ondorio izaten 
dira. Baina gauza asko eduki 
behar dira kontuan. Txakur 
horren bizimodua nolakoa 
den, txikitatik nola bizi izan 
den eta ze arazo dituen. Izan 
ere, horrelako gauza bat 
egiten duen txakur batek 
arazo bat edo gehiago ditu. 
Txakur orekatu batek ez dio 
pertsona bati eraso egiten. 
Jarrera arazoak hasi daitezke 
bere ama haurdun geratzen 

den unean. Ama oso urduria 
bada edo estresatuta badago, 
txakurra segurtasun-gabezia 
batekin jaio daiteke, edo 
estres maila altuarekin. Gero, 
bizitzako hasierako urteetan 
ez baditu bere beharrak 

asetzen, arazoak etor daitezke. 
Gestionatzen jakin behar da 
hori, informatu eta ondo hezi.
Txakur bat ondo hezteko gakoa 
zein da?
Hezkuntza tradizionalak egin 
izan duena da adabaki bat 

jarri gustatzen ez zaigun 
jokaerei. Baina ez du kontuan 
hartzen txakurrak zergatik 
daukan jarrera hori, eta 
zergati hori ez baduzu ondo 
lantzen, zu ez zaudenean 
jarrera larria eduki dezake. 
Beraz, txakurraren inguruko 
eta hezkuntzari buruzko 
informazioa oso 
garrantzitsuak dira, eta 
pazientzia eta errespetua, 
ezinbestekoak. 
Katea bai edo ez?
Kateak segurtasun-gabezia 
handia sortzen du, txakurra 
ezin baita defendatu, lotuta 
dagoelako. Nire ustez, kateak 
debekatuta egon beharko 
lirateke. Txakurra aske egon 
beharko litzateke baserrian 
eta arazoren bat baldin 
badauka, leku batean hesituta, 
baina katerik ez.
Eskoriatzakoaren moduko kasu 
baten ostean, zer egin beharko 
litzateke txakurrarekin?
Hor burokrazia sartzen da. 
Baina halakoetan, normalean, 
zauritutako pertsona 
ospitalera joaten da eta 
ospitaleak parte bat ematen 
du. Parte bat ematen den 
momentutik salaketa bat dago 
eta, gutxienez, koarentenara 
bidaltzen da txakurra; hau da, 
albaitaritza kontrolak egin 
behar zaizkio, bereziki, 
amorrua ez daukala 
ziurtatzeko, eta ondoren, 

txosten bat egin. Erasoa oso 
bortitza baldin bada, kasu 
honetan moduan, zuzenean 
Diputaziora bideratzen dute 
eta hango albaitari batek 
baloratzen du txakurra. Eraso 
gogorra denean, arriskutsua 
izan daitekeen txakurtzat har 
dezakete. Hala bada, bi urtez 
heziketa klaseak jasotzen ditu, 
une oro lotuta eta 
mozalarekin. Ondoren, berriz 
baloratzen dute arazoa 
gainditu duen ala ez. 
Muturreko kasuetan, txakurra 
hil dezakete.
Txakur ezezagun bat solte 
badago, nola jokatu behar dugu?
Mugimendu askorik eta 
zaratarik ez egitea funtsezkoa 
da. Ez egin korrika, txakur 
asko mugimenduarekin 
aktibatzen dira eta. Bestalde, 
inportantea da ez ukitzea, 
dugun ohitura txar bat baita 
hori. Seguruenik, zein zaren 
aztertzera etorriko zaizu, 
baina txakur askori ez zaie 
gustatzen ezezagun batek 
haiek ukitzea.
ANPECEC elkartea zer da?
Txakurren hezitzaileen 
elkartea da, baina 
errespetuarekin heztea 
helburu duena, orain arte 
egin ez den modura. Nik bere 
garaian hezitzaile titulua 
atera nuen, baina irakatsi 
zidatenaren ia ezerekin ez 
nator bat.

Malen Gurrutxaga. ANE AZKARATE

"Txakur orekatu batek ez dio 
pertsona bati eraso egiten"
MALEN GURRUTXAGA tXakuR HEzitzaiLEa Eta aLbaitaRia

bERbagai
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ARRASATEKO EAJ

"Erasoa" gaitzetsi du EAJk
Pintaketak egin dituzte asteon Arrasateko batzokian, eta jeltzaleek "gogor" 
salatu dituzte ekintza horiek. "Horrelako ekintzak demokrazia eta 
askatasunetik baino, totalitarismotik eta faxismotik gertuago daude". EAJk 
"argi" du "elkarrizketa, elkarlana eta elkarrenganako errespetua" dela 
bidea, eta bide horretan ez daukatela lekurik horrelako ekintzek.

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Herriko merkataritza ehuna 
babesteko apustuan, Arrasateko 
Udalak jarraipena emango dio 
lokal hutsetan negozio berriak 
sustatzeko martxan jarritako 
programari. "Horri jarraiki, 
herriko lokal hutsetan merka-
taritza edota zerbitzu negozio 
eredu berriak irudikatuko dira, 
modu horretara lokal horretan 
garatu daitezkeen negozio ere-
duak bistaratu eta ekintzaileek 
lokalaren balioa aintzat har 
dezaten, saltoki berriak abian 
jarri ahal izateko", azaldu du 
Udal Gobernuak.

Proiektua hamabi lokaletan 
garatzeko aurrekontua jaso du 
Udalak aurten: guztira, 15.000 
euro. Horrenbestez, lokalaren 
erakusleihoan hainbat elemen-
tu jarriko dituzte: merkataritza 
proiektuaren argazkiak, lokala-
ren planoak eta lokalaren ezau-
garriak biltzen dituen panel bat. 
Horrez gain, erakusleihoa apain-
du egingo dute, "itxura erakar-
garria" izan dezan.

Bi helburu ditu ekimenak
Ekimenak bi helburu nagusi 
ditu: "Herriko lokaletan ekin-
tzailetza proiektuak garatzeko 
alternatibak mahai gainean 
ipintzea, batetik, eta lokal hutsei 
balioa ematea, bestetik; modu 
horretara, kaleak biziberritu, 
merkataritza sustatu eta udale-
rrian kalitatezko komertzio eta 
zerbitzu eskaintza zabala izate-
ko aukera piztuko da".

Izen-ematea, irailaren 6ra arte
Programan parte hartzeko "ezin-
bestekoa" izango da "ostalari-
tzakoa ez den lokal huts bat" 
jabetzan izatea eta lokalak era-
kusleihoa izatea. Izena emateko 
epea irekita egongo da irailaren 
6ra arte eta hiru bide egongo 

dira horretarako: BAZen, Arra-
sate.eus webgunean edo merka-
taritza@arrasate.eus helbidean. 
Informazio gehiagorako, 943 25 
20 17 zenbakira deitu daiteke.

Behin eskaerak jasota, ezarri-
tako irizpideen arabera aukera-
tuko dituzte lokalak: "Kokalekua, 
auzoa, eremuaren beharrak, 
lokalaren aukerak, eta abar". 
Lokalen aukeraketa irailean 
egingo dute eta urrira bitartean 
landuko dituzte proiektuak. 
Erakusleihoen muntaiak, azke-
nik, abenduan egingo dituzte.

2020an, hamaika proiektu
Lehen edizioan hamasei loka-
len jabeek eman zuten izena, 
baina, azkenean, hamaikak 
hartu zuten parte. Hamaika 
lokal horietatik bostek jaso di-
tuzte kontsultak informazioa 
eskatzeko, baina, oraingoz, ez 
da negoziorik martxan jarri lo-
kal hutsetan. Erakusleihoetan 
daude zehaztuta lokalaren ezau-
garriak eta Udalarekin harre-
manetan jartzeko bideak.

Iazko programan parte hartu zuen lokal huts bat. Hor martxan jarri daitekeen negozio eredua ikus daiteke erakusleihoan. E.A.

Lokal hutsei balioa eman 
eta herriko kaleak bizitu
Jarraipena izango du lokal hutsak dinamizatzeko programak, ekintzailetza sustatzeaz 
gain, kaleak biziberritzea helburu duenak, udal gobernuak aditzera eman duenez; 
parte hartzeko "ezinbestekoa" izango da erakusleihoa duen lokal baten jabe izatea

IRAILAREN 6RA ARTE 
EMAN AHALKO DA 
IZENA, BAZ-EN, UDAL 
WEBGUNEAN EDO 
UDALETXERA DEITUTA 

Langileak eraikinaren atariko zorua konpontzen, atzo, eguena. E.A.

Urtea bukatu baino lehen, Elma 
eraikinean egongo da Lanbide
beheko solairuan jarriko dute bulego berria, hemeretzi 
langilerekin; hamaika Lanbidekoak eta zortzi SEPEkoak

E.A. aRRaSatE
Egoitza berria martxan egongo 
da 2021eko azken hiruhilekora-
ko. Hala aurreikusten du, behin-
tzat, Lanbidek. 603 metro karra-
tuko bulegoa izango da eta he-
meretzi langile ariko dira.

Gaur egun Lanbideren bulegoa 
denari ez diote ikusi "hazkun-
derako aukerarik" eta bi solairu 
izateak ere "zaildu" egiten du 
lanaren antolaketa, Lanbideko 
ordezkariek azaldu dutenez. Hori 
dela-eta dator lekualdaketa. "Elma 
eraikinean zerbitzu guztiak so-
lairu bakarrean eskaini ahal 
izango ditugu, beheko solairuan, 

gainera, eta langile guztiak el-
karrekin egon ahal izango dira, 
bai Lanbidekoak eta baita SE-
PEkoak ere (Espainiako Enple-
gu Zerbitzu Publikoa)". 

Goian, udal zerbitzuak
Beheko solairuan sarrera bat 
egokitzen ari dira, goiko solai-
ruetarako sarbidea ahalbidetze-
ko. Gogoratu behar da 2019ko 
udal hauteskundeetan EAJren 
proiektuetako bat izan zela Elma 
erabiltzea "herritarren tramita-
zioak errazteko gune" gisa, eta 
Udal Gobernuak azaldu du ho-
rretarako lanean ari dela. 
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Hasier Larrea aRRaSatE
Irailean Arrasaten antolatu ohi 
den Elkartasun Eguna elkarta-
sun martxa bilakatuko da aurten. 
"Jai giroan antolatzen den alda-
rrikapen kutsua galdu gabe, 
presoak etxera ekartzeko alda-
rrikapena bultzatuko dugu, le-
kukoa eskuz esku pasatuz 31 
kilometroak bete arte", adierazi 
du Premin Sanpedrok, Arrasa-
teko Sareko kideak, asteon Mon-
terron parkean egindako pren-
tsaurrekoan.

31 kilometro, 31 urte
Martxan distantzia hori egitea 
ez dute besterik gabe erabaki: 
"Izan ere, une hauetan Arrasa-
teko euskal preso bakarrak, Unai 
Parotek, 31 urte bete ditu kar-
tzelan". Hura askatzea "lehen-
bailehen" egin beharreko kontua 
dela diote, "Espainiako Estatuan 
bete zitekeen zigorrik handiena" 
bete duela nabarmenduta. Bi-
garrenez epaitu zuten ETAko 
kide izateagatik, eta hura da, 
Sareren arabera, kasu hori bizi 
izan duen euskal preso bakarra: 
"Legearen arabera, gauza bera-
gatik ezin da inor berriz epaitu, 
baina Unairi beste 11 urteko 
espetxe zigorra jarri zioten, Pa-
rot doktrina deiturikoa atzera 
bota zutenean Estrasburgon". 

Arrazoi horregatik baliatuko 
dute Elkartasun martxa Paroten 
egoera salatzeko, baita bizi ar-
teko zigorra "behingoz" amaitzea 
eskatzeko ere. 

'Peixoto' eta 'Arbe' gogoan
Espetxean daudenak ez ezik, 
euskal iheslari eta deportatuei 
ere egingo diete keinua ekitaldian; 
bereziki, Jose Manuel Pagoaga 
Peixoto eta Eugenio Barrutia 
Arbe arrasatearrei: "Bata, fran-
kismo garaitik, duela 53 urtetik, 
dago jaioterritik urrun, eta bes-
teak 37 urte daramatza deporta-
tuta, Frantziako eta Espainiako 
estatuek hala erabakita, zigor 
ikusezina ordaintzen".

Herriko eragileak bidelagun
Ekimena antolatu duten bi ko-
lektiboen gonbidapenera herri-
ko eragile ugari batu dira da-
goeneko. "Euskaltzale, pentsio-
dun, kirolari, auzo elkarte, os-
talari, dendari, feminista, zine-
gotzi eta alkate, sindikatukide, 
musikari, dantzari, dispertsioa 
zuzenean ezagututako presoen 
senide eta beste hamaika lagun 
eta erakundek emango digute 
babesa 31 kilometro horietan", 
zehaztu du Sanpedrok.  

Presoen hurbilketei buruz
Espainiako Gobernuak azken 
asteetan hartutako erabaki po-
litikoak "nahikoa ez" direla ai-
patu dute martxako antolatzai-
leek. Preso guztiak Madrildik 
gorako espetxeetara gerturatuaz 
"senideei bidaietako zama pixka 
bat arindu" bazaie ere, oraindik 
hainbat puntutan legea betetzen 

ez dela azpimarratu dute. Le-
gearen arabera, "euskal preso 
guztiek Euskal Herriko espe-
txeetan eta gradu progresioa 
aplikatuz baimenekin ateratze-
ko aukerarekin" egon beharko 
luketela diote, eta etxean, berriz, 
"gaixo dauden presoak, 70 urte-
tik gorakoak eta hiru laurdenak 
beteta dituztenak". Amaitzeko, 
uste dute "legedi arrunta, bal-
dintzapeko askatasuna baimen-
tzen duena", aplikatu beharko 
litzaiekeela salbuespenezko le-
geekin epaitutakoei.

Horiek guztiak lortzeko argi 
daukate "gizartearen aktibazioa 
eta mobilizazioa" ezinbestekoak 
izango direla: "Elkarbizitza, 
konponbidea zein bakea erdies-
teko behar-beharrezkoa da herri 
osoak parte hartzea ekintza ho-
netan eta aurrerantzean anto-
latuko direnetan". Beraz, herri-
tar orori dei egin diote irailaren 
18an egingo den elkartasun 
martxan parte hartzeko, norbe-
rak nahi adina kilometro eginez.

"Preso, iheslari eta deportatuak 
etxera ekartzeko" bideari Biteri 
plazan ekingo diote, eguerdiko 
hamabietan. Irail hasieran bes-
te agerraldi bat egiteko asmoa 
erakutsi dute antolatzaileek.

Arrasateko Sareko eta Elkartasun eguneko kideak, Monterron parkean H.L.

Elkartasun martxa deitu 
dute irailaren 18rako
arrasateko Sarek eta Elkartasun Eguna antolatzen duten kideek 31 kilometroko 
martxan parte hartzera deitu dituzte herritarrak, presoen, iheslarien eta deportatuen 
etxeratzea eskatzeko eta unai Paroten salbuespenezko egoera amaitzeko

ESPETXE POLITIKEN 
GAINEKO LEGEDIA 
BETETZEA, "BESTERIK 
EZ" DUTE ESKATZEN 
ANTOLATZAILEEK

Gora gazte olatua!

Eta ez naiz hitz egiten ari zorioneko COVIDaren hamaikagarren 
olatuaz, nahiz eta izenburu deigarria ipintzeko aukera eskaini 
didan. Oraingoan, gazteen berezko ekintzailetasunaz eta 
eraldaketarako gaitasunaz ari naiz. Baita, zelan ez, nire gai 
gogokoenaz ere: euskal politikaz. Nire ustez, nahiko ukaezina da 
Euskal Herriko askapen mugimenduaren historia zikloka 
dagoela idatzirik, oso grosso modo: karlistadak, gerra aurreko 
eta gerrako PNV/ANVren aroa, ETAren aroa… Bakoitza hasi, 
loratu eta apaldu egin da, azkenean bere potentzialitate 
askatzaile, iraultzaile edo, besterik gabe, eraldatzailea galduz; 
gure herriaren historia sakon markatu eta aurreko aroa zorrotz 
kritikatu ostean, bakoitzak bere erara. Beraz, zer ari da 
gertatzen orain Euskal Herrian? Bada, ziklo berri batean ari 
garela sartzen berriz, ongizate estatuak eta kapitalismoaren 
etengabeko hazkundearen mitoak pixkanaka lurra joko duten 
aroan. Eta aro hau ezaugarritzeko, Euskal Herriko gazte 
sozialisten sareak ikusten ditut ezinbesteko ekimen, antolaketa 
eta indarrez hornituak. Bejondeiela, benetan!

NiRE uStEz

JOSU ZUGASTI 

Ceprenor enpresako langileak, Iturripe atzeko errepidean pintura botatzen. H.L.

Hasi dira lurra margotzen, TAO 
sistema berria ezartzeko
Lanak hiru hilabeteko epean egitea aurreikusten dute, 
aparkatzeko neurri berriak urrian martxan jartzeko

H.L. aRRaSatE
Uztailaren 5ean hastea zen Uda-
laren asmoa, baina, eguraldiak 
lagundu ez zuenez, joan den 
astelehenean ekin zioten Cepre-
nor enpresako langileek TAO 
sistema berriaren errepideko 
seinaleak egokitzeari. Uribarrin 
egin dituzte lehen interbentzioak.

Hiru hilabete inguru iraungo 
dute TAO sistema berriaren 
seinaleak jartzeko lanek. Erdi-
guneko errepideak "ziurrenetik 
abuztuan" hasiko dira margotzen, 
Ceprenor enpresako langileen 
arabera, "trafikoa murritzagoa 
izango delako".

Gelmako biribilgunetik hasi 
eta San Andreserainoko apar-
kalekuetan ezarriko dute TAO 
sistema berria, ospitalean eta 
Zalduspe gunean izan ezik. Hala, 
Aldain, Txaetan eta Zerrajeran, 
esaterako, TAO jarriko dute. 
Era berean, herrigunetik kanpo 
dauden Musakola, Erguin, Obe-
nerreka, Makatzena, Santa Ma-
rina eta Santa Teresa, besteak 
beste, salbuetsita geratuko dira.

Maria Ubarretxena alkateak 
aurreratu du irailean komuni-
kazio kanpaina egingo dutela 
sistema berriaren xehetasun 
guztiak azaltzeko.
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Ia bi urte egon zen hirukotea 
etxetik kanpo, gurpilen gainean 
mundua ezagutzen. 2017ko api-
rilaren 21ean abiatu ziren Arra-
satetik eta 2019ko otsailaren 
27an eman zioten bukaera aben-
turari. 28 urte zituzten Urizarrek 
zein Prietok, eta Larre-k, berriz, 
urte eta erdi. "Iñigo lanean ez 
zegoen gustura eta ni Granadan 
bizi nintzen arren, hona etor-
tzeko garaia iritsi zitzaidan, 
bizitza erosoagoa izateko. Dena 
den, bagenuen buruan beste 
zerbait egitea ere, eta bidaia 
hastea erabaki genuen. Beraz, 
Larre-ri karro bat prestatu genion 
bizikletan eta abenturara irten 
ginen", azaldu du Urizarrek.   

Luzera begirako plan barik 
irten ziren Arrasatetik. "Hasie-
ran, esan genuen bi hilabeteko 
bidaia bat egingo genuela bizi-
kletan, txakurrarekin. Hasiera-
ko asmoa zen gure bizikleta 
zaharrak hondatzen zirenera 
arte irautea eta ondoren buel-
tatzea. Aurreikusi genuen Itsa-
so Beltz ingururaino iritsiko 
zirela, baina ez gehiago, bizikle-
ta zaharrak zirelako. Hala ere, 
modu batera edo bestera, aurre-
ra egitea lortu genuen eta Arra-

sateraino iritsi ginen bizikletan". 
Modu batera edo bestera dio; 
izan ere, Georgian zeudela, bi-
zikleta aldatu zuen. "Arazoak 
ematen hasi zen nire bizikleta 
zaharra, eta hango mutil batek 
oparitu egin zidan berea. Beraz, 
nirea han utzi nuen eta harena-
rekin jarraitu nuen bidaia, bu-
kaerara arte".

23.000 kilometroko bidaia
Arrasatetik irten eta, Pirinioak 
zeharkatuz, Frantziako men-
debaldeko kostaldea egin zuten 
lehenik, eta handik barrurantz 
egin zuten, Oihan Beltzetik 
pasa eta Eslovakiarantz. Gero, 
Danubio ibaiari jarraiki, Itsa-
so Beltzeraino joan ziren eta 
ferry batekin zeharkatu, Geor-
giara bidean. Turkiatik pasa 
ostean, Greziara ailegatu ziren. 
"Negua zenez, lau bat hilabete 
igaro genituen han. Alde bate-
tik, gaizki sentitzen ginen, 

hilabeteak aurrera zihoazelako 
eta etxean esan genuelako bi 
hilabeterako irten ginela. Beraz, 
hausnarketa egiteko eta aurre-
ra begira egin gura genuena 
erabakitzeko baliatu genuen 
geldialdia. Hango baserri batean 
olibak jasotzen egin genuen 
lan eta trukean ostatua eta jana 
eskaini zizkiguten, ez genuen 
kobratzen. Era berean, hango 
gizonak kontaktu asko zituen. 
Greziako hegoaldean alemaniar 
asko bizi dira eta haien etxee-
tako lan batzuk egin genituen; 
igerilekua garbitu, esaterako. 
Haiek ondo ordaintzen ziguten".

Greziatik ekialderantz joan 
ziren eta berriro Georgiatik 
Azerbaijanerantz. "Kaspiar itsa-
soa ferryan zeharkatu ostean, 
Kazakhstan, Kirgizistan, Tadji-
kistan, Uzbekistan, Iran, Kur-
distan eta Turkian egon ginen 
eta Europako hegoaldetik egin 
genuen buelta, eguraldi hobea-
ren bila, negua zelako".

Txakurrarekin "oso ondo"
Txakurrarekin "oso ondo eta 
lasai" moldatu zirela nabarmen-
du du Urizarrek. "Batzuetan, 
kilometro gutxiago egin behar 
izaten genituen beragatik, nahiz 

eta leku askotan, mendi bideetan, 
esaterako, gu baino hobeto joa-
ten zen. Nekatzen zenean, ka-
rrora igotzen genuen, eta, bes-
tela, korrika joaten zen. Berak 
gu baino atseden gehiago hartzen 
zuen eta hostaletan lo egiten 
geratzen ginenean, buruz gora 
egoteko gura zuen denbora guz-
tia zeukan".

Txinako mugara iritsi zirenean, 
arazo batekin egin zuten topo; 
izan ere, han berrogeialdi bat 
egin behar izaten dute txakurrek. 
"Beraz, erabaki genuen Txinara 
ez sartzea, eta han buelta eman 
genuen. Gainontzeko herrialde 
guztietan inongo arazorik ez 
dugu eduki. Egia da Iranen, 
adibidez, txakurrak ez daudela 
onartuta lagun moduan, eta he-
rrietan ez da txakurrik ikusten. 
Mugan ez ziguten sartzen utzi 
gura, baina esan genien enba-
xadan esan zigutela arazo barik 
sar gintezkeela. Gainera, aurre-

ko urtean Turkian eman genion 
amorruaren aurkako txertoa, 
eta paper hori ikusi zuten, tur-
kieraz idatzita. Ez dakit horri 
esker-edo, baina, azkenean, utzi 
ziguten sartzen eta baita irteten 
ere".

Urizarrek entzuna du zailena 
dela Europatik irten ostean gero 
berriz sartzea: "Batez ere, amo-
rruagatik –gaixotasun infekzio-
soa–. Baina irten aurretik albai-
tariarekin egin genizkion proba 
batzuk, ikusteko antigorputzak 
zituela, eta ziurtagiri horrekin 
inongo arazo barik zeharkatu 
ahal izan genituen muga guztiak". 

Kanpin-denda, etxe bilakatuta
Normalean, kanpin-dendan 
egiten zuten lo, eta hasieran 
"asko" kosta zitzaien ohitzea. 
"Guretzako aurrerapauso han-
dia izan zen gelditzen ginen 
lekuan eroso sentitu ahal izatea, 
etxean moduan. Hala ere, saia-

URIZAR: "HASIERAN, 
BI HILABETEKO BIDAIA 
EGITEA ZEN ASMOA, 
BAINA IA BI URTEKOA 
IZAN ZEN AZKENEAN"

Gurpilen gainean 
ere egin daiteke
Mundua ezagutzeko askotariko moduak daude eta horietako bat ondo ezagutzen dute 
Maddi urizar arrasatearrak, iñigo Prieto bikotekideak eta 'Larre' txakurrak; pandemia 
aurretik, 23.000 kilometroko bidaia egin zuten bizikletan, hogei herrialdetan barrena

Hirukotea, Uzbekistan ekialdean dagoen Samarkanda hirian.

Iñigo Prieto, 'Larre' txakurra eta Maddi Urizar, Tadjikistango Pamir mendietan. Urizarren esanetan, bidaia osotik, inguru horiek gustatu zitzaizkien bereziki.  ARGAKIAK: MADDI URIZAR
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tzen ginen bi astetik behin 
hostal batean lo egiten, atseden 
hartzeaz gain, ondo jateko, 
arropak garbitzeko eta herriak 
ezagutzeko".

"Bidaiatzeko era merkea da"
Aurreztuta zeukaten diru guztia 
xahutu zuten bidaian eta fami-
lien laguntza ere izan zuten. 
"Baina oso merkea da horrela 
bidaiatzea. Gure gastu bakarra 
janaria zen eta 200-300 eurorekin 
egiten genuen hilabetea, nahiz 
eta bisak eta baimen berezi ba-
tzuk ordaindu behar izan geni-

tuen, eta bizikletaren matxurak 
ere bai", dio Urizarrek.

Askotariko harremanak
Mendebaldeko Europatik irten 
zirenean, Urizarrek aitortu due-
nez, konturatu ziren erraztasu-
nak agortu zitzaizkiela. "Bide-
gorririk ez, kanpin-gunerik ez, 
eta abar. Baina, erosotasunak 
agortu ahalaz bat, jende esku-
zabalagoa agertu zitzaigun, etxe-
ko ateak zabaldu eta jaten ema-
ten ziguna. Beste mundu bat zen 
hura, askoz ere errazagoa". Hala, 
askotariko harremanak egin 

dituzte. "Asko gure moduan bi-
daiatzen ari zirenak eta beste 
batzuk, tokian-tokian ezagutu-
tako jendea. Hizkuntza ez uler-
tu arren, harreman ona lortzen 
duzu askorekin". Egun, gainera, 
mantentzen dituzte harreman 
horietako batzuk. "Marcus ize-
neko alemaniar bat ezagutu 
genuen. Iranen neska-laguna 
aurkitu zuen eta orain ezkon-
duta daude. Horrekin, adibidez, 
harreman handia daukagu".

Hizkuntzari dagokionez, behin 
mendebaldeko Europatik atera-
ta, "ingelesak ez du balio". Hori 

dela eta, errusierako hitz batzuk 
ikasten hasi ziren. "Errusiera-
rekin gu ibili ginen herrialde 
gehienetan moldatzen zara. Bes-
talde, herrialde bakoitzeko oi-
narrizko hiztegia ere ikasten 
saiatu ginen: kaixo, eskerrik 
asko eta nondik joaten da hona 
esaten jakiteko".

Beste bidaiarik aurrera begira?
Pandemiak bidaiatzeko era hau 
eten egin duela uste du Uriza-
rrek, eta euren kasua ere hori 
dela. "Berriz irteteko gogoa 
geneukan berez, baina epe mo-
tzean ez gara irtengo. Halere, 
jendeak jarraitzen du bizikletan 
bidaiatzen. Agian, ez dira orain 
irten direnak, baina lehendik 
bidaiatzen ari diren askok ja-
rraitzen dute bidean; mugak 
zeharkatzen, gainera. Dena 
den, ez da lehen bezain erraza 
izango jendeak etxeko atea ire-
kitzea, eta hori pena da".

Aurrera begira, agian, astebe-
teko bidaiaren batzuk egingo 
dituztela dio, baina hilabeteeta-
ko bidaiarik, oraingoz, ez. "Dena 
den, buruan beti daude ideia 
berriak, eta, epe luzera, gusta-
tuko litzaiguke bidaia potolo bat 
egitea, txakurra aldean hartuta".

'Larre' eta Urizar, Irango ipar-ekialdean dagoen Urmia ur gaziko aintziran. Prieto, Uzbekistanen, euren etxeko ateak ireki zizkieten familiako kideekin.

Austriako hiriburuan, Vienan, bizikleta konpontzen, tailer batean. Grezian lanean aritu ziren lau hilabetez, neguan, olibak jasotzen.

Arrasaten hasi eta Arrasaten bukatu

 JOANEKO BIDEA, GREZIARAINO          GREZIATIK ABIATUTA, EKIALDERAKO BIDEA       ITZULERAKO BIDEA, HEGOALDETIK 

Kale-zurruta egiten duten gunee-
tako garbiketa zerbitzua indartu 
egingo du Arrasateko Udal Go-
bernuak, Cespa SA enpresarekin 
kontratua luzatuta. Hala, 12.443,45 
euroko kostua izango du zerbitzu 
horrek udan, Victoriano Fuentes 
Obra, Zerbitzu, Mantentze eta 
Auzoak Saileko zinegotziak azal-
du duenez.

Tokiko Gobernu Batzarrean 
onartu da erabakia eta Monterron 
eta Santa Barbara parkeetan 
garbiketa zerbitzua hobetuko 
dute uztailean, abuztuan eta 
irailean. Gainera, Villa Ampa-
roko ur-parkearen garbiketa ere 
egingo du Cespa enpresak. "Noi-
zean behingo" zerbitzua hobe-
tzeko eskaera egin zaio enpre-
sari. "Beraz, Monterrongo eta 
Santa Barbarako garbiketa os-
tiral, larunbat eta igandeetan 
egingo dute, uztailean, abuztuko 
lehen eta azken asteetan eta 
irailean. Villa Amparoko ur-par-
kearen garbiketari dagokionez, 
uztailetik irailaren erdialdera 
arte egunero egingo dute".

Garbiketa indartuko 
dute Santa Barbaran 
eta Monterronen

Auzo-alkate Andoni Altzelaik 
azaldu du jai batzordeak eraba-
ki horixe hartu duela: "Erantzu-
kizunagatik eta une honetan 
daukagun osasun egoera alda-
korra dela-eta". Gaineratu du 
"erabaki mingarria" den arren 
bai nagusi eta baita gazteentzat 
ere, arduraz jokatzeko unea dela, 
lor dadin 2022an jaiak ospatu 
ahal izateko helburua.

Aurten ere ez dituzte 
ospatuko Erguin 
auzoko jaiak 

Askotariko bisita gidatuak eta 
mendi irteerak egiteko aukera 
eskainiko du Arrasateko Udalak 
uztailean, abuztuan eta baita 
irailean ere. Asteburu honetan, 
esaterako, Arrasateren historia 
ezagutzeko bisitak eta martxa 
nordikoa egin ahalko dira. Ize-
na emateko hiru bide daude: 
BAZen, Arrasate.eus-en eta 943 
25 20 00 zenbakira deituta.

Bisitak eta irteerak 
egiteko aukera dago 
uztail eta abuztuan

Frantzia

alemania

austria

Eslovakia

Hungaria 

bulgaria georgia 

turkiagrezia

azerbaijan 

kazakhstan 

kirgizistan 

tajikistan 

uzbekistan 

iran
kurdistan (irak)

italia

Serbia

Suitza

ARRASATE
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Aspaldiko ametsa errealitate 
bilakatuko da urrian ligak has-
ten dituztenean. Ointxe! saski-
baloi klubak duela bederatzi 
urte emakumezkoekin kategoria 
txikietan hasitako lanak fruituak 
eman ditu; izan ere, senior mai-
lan taldea izango dute denboral-
di berrian, eta, horrela, katego-
ria guztietan ordezkaritza iza-
tera pasako da talde arrasatea-
rra.

Astelehenean, talde horretako 
elastikoa defendatuko duten Izar 
Bedia eta Nerea Kabue jokalariak 
izan ziren Harmailatik saioan, 
eta apustuaren berri eman zuten. 
"Egia esan, ez dakit lehenengo 
denboraldian taldeari zer eska 
diezaiokegun. Izan ere, ez da 
epe motzerako apustua izango, 
epe luzerako proiektu bat da 
hau eta pausoak poliki-poliki 
ematen joan behar dugu. Taldea 
egitea eta lehiakorrak izatea da 
gura duguna, baina emaitzekin 
itsutu barik. Baina ea posible 

den urte gutxi batzuetan maila 
oneko taldea egitea, harrobian 
oso maila politeko jokalariak 
daude-eta", adierazi zuen Gas-
teizko Araski taldea utzi eta 
etxerako bidea hartu duen Be-
diak. Hain zuzen, Gasteizen 
saskibaloiaren maila gorena zer 
den ezagutzen duen jokalariak 
–Bediak 2018ko martxoan egin 
zuen Emakumezkoen Ligan de-
buta– sekulako ekarpena egin 
dezake talde morean. "Egia esan, 
nik ere aldaketa behar nuen. 
Gasteizko azken urtea nekagarria 
izan da, lehenengo taldearekin 
entrenatzen ibili naiz eta bigarren 
taldearekin ibili naiz jokatzen 
–ligan txapeldunorde izan dira–
. Hala, lehenengo taldearekin 
jardun ahal izateko PCR probak 
izan ditugu etengabe, segurtasun 
neurriak asko zorroztu behar 
izan ditut... Burbuila batean 
pasa dut urtea, eta ez da izan 
erraza. Hala, proiektu honen 
berri izan dudanean baiezkoa 
eman dut, etapa berri bati eki-

teko gogoz nago, eta nahiz eta 
txipa aldatzea tokatzen den, 
kirol mailan, orain arteko erren-
dimendu maila emateko prest 
nago, hori barruan eramaten 
den zerbait da".  

Kabue, harrobikoa 
Bediak bere egunean Gasteize-
rako bidea hartu behar izan 
zuen maila goreneko saskibaloian 
jokatzeko, eta Nerea Kabueren 
kasua bestelakoa da: taldeko 
beste zenbait jokalari moduan, 
Arrasateko harrobiko koska 
guztiak gainditu ditu lehenengo 
taldera iritsi den arte: "Geroago 
eta gehiago gara harrobiko tal-
de guztietatik pasatzen ari garen 
neskak, eta Ointxe!-k apustu 

hau egin izan ez balu kanpora 
joan beharko ginateke saskiba-
loian jokatzen jarraitzera. Ho-
rregatik da apustu polita gure-
tako, eta Izar moduko jokalari 
bat ondoan izatea sekulakoa da; 
bere ondoan asko ikasiko dugu, 
seguru!".  

Ogara izango da entrenatzailea 
Emakumezkoen senior mailako 
taldearen ardura Iñaki Ogarak 
izango du: "Gizonezkoetan Oin-
txe!-k aspalditik izan ditu kate-
goria guztietan taldeak, eta senior 
mailako taldea EBAn egotea 
garrantzitsua da; bereziki, gaz-
teek talde erreferente bat dau-
katelako. Hori falta izan zaigu 
emakumezkoekin, eta apustu 
honekin hutsune hori bete gura 

dugu. Hala, duela 8-9 urte klubean 
emakumezkoen aldeko apustua 
egin zenean helburua bazen 
lehenago edo geroago kategoria 
guztietan ordezkaritza izatea, 
eskailera osoa osatzea, eta due-
la urte eta erdi inguru hasi ginen 
aukera hori modu serioan ba-
loratzen. Baina iaz, pandemia 
tarteko, ez zen une egokia ha-
lako apustu bat egiteko, eta 
erabaki dugu orain dela momen-
tua". Hain zuzen, Kabueri eta 
konpainiari egokitu zaie urte 
hauetan bidea egitea: "Infanti-
letan geundenean, kadeteetan 
ez geneukan inor; kadete gine-
nean, gazte mailan ez zegoen 
inor. Izan ere, guri egokitu zai-
gu bide hori egitea, eta senior 
mailan gaude dagoeneko". 

Izar Bedia eta Nerea Kabue, astelehenean, telebistako platoan. X.U.

Emakumezkoen taldea 
izango dute seniorretan
Ointxe!-k duela bederatzi urte inguru hasitako proiektua borobilduko du senior 
mailako taldearen aldeko apustua eginda; bigarren Nazional Mailan jokatuko dute. 
Izar bediak eta Nerea Kabuek eman zuten albistearen berri 'Harmailatik' saioan 

LEHENENGOZ IZANGO 
DITU OINTXE!-K 
EMAKUMEZKOEN 
KATEGORIA 
GUZTIETAN TALDEAK 

"Ezohikoa eta zailtasunez be-
terikoa". Halaxe definitu zuten 
atzoko batzar orokorrean 2020-
2021 denboraldia, COVID-19aren 
pandemiak dena baldintzatu 
duelako. Txikiak izan badira 
ere, arlo ekonomikoan galere-
kin amaitu du ekitaldia Arra-
sate Rugby Taldeak –1.000 euro 
baino zertxobait gehiagoko 
diru-galerekin–. Izan ere, Ga-
ragardo Azoka egin ez izanak 
zeresan handia izan du.

Kirol arloan, berriz, urte ona 
izan da ARTkoendako, pande-
mia tarteko txapelketetan lehia-
tzen jarraitu dutelako. Hain 
zuzen ere, Ordiziarekin hitzar-
mena sinatu izana garrantzitsua 
izan da kasu horretan.

Kirol arloan urte ona 
izan da ARTrendako; 
ekonomikoan, zaila

Mireia Bikuña. ARRASAtE
18 urtez azpikoen mailan Eus-
kadiko txapeldun izan berri da, 
eta horrek Espainiako Txapel-
ketan egoteko txartela eman dio. 
Granadan izango du hitzordua, 
uztailaren 26tik 31ra.
Urte zaila izan da kirolari askoren-
dako.
Nire kasuan, pandemia egoerak 
ez dit xakean jokatzea eragotzi, 
beste batzuei gertatu zaien mo-
duan. Etxean praktikatu daite-
keen kirol jarduera da, eta, 
horri esker, inoiz baino denbo-
ra gehiago eskaini diot xakeari. 

Emaitza politak lortu dituzu.
Bai. Gipuzkoako txapeldun izan 
nintzen eta Alemaniako txapel-
keta baterako sailkatu eta torneo 
polita egin nuen han. Orain, 
Euskadiko 18 urtez azpiko txa-
pelketa irabazi dut eta horrek 
Espainiakoa jokatzeko aukera 
emango dit. Gozatzen nabil, bai.
Gazte hasi zinen xakean.
Aita ikusi izan dut beti xakean 
jokatzen, eta horrek eragina 
izango zuen, seguru. 7 urterekin 
hasi nintzen mugimenduak ikas-
ten, baina 9rekin hasi nintzen 
xakean jokatzen ikasten.

Eta zer behar da xakean ondo jo-
katzeko?
Edonork joka dezake xakean, ez 
da matematikaria izan behar. 
Asko praktikatu behar da, eta 
pazientzia izan.
Zelakoa zara xakelari moduan?

Oso galtzaile ona naiz, eta pa-
zientzia handia dut, gainera. Ez 
naiz partida galdu eta haserre-
tzen diren horietakoa, saiatzen 
naiz porrot bakoitza ikasgai 
bilakatzen. Hori da hobetzeko 
bidea.
Baduzu erreferenterik xakean?
Judit Polgar. Xakean munduko 
txapeldunak menderatzea lortu 
duen lehen emakumea izan da. 
Gambito de dama telesaileko 
pertsonaia harengan dago oina-
rrituta.
Zer iruditu zaizu telesaila?
Asko gustatu zait.
Identifikatuta sentitu zara?
Bueno, momentu batzuetan bai. 
Baina nik ez dut hark bezain 
ondo jokatzen [Barre].
Portzierto, zer da 'gambito' bat?
Irekiera mota bat, non peoi bat 
sakrifikatzen den trukean zentroa 
bereganatzeko. 

"Badakit galtzen, eta ikasgai 
ona izan daiteke, gainera"
HAIZEA TORNAY XAKELARIA
Arrasatekoa Espainiako txapelketarako sailkatu da

Haizea Tornay. MIREIA BIKUÑA
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Hasier Larrea ARRASATE
Herriari "beste dimentsio bat" 
emateko lan egiten du, besteak 
beste, Ibai-artek. Hori dio mer-
katari elkarteko lehendakariak, 
Jon Apraizek: "Gure baliabidee-
kin, ez beste inongoekin, gauza 
eder askoak egin daitezkeela 
sinisten dugu". Pentsamendu 
hori "bete-betean" gauzatu dela 
deritzo Arrasate Bluesen kasuan. 
Udalarekin elkarlanean, blues 
estiloko emanaldi sorta zabala 
ekarri zuten joan den asteburuan 
Arrasatera, tokiko taldeei eta 
emakumeei, bereziki, oholtzara 
igotzeko aukera eskainiz. 

Pandemia garaian halako 
erronkari aurre egiteko "guztia 
kontrolatuta" eduki behar izan 
dute, ikusleentzako mahaiak eta 
aulkiak jarriz, besteak beste. 
Jendeak "primeran" erantzun 
duela dio Apraizek, eta, adibide 
bezala, zapatuan Mississipi 
Queen & The Wet Dogs taldeak 
Herriko Plazan jotako kontzer-
tua aipatu du: "Emanaldia 

20:30ean hasten bazen ere, 
19:00etarako beteta zeuden jar-
leku guztiak". 

Sorpresek ondo funtzionatu 
dutela nabarmendu du, eta Goi-
kobalu korua "berme bat" dela 
eta Arrasate Musikaleko ikas-

leengatik jendeak "oso kritika 
onak" partekatu dituela zehaztu.

Lau egun, "laburtxo" 
Kartelean iragarritako taldeei 
bakarrik ez, banda gehiagori 
ere egin nahi izan diete tokia 

jaialdian, baina ezin izan zuten 
joan den astebururako progra-
matu. Horregatik atera dute 
beste egitarau bat: "Txikiagoa, 
baina kalitate altukoa baita ere". 

Hala, Arrasate Blues Plus ize-
na jarri diote bihartik martitze-
nera arte iraungo duen egita-
rauari, eta nobedade bezala 
Musakolako Elkano plaza izan-
go da lehen emanaldiaren ager-
tokia. Horren harira, Apraizek 
argudiatu du Ibai-arteren asmoa 
dela "erdigunekoa baino gehia-
go, herriko osoko jaia" izatea 
festibala; gauzak horrela, Señor 
No taldeko Xabi Garre eta Ari-
ma Beltza taldeko Jon Gurru-
txaga batera igoko dira zapatuan 
Musakolako agertokira, 19:00etan. 

Domekan, ‘Sustrajazz’
Jokin Vitoria bateria jole arra-
satearrak goi mailako musika 
ikasketen amaieran sortutako 
proiektu berria da Sustrajazz. 
Bertan, konposizio propioak eta 
euskal kanta herrikoiak jazzera 
eraman ditu, eta errepertorio 
propio eta berezia sortu. Esate-
rako, Maritxu nora zoaz eta 
Errementari dantza moldatu ditu. 

Formazioari dagokionez, bere 
gertuko lagunekin osatutako 
laukotea da, denak eskarmentu 
handiko musikari profesionalak. 
"Beraiek gabe, hau ez litzateke 
aurrera irtengo", azpimarratu 
du Vitoriak. Abestietan "jazzaren 
ezaugarri handienari eta poli-
tenari ere, hau da, inprobisa-
zioari", eskainiko diote tartea. 

Nola moldatzen diren ikusi nahi 
duenak Herriko Plazan edukiko 
du aukera etzi, 20:00etan.

'Iluntze akustikoa'
Eta kartela borobiltzeko, Arra-
sateko beste hiru musikarik, 
Garazi Barrenak, Asier Salak 
eta Leire Etxezarretak, Huntza 
taldeko Aitor Huizi biolin-jolea-
rekin batera alaituko dute mar-
titzen arratsaldea Herriko Plazan, 
19:00etan hasita. Kajoi taberna 
ere inplikatu da ekitaldi horren 
antolakuntzan, eta, Ibai-artekoek 
azaldu dutenez, "amaiera inti-
moa" emango dio laukoteak 
aurtengo Arrasate Bluesi. Lau 
musikariak proiektu paraleloe-
tan murgilduta dauden arren, 
elkarrekin "lau bertsio interpre-
tatzetik harago" joan nahi izan 
dutela adierazi du Salak, "zerbait 
serioagoa" egin nahian. Inguru-
koen eraginari balioa eman nahi 
izan dio gitarra-joleak, "aurretik 
ere pare bat tokitan jotzeko" 
komentatu dietelako.

Horixe izango da merkatari 
elkarteak musikaz betetako uz-
tailari agur esateko modua: 
"Abuztuan pilak kargatu eta 
Hauspo egunarekin itzuliko gara 
iraileko bigarren asteburuan".

Noa & The Helldrinkers-ekoak, Ferrerias kalean, joan den zapatuan. IMANOL SORIANO

Blues munduaren mapan 
tokia egin du Arrasatek
"Erabateko arrakasta" izan da Arrasate bluesen hirugarren aldia, orain arteko 
luzeena; horrekin konforme ez, eta beste hiru emanaldi antolatu dituzte ibai-artek eta 
Udalak, Musakolan zapaturako eta Herriko Plazan domekarako eta martitzenerako 

'ARRASATE BLUES 
PLUS' ESKAINIZ 
AGURTUKO DU 
IBAI-ARTEK MUSIKAZ 
BETETAKO UZTAILA

H.L. ARRASATE
Artistek euren dohainak kale-
ratzeko helburuarekin, musika, 
antzerki, zirku eta dantza saioak 
ekartzen ditu uztailetan Udale-
ko Kultura Sailak. Karmelo 
Alberdi teknikariaren esanetan, 
"aspalditik" dabiltza eginkizun 
horretan, eta "duela hamahiru 
urte inguru" jarri zioten Udaza-
bal izena egitasmoari. Aurten, 
oraingoz, sei hitzordu atera dira 
aurrera; izan ere, Julen Alon-
sorena eta Trigger-ena bertan 
behera gelditu dira eta Olatz 
Salvadorrena eta Garazi Barre-

narena Monterrondik Amaia 
antzokira lekualdatu behar izan 
dituzte. Hala ere, "ondo" erantzun 
du publikoak, "seguru" sentitu 
dira emanaldietan, eta datozen 
ekitaldietarako "segurtasun pro-
tokoloa mantentzeko gai izatea" 
espero du Kultura Sailak. 

Izan ere, Udazabalek azelera-
gailua sakatuz, zortzi egunetan 
lau saio eskainiz, osatu nahi du 
hilabetea. Eguaztenerako lehen 
aldiz Santa Teresan kontzertua 
antolatu ostean, Seber Altube 
plazan programatu dute gaur 
bertan hurrengo zita, Gag Street 

Boys-en Yes, we art antzezlan 
dibertigarriarekin. Etzim Zal-
dibarko frontoia dantza garai-
kidearen agertoki bilakatuko 
dute, Node, Amaia Elizaran eta 
Eva Guerreroren ikuskizuna 
medio (Ikus 42. orrialdea).

Datorren astean, gehiago
Hurrengo eguaztenean, hilak 
28, musikaz gehiago busti nahi 
duenak aukera polita izango du 
San Andresko Cordoba y Oro 
plazan, arratsaldeko zazpietan. 
Screamers & Sinners izango da 
tokiko talde gonbidatua. Lauko-
tearen psychobilly estiloko errit-
moei Unidad Alavesak gehituko 
dizkie folk eta rock kutsuko 
doinu itsaskorrak.  

Udazabali bukaera emateaz 
arduratuko direnak Barsanti 
antzerki taldeko Aritza Rodriguez 
eta Juanjo Otero aktoreak izan-

go dira, baina ez dirudi egitekoa 
serioegi hartuko dutenik, aur-
keztuko duten Legea gu gara 
obrak umoretik deskribatzen 
duelako gaurkotasun soziala. 
Antzezlanarekin barrez leher-
tzeko hitzordua Seber Altuben 

izango da, datorren barikuan, 
19:00etan hasita.

Musika emanaldietarako sa-
rrerak agortuta dauden arren, 
oraindik dantza eta antzerkia 
ikusteko eserleku batzuk geldi-
tzen dira arrasate.eus webgunean.

Udazabal, diziplina artistikoen 
erakusleihoa, azken txanpan
gaur zortzi amaituko da Udalaren uztaileko egitaraua; 
lau ekitaldiz gozatzeko aukera egongo da bitartean

The Potesekoak Santa Teresan, Ibil Bedi taldearen osteko kontzertua jotzen. H.L.
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Aramaioko eguneko zentroak 
COVID garaian egindako lana 
goraipatu du Arabako Diputa-
zioak. 2021eko jardunbide egokiak 
Araban ekitaldia egin zuten 
ekain amaieran; 16 erakunde 
goraipatu zituzten. Tartean, 
Aramaioko eguneko zentroa.

Aldundiak urtero egiten du 
jardunbide egokien lehiaketa. 
"Orain arte, Foru Aldundiko 
erakundeek bakarrik zuten lehia-
ketara aurkezteko aukera, eta 
aurten, gainerako elkarteek edo 
entitate lokalek ere izan dugu 
aukera", azaldu du Leire Espi-
nosak, Aramaioko Udaleko gi-
zarte laguntzaileak.

COVID garaiko funtzionamendua
Aramaioko Udalak aurkeztu 
zuen proiektua izan zen COVID 
garaiko itxialdian eguneko zen-
troan izan zuten funtzionamen-
dua. "2020ko martxoan eguneko 
zentroa itxi egin genuen, baina 
jarraitu genuen arreta eskain-
tzen", dio Espinosak.

Besteak beste, ia egunero te-
lefono deiak egiten zizkieten, 
nola zeuden jakiteko, familiekin 
Whatsapp bidezko komunikazioa 
mantendu zuten, astean behin 
ariketak bidaltzen zitzaizkien 
nagusiei eta kalera irteteko au-
kera egon zenean kalean elkar-

tzen ziren. "Diputazioak nabar-
mendu du COVID garaian zerbait 
berezia egin izana eta egoera 
larri baten aurrean erantzun 
ezberdina emateko izan genuen 
prestutasuna", azaldu du Espi-
nosa gizarte laguntzaileak.

Lau proiektu sarituak
2021eko ekitaldira 16 proiektu 
aurkeztu dituzte. Horietatik lauk 
jaso dute aitortza: Oiongo Nues-
tra Señora de las Viñas foru 
egoitzak saria jaso du egoitzan 
menu testurizatuak ezartzeaga-
tik; prebentzio komunitarioko 
foru zerbitzua saritu dute Al-
koholaren banaketa arduratsua 
Arabako landa eremuan proiek-
tuagatik; Murgiako egoitzako 
Esperientzia eta oztopoak gain-
ditzeko proiektuak jaso du saria; 
eta Ikiriki Elkartearen tailer 
psikoedukatiboak.

Ekitaldian eskainitako bideoan, Leire Espinosa gizarte hezitzailea. ARAMAIOKO UDALA

Eguneko zentroaren lana 
goraipatu du Diputazioak
'gizarte zerbitzuetan jardunbide egokiak araban 2021' aitorpenak eman ditu Foru 
Diputazioak. 16 proiektu aurkeztu ziren eta horietatik lauk jaso dute aitortza. 
aramaioko eguneko zentroaren proiektua CoViD garaian egindako lana izan da

EGOERA LARRI 
BATEN AURREAN 
EMANDAKO 
ERANTZUNA DA 
GORAIPATU DUTENA

Udal liburutegiak ordutegi be-
rezia izango du uztaileko azke-
neko astean. Uztailaren 30era 
arte zabalik egongo da, baina 
ondoko ordutegian: uztailaren 
26tik 30erako astean, 10:30etik 
13:00etara bitartean. Gaur, ba-
rikua, arratsaldez egongo da 
zabalik, 17:00etatik 19:30era bi-
tartean. Abuztuan itxi egingo 
dute liburutegia.

Datorren astean 
goizez zabalduko 
dute udal liburutegia

Baso aprobetxamendurako kon-
tratazio publikoak egingo ditu 
Udalak. Lurgorri inguruan izan-
go da bat: kontratuaren aurre-
kontua, BEZik gabe, 49.960,6 euro 
izango da. Lizitazioa egiteko epea 
uztailaren 31 da. Bestalde, Eguz-
kierripa eta Arriola-Arrikoiti 
auzoetako bideak konpondu eta 
asfaltatzeko eskaerak aurkezte-
ko epea abuztuaren 8a da. 

Kontratazio publikoak 
egingo dituzte baso 
aprobetxamendurako

Puntu berde mugikorra. IGONE OSINAGA

Hileko hirugarren martitzenean 
izaten da puntu berde mugiko-
rra Ibarran. Oraingoan, bilketa 
egiteaz gain, informazioa eta 
sariak ere banatu dituzte: kafe 
kapsulekin egindako giltzatakoak 
eta CDak, zehazki. Puntu berde 
mugikorra abuztuan izango da 
berriro ere Ibarran: abuztuaren 
17an, hain zuzen, 11:00etatik 
13:00etara.

Informazioa eman eta 
sariak banatu dituzte 
puntu berdean

A.E.G. aRaMaio
Amaitzear dira udaleku irekiak 
eta gazte udalekuak. Udaleku 
irekiei dagokienez, gaur egingo 
dute azken festa. 101 ume ibili 
dira udaleku irekietan, uztaila-
ren 7a ezkero.

Bestalde, ekintza eta kirol 
udalekuak izan dituzte 12 eta 16 
urte bitartekoek. Eguraldi ona 
lagun, hainbat ekintza egiteko 
aukera izan dute: konkis ginka-
na, parrillada, Zarauzko hon-
dartzan izan dira, eta gaur kan-
paldia egingo dute. 17 gaztek 
eman dute izena udalekuetan.

Kanpaldia, bihar arte
17:30ean elkartuko dira udaletxe 
azpian, eta lo-zakuak hartuta 
gaua pasako dute Albina ingu-
ruan. Bihar, azken jaia egin 
ondoren etxera bueltatuko dira. 
Nabarmendu behar da gazteekin 
eurekin erabaki zela udalekue-

tako egitaraua: ekainean bilera 
irekia egin zuten udalekuetan 
parte hartzeko interesa zutene-
kin, elkarren artean programa 
definitzeko. Oihana Amezkua 
zinegotziak dio "bizitasun eta 
alaitasun handia" egon dela egu-
notan herrian.

Udalekuetan, esku lanekin. A.E.G.

Kanpaldi batekin amaituko 
dituzte gazte udalekuak
astelehenean hasi zituzten kirol eta ekintza udalekuak 
18 gaztek. Hainbat jarduera egin dituzte astean zehar

Aramaioko eguneko zentroa 
2011n jarri zuten martxan. 
Pertsona autonomoak edo 
lehenengo graduko 
dependentzia dutenak dira 
erabiltzaileak. Gaur egun, zortzi 
lagunendako tokia dago.

Bakardadearen aurkako 
borroka bakarrik ez, 
dependentziaren aurka ere 
egiten dute; nolabait, 
dependentzia hori atzeratuz. Eguneko zentroaren inaugurazio ekitaldia. LEIRE KORTABARRIA

2011 ezkero martxan dago zentroa
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Txirrindularitza eta hockeya, 
biak ditu gustuko; eta, gaur-gaur-
koz, biak praktikatzen ditu ara-
maioarrak. Txirrindularitzaren 
kasuan, Bergarako Lokatza el-
kartean dihardu aurten.
Nola gerturatu zinen txirrindulari-
tzara?
Beti gustatu izan zait ziklismoa. 
Iaz hasi nintzen, Arrasateko 
taldean, baina pandemia egoera 
zela-eta ez genuen lasterketarik 
jokatu. Gainera, entrenatzaile 
barik geratu ginen eta Lokatza-
ra etortzeko eskaintza jaso ge-
nuen.
Zeintzuek osatzen duzue taldea?
Hainbat kategoriatan dihardugun 
lau neska elkartu gara, eta Iker 
Sanchez eta Iñigo Larrañaga 
dira entrenatzaileak. Talde giro 
polita dugu eta gustura gabiltza. 
Gainera, lasterketetan parte 
hartzeko aukera daukat aurten. 
Hala ere, nabarmendu behar da 
entrenamendu asko nire kasa 
egiten ditudala.

Nola doa denboraldia?
Martxo inguruan hasi genuen 
denboraldia eta ordutik laster-
keta mordoa jokatu ditugu; ez 
aste bukaera guztietan, baina 
bai askotan. Mutilekin egiten 
ditugun lasterketak Gipuzkoa 

aldean izaten dira gehienak; 
baina emakumezkoenak, Euskal 
Herri osoan... Eta kanpoan ere 
izan gara. Esan daiteke oraindik 
lasterketetara moldatzen ari 
naizela. Proba batzuetan aurrean 
ibili naiz, beste batzuetan ez 

hain aurrean... Sopelan zortzi-
garren izan nintzen.
Tropelean non jarri, inguruko bizi-
kletak... Zaila egiten zaizu hori?
Ez, niri hori ez zait kostatu. 
Tropelean ondo moldatzen naiz. 
Gehiago kostatzen zait ihesal-
diren bat dagoenean edo erritmo 
aldaketaren bat dagoenean horri 
eustea.
Txirrindulari moduan, zeintzuk dira 
zure indarguneak eta ahulguneak?
Batez ere, lautadetan eta aldapa 
motzetan ondo ibiltzen naiz, 
esprintean ere bai; aldiz, igoera 
luzeak direnean, kosta egiten 
zait erritmoari eustea.
Astean zehar zenbat saio egiten 
dituzu eta zelakoak izaten dira?
Lau edo bost entrenamendu 
egiten ditut, eta, normalean, 
aitarekin joaten naiz entrena-
tzera. Hala ere, taldekideekin 
elkartzen naiz, eta baita Nahia 
Garcia aramaioarrarekin ere. 
Aramaion non entrenatu bada-
go: errepide lasaiak ditugu, bai-
na baita aldapak ere. 
Entrenatzeko, zeintzuk dira zure 
toki gustukoenak?
Kruzeta gustatzen zait, baina, 
egia esan, ez naiz askorik joaten. 
Etxetik irten eta berehala portua 
igotzea gogorra da; hala ere, 
behin igotakoan, goian gustura 
ibiltzen naiz.
Ziklismoan baduzu erreferenterik?
Ez, erreferentetik ez. Hala ere, 
Ane Santesteban oreretarra ja-
rraitzen dut.
Emakumezkoen txirrindularitzan 
Ane Santesteban bidea egiten da-

bil. Orain arte, zaila zen emaku-
mezkoak jarraitzea?
Egia esan, nik, iaz arte, ideiarik 
ere ez nuen. Ez baldin baduzu 
begiratzen... zaila da emakumez-
koen ibilbidea jarraitzea. Orain 
arte, gizonezkoak izan dira erre-
ferente.
Euskadiko errepideko txapelketa 
duzu asteburuan. Ze helbururekin 
joango zara?
Gaur, barikua, Bergarako San 
Martzial lasterketa jokatuko 
dugu, eta bihar, zapatua, Amu-
rrion Euskadiko txapelketa. 
Tropelean joatea da nire helbu-
ru nagusia, eta bertan ahalik 
eta gehien aguantatzea. Erdial-
dean geratzea ez legoke gaizki. 
Txirrindularitza eta hockeya egiten 
dituzu; nola moldatzen zara biak 
egiteko?
Oraingoz, biak egiten ditut: txi-
rrindularitza eta hockeya. Ondo 
moldatzen naiz, ze bizikletarekin 
entrenatzera irteten naiz nik 
nahi dudanean. Hockeyko en-
trenamenduak izaten ditugu 
eguaztenetan eta eguenetan. 
Burdinola elkartean nabil. Las-
terketa eta partidua egun berean 
izaten direnean, erabaki egin 
behar izaten dut zer egin, ga-
rrantziaren arabera.

Edurne Ormaetxea txirrindularia. A.E.G.

"Kostatu egiten zait 
erritmo aldaketei eustea"
EDURNE ORMAETXEA ARRIARAN tXiRRiNDuLaRia
bergarako Lokatza elkartean dihardu ormaetxeak aurtengo denboraldian. tropelean 
ondo moldatzen da aramaioarra. bihar, Euskadiko txapelketa jokatuko du, amurrion

"TROPELEAN JOAN 
ETA AHALIK ETA 
GEHIEN AGUANTATZEA 
DA NIRE HELBURU 
NAGUSIA"

JULEN OLAIZOLA

Txapel barik itzuli dira pilotariak
Julen Olaizolak gazte mailako finala 22-13 galdu zuen 
Arkaitz Eskuza laudiarraren aurka. Partidu zaila zuen 
aramaioarrak; izan ere, aurrean maila handiko pilotaria 
zuen. Hala ere, Olaizola irabazten hasi zen, eta ondo 
jokatzen, gainera –6-13-.

22 urtez azpikoen kategorian, Asier del Campok 
22-19 galdu zuen Eneko Gonzalez amurriarraren 
aurka. Partidu parekatua izan zen, eta aramaioarra 
gustura geratu zen egindako lanarekin. Uztailaren 
29an Gasteizko jaietako binakakoan parte hartuko du.

ARAMAIOKO UDALA

Selekzioarekin lehiatu da
Nahia Garcia Bidaburu –kasko zuria duena– txirrindulari gazteak eskolarteko 
eta gazte mailako Espainiako txapelketan parte hartu zuen aurreko aste 
bukaeran, Madrilen. Aramaioarra Euskadiko selekzioarekin lehiatu zen, infantil 
mailan. Lan ona eginda, hamabigarren postua eskuratu zuen Garciak. 36 
txirrindulari joan ziren selekzioarekin; horietatik lau, infantil mailakoak.



18    ARETXABALETA Egubakoitza  2021-07-23  GOIENA ALDIZKARIA

Hasier Larrea aREtXabaLEta
Bigarren urtez jarraian, andra-
maixarik ez da izango Aretxaba-
letan; bai, ordea, Abuztu Kultu-
rala, Udalak aste honetan aditze-
ra eman duenez. Unai Elkoro 
alkateak, Ainhoa Cabero Kultura 
zinegotziak, Inma Miguel tekni-
kariak eta UDAko ordezkari Gor-
ka Etxabek eman dute egitaraua-
ren berri, eta, ezeren gainetik, 
edozein unetan eta egoeratan 
"arduraz, zentzuz eta zuhurtziaz" 
jokatzeko mezua zabaldu dute. 

Hori esanda, musikari tarte 
zabala eskainiko dio aurtengo 
kartelak, Herriko Plazako ohol-
tzara igoko baitira Habana Vieja 
taldea, bluesa eta rocka jotzen 
duen Donostiako Noa & The Hell 
Drinkers taldea, Golden Apple 
Quartet laukote ezaguna, Arantza 
eta Pantxoa eta Milagroko udal 
musika banda.

Bestalde, familia giroan ikus-
teko magia ikuskizunez ere go-
zatzeko aukera egongo da Kur-
tzebarri eskolako kantxan: Erre 

Produkzioak konpainiak MAGI-
klown ikuskizuna eta Eriz magoak 
aho zabalik uzteko moduko saioa 
eskainiko dute.

Azkenik, haurrei eta nerabeei 
zuzendutako bi ekintza progra-
matuko dituzte: batetik, dantza 

–breakdancea, hip-hopa– eta mu-
sika –rapa– uztartuko dituen 
Kalea bizi izeneko ikuskizuna; 
eta, bestetik, jolas tradizionalak 
eta herri kirolak nahasten dituen 
joko sorta, Kulki izenpean.

Lasterketa, Araba ibilbidetik
Aurtengo egitarauaren berri-
kuntza nagusia txirrindulari 
lasterketa izango da, iaz ezin 
izan baitzuten antolatu. Hori 
horrela, Leintz bailarako 82. 
txirrindulari lasterketa antola-
tuko du UDAk abuztuaren 16rako. 
Ziklistek 43,3 kilometroko ibil-
bidea beteko dute; berezitasun 
bezala, lasterketaren hasiera eta 
helmuga Araba ibilbidean jarri-
ko dute kirol elkartekoek.

Txosnak, ez; karpa, "agian, bai"
Herriko musika talde eta eragi-
leei euren plaza eskaini nahi 
die Aretxabaletako gazte mugi-
menduak. Udalean karpa-gunea 
jartzeko proposamena aurkeztu 
zuen eguaztenean, eta gaur az-
tertuko dute aukera hori Uda-
leko ordezkariek, Aitor Ruiz de 
Austri gazte mugimenduko ki-
deak azaldu duenez. "Oraindik 
egitaraua airean" dutela dio, 
baina aurreratu du karpa jartzen 
bada, ekitaldietarako bakarrik 
egongo dela irekita.

Jaiak, "oraindik ez"
Andramaixak normaltasunez 
ospatzeko "berme nahikorik" ez 
dagoela-eta, administrazio gisa 
"arduraz jokatzea eta herritar 

guztien osasuna babestea" da-
gokiela adierazi du Unai Elkoro 
alkateak. Ainhoa Cabero Kul-
tura zinegotziak aipatu du "orain 
arte bezala, abuztuan ere herri-
tarren erantzuna ona izatea" 
espero duela.

Inma Miguel, Unai Elkoro, Ainhoa Cabero eta Gorka Etxabe, kartelarekin. GOIENA

Andramaixen ordez, 
hainbat kultur ekitaldi
kontzertuak, magia, jolas tradizionalak eta txirrindularitza lasterketa egitea erabaki du 
udalak, abuztuaren 14tik 16ra bitartean, andramaixak ospatuko ez direnez, herriari 
bizitasuna emateko; gazte mugimenduak basaben karpa bat jartzea proposatu du 

URTE OSOAN BEZALA, 
ABUZTUAN ERE 
"ERANTZUN ONA" 
ESPERO DUTE 
HERRITARRENGANDIK

H.L. aREtXabaLEta
Uztailaren 11ko arratsaldean, 
Markole auzoan, hasiera batean, 
bi edukiontzik su hartu zuten, 
eta suhiltzaileak ahal bezain 
laster gerturatu ziren Oñatitik 
sugarrak itzaltzera. 16:10ean 
jaso zuten abisua, eta 17:30era-
ko amatatu zuten sua; ordura-
ko, bost edukiontzi zeuden 
guztiz kiskalita. Unai Elkoro 
alkatearen hitzetan, "norbaitek 
botatako petardo batek" eragin 
zuen ezbeharra: "Eztanda bat 
entzun zen edukiontziek su 
hartu aurretik". 

Joan den zapatutik domeka-
rako gauean, berriz, beste lau 
edukiontzi erre zituzten, eta 
Oñatitik suhiltzaileak iritsi zi-
renerako kiskalita zeuden guz-
tiak; inguruko bi zuhaitz ere 
kaltetu zituen suak. Ertzaintzak 
ez zuen gertaera hura zergatik 
jazo zen argitu.

"Denok ordaintzen dugu"
Bi sute horien harira, Elkorok 
hauxe adierazi du: "Egunen ba-
tean desgraziaren bat gertatu 
eta orduan kezkatuko gara". 
Edozein modutan, edukiontzi 
berriak Mankomunitateak, "hau 
da, debagoiendar guztiok" eta 
sugarrek inguruan eragindako 
kalteak, berriz, Aretxabaletako 
Udalak ordaintzen dituela go-
goratu du. Alkateak herritarrei 
ergelkeriarik ez egiteko eta zen-
tzuz jokatzeko dei egin die. Markoleko edukiontziak, erreta. GOIENA

Zentzuz jokatzeko deia, azken bi 
asteetako ezbeharrak direla eta
udalak gaitzetsi egin du Errekabarren kalean eta 
Markole auzoan bederatzi edukiontzi erre izana

Abuztuak 14
• Habana Vieja, Herriko 

Plazan, 13:00etan.
• Noa & The Hell Drinkers, 

Herriko Plazan, 
20:00etan.

• 'MAGIklown', 
Kurtzebarri eskolan, 
18:00etan.

• 'Kalea bizi', Arlutzeko 
kantxan, 18:30ean.

Abuztuak 15
• Milagroko banda, Herriko 

Plazan, 13:00etan.
• Golden Apple Quartet, 

Herriko Plazan, 
20:00etan.

• Eriz Magoa, Kurtzebarri 
eskolan, 18:00etan.

Abuztuak 16
• Arantza eta Pantxoren 

kontzertua, Herriko 
Plazan, 20:00etan.

• 'Kulki', Arlutzeko 
kantxan, 18:00etan.

Egitarauaren 
ordutegia

IDOIA ELEXPURU

Ixadebalde: bigarren eguna gaur
Atzo ekin zioten Ixadebalde azokari bederatzi merkatarik –Asensio, Kilima, 
Titare, Tak, Haurrak, Amaia, Kiloka, Belar Meta eta Hankabeltz– eta gaur 
bukaera emango diote. Saltokien aurrealdean dituzte postuak –10:00-
13:00 eta 16:30-20:00–, eta merkatutako jeneroa eskaintzen dabiltza. 
Bukatu aurretik hainbat opari zozketatuko dituzte bezeroen artean.
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Tubos lantegia zegoen orubean 
aldi baterako aparkalekua ego-
kitzeko lanak egin ditu Udalak 
azken bi asteetan. Ortuzal en-
presa da lursailaren jabea eta 
Udalari utzi dio 63 ibilgailu-
rendako aparkalekua kokatze-
ko. Eta gaurtik aparka daiteke 
bertan.

Udalak bere gain hartu du 
egokitze-lanen kostua, eta Ex-
cavaciones Arrasate enpresari 
esleitu zizkion 42.000 euroren 
truke –BEZa barne–. Sastrakak 
kendu dituzte eta lursaila gar-
bitu, eta ondoren geruza oso 
batekin bete. Aurrerago gali-
bo-kontrol bat jarriko dutela 
adierazi du Udalak, autokara-
banak sartzea eta aparkalekua 
egunetan okupatzea saihesteko; 
horrela, ibilgailuak txandaka-
tzen joan daitezen. Horrez gain, 
gauez argiztatzeko fokuak ja-
rriko dituzte.

Santa Kurtz kaleko eta haren 
inguruetako ur hornidura eta 
saneamendu sareak berritzeko 
lanen barruan dago aparkale-
kuaren egokitzapena. Hainbat 
aparkaleku kenduko dira lanok 
egin bitartean inguru horretan, 
eta galera hori konpentsatu gura 
dute Tuboseko orubean jarrita-
koarekin. Lan horiek udazke-
nera arte ez dira hasiko, baina 

Udalak erabaki du aparkaleku 
berria dagoeneko zabaltzea.

Kurtzebarriko lanak, hasita
Bestetik, hasi dituzte Kurtzeba-
rri eskolako Haur Hezkuntzako 
guneak eraberritzeko lanak. 
Goitu Eraikuntzak enpresari 
eman dio horien ardura Udalak, 
232.397 eurotan –proiektuak 
Eusko Jaurlaritzaren dirulagun-
tza jasoko du–.

1 eta 2 urteko ikasleen lau 
geletako irisgarritasuna hobe-
tzeko eskailerak eraitsiko dituz-
te, eta arrapala bat jarri. Gela 

horiek zoru erradiatzailea izan-
go dute. Bestalde, 3 eta 4 urte 
bitarteko ikasleen hiru gelak 
eta psikomotrizitate gela ere 
eraberrituko dituzte, baita bi 
komun berri egokitu ere. Horiez 
gain, leiho guztiak berrituko 
dituzte isolamendu termikoa 
hobetzeko, baita ateak, instala-
zio elektrikoak eta berokuntza 
sistema ere.

Hiru hilabete beharko dituzte 
lanok bukatzeko; hortaz, ikas-
turte berriko lehen hilabeteetan 
ikasle batzuk Arkupera joango 
dira eskolak jasotzera.

Tubos lantegi zaharraren orubea, aparkaleku izateko gertatzen. MIRARI ALTUBE

Tubos-eko orubean 63 
auto aparkatzeko lekua
behin-behineko aparkalekua egokitu du udalak herriaren sarreran, tubos lantegi 
zaharraren aurrealdean, eta gaurtik zabalik dago; Santa kurtz kaleko saneamendu 
eta hornidura sarea berritzeko lanengatik kenduko direnak ordezkatuko dituzte

Gaztetxo talde bat kamiseta margotu berriekin. LORATU

Udaleku irekiei agur esango 
diete gaur, jai giroa sortuta
Loratuko kideak pozik daude hiru asteotako jardunarekin, 
eta hezitzaileek egindako "lan ona" nabarmendu dute

M.A. aREtXabaLEta
Hiru asteko jardunari bukaera 
emango diote gaur udaleku ire-
kietako kideek. Ekintza mordoa 
egin dituztela eta aparteko giroa 
sortu dela adierazi dute koor-
dinatzaileek, Loratuko kideek, 
eta hori borobilduko dute gaur: 
Haur Hezkuntzakoek antzezlan 
motzak eta dantzak egingo di-
tuzte eta Lehen Hezkuntzakoek 
musikarekin jolasean jardungo 
dute, Jon Ander Alberdi DJak 
lagun eginda.

Lan "ona, baina gogorra"
Loratuko kideak pozik daude 
udalekuetan egin den lanarekin, 
baina "oso gogorra" izan dela 
onartu dute. Lehen bi asteetan 
eguraldiak ez zien "askorik la-
gundu"; hala ere, asmatu zuten 
horri aurre egiten, Julen Pera-
lesek eta Maialen Mendietak 
diotenez: "Aterpeak topatu geni-
tuen kiroldegian, udaletxe zaha-

rrean eta gaztelekuan, esaterako, 
eta espazio itxietara egokitu 
genituen ekintzak, prebentzio 
neurriak zainduta beti". Gaine-
rakoan, ginkanak, olinpiadak 
eta bestelako jarduera asko egin 
dituzte: "Ekintza politak izan 
dira eta umeak pozik ibili dira".

Azken astean hainbat positibo 
izan dira begiraleen artean eta 
horrek antolakuntza lanak zail-
du dizkiete: "Talde batzuk han-
kamotz geratu dira eta koordi-
natzaileok ibili gara hezitzaile 
lanetan, hutsuneak betetzeko". 
Eta gaineratu dute: "Hezitzaileen 
lana nabarmendu gura dugu, 
hamaikakoa izan da. Egoerara 
moldatzen asmatu dute, eta bi-
kain erantzun. Umeek ez dituz-
te igarri izan ditugun gorabehe-
ratxoak". Hala, hezitzaile horiei 
guztiei zein gurasoei eskerrak 
eman gura izan dizkiete Pera-
lesek eta Mendietak: "Gugan 
izan duten konfiantzagatik".
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Osasun etxe berria oraingotik 
metro gutxi batzuetara egongo 
da, Errekabarren kalean bertan 
–Urats Gain adinekoen egoitza 
zaharrean–. Udalaren eraikina 
izanik, Eusko Jaurlaritzaren 
esku uzteko prozeduraren lehen 
pausoak eman ditu, udalbatzak 
aho batez onartuta, eta, ondo 
bidean, irailean haren eskuetan 
utziko dute lanak has daitezen. 
Horiek hasi bitartean, beste ze-
regin batzuetan murgilduta 
daude Debagoieneko ESIko zein 
Udaleko kideak; horien artean, 
Karmele Uribarri eta Javier Mar 
zinegotziak. Azken hori, hain 
zuzen ere, gaur egungo osasun 
etxeko lehen medikuetako bat 
izan zen.

Mediku gaztea koordinatzaile
1982aren aurretik anbulatorioa 
zegoen Aretxabaletan, Herriko 
Plazan kokatutako udaletxearen 
beheko partean, hain zuzen ere. 
Kontsultategi txiki bat zen eta 
goiko partean medikuaren bizi-

tokia zegoen, Luis Orruñorena 
azken urteetan. Osasun etxea 
Errekabarren kaleko etxebizitzen 
aterpean zabaldu zuten, 1982ko 
abenduan, eta zabaltzearekin 
batera iritsi zen Javier Mar du-
rangarra, 1983eko urtarrilean. 
"Gasteizen egin nuen familia 
medikuntza erresidentzia eta 
Aretxabaletako plaza sortu ze-
nean bertara aurkeztu nintzen, 
herria ezagutu ere egin barik".

Debagoieneko Ospitalean dihar-
du azken 25 urteetan eta erreti-
roa hartzeko urte eta erdi ingu-
ru geratzen zaio. Baina ondo 
gogoan ditu lehen urteak: "27 
urte nituen, oso gaztea nintzen, 
eta koordinatzaile ardura eman 
zidaten; pentsa, ni baino nagu-
siagoak koordinatu behar!". Hala 
ere, lantalde bat sortu izana 
gustura hartu zutela uste du: 
"Osasun etxea sortu aurretik ez 
zegoen lantalderik, bakoitzak 
bere kasa egiten zuen lan: prak-
tikanteak, batetik; medikuak, 
bestetik… Eta eskertu egin zuten 
talde bat sortu izana".

Aretxabaleta eta Eskoriatza 
artean lau mediku eta lau erizain 
zeuden sasoi hartan; erizain ho-
rietako bi emaginak ziren. "Es-
koriatzan pasatzen nuen nik 
kontsulta, hango medikuari lagun 
eginaz, baina larrialdiak eta 
txandak bi herrietan egiten ni-
tuen. Lanean hasi nintzen lehen 
astean, Aratusteen bueltan, izu-
garrizko elurtea egin zuen; nik 
ez dut gogoan beste halakorik! 
Baserrietatik Land Roverrarekin 
jaitsi behar izan zuten hainbat 
egunetan nire bila". Sasoi hartan, 
etxeetara asko joaten ziren gai-
xoak artatzera, eta kale guztien 
izenak ikasi behar izaten ziren: 
"Ez zegoen oraingo GPSrik eta 
eskuko telefonorik... Buska bat 
izaten genuen eta han abisua 

jasotakoan ospitalera deitzen 
genuen, nora joan jakiteko. Or-
duantxe ikasi nuen zer zen be-
netako lehen arreta".

Pertsonentzako zerbitzuak
Aretxabaletako biztanleria haz-
ten joan da 40 urtean, eta Osa-
kidetzak eskaintzen dituen zer-
bitzuak ere bai; eraikina, ostera, 
txiki geratu da eta hainbat zer-
bitzu herriko beste lokal batzue-
tan eman beharrean izan dira. 
Emaginaren haurdunaldi saioak, 
esaterako. "Profesionalek ondo 
lan egin dezaten behar diren 
bitartekoetan inbertitzea mere-
zi du, zerbitzurik onena eskain-
tzeko gero herritarrei", dio Ma-
rrek, eta, penaz agurtuko badu 
ere eraikin zaharra, berria 
ikusteko "gogotsu" dago.

Iazko uztailean deitu zuen 
proiektua idazteko lehiaketa 
Jaurlaritzak eta han zehaztu 
zituen eraikinaren ezaugarriak: 
1.700 metro koadro lau solairu-
tan banatuta, horietatik 1.250 
metro koadro erabilgarri hona-
ko hauek hartzeko: medikuntza 
orokorreko bost kontsulta, bes-
te horrenbeste erizain gela eta 
pediatraren kontsulta; odola 
ateratzeko, sendaketak egiteko 
eta beste proba batzuetarako 
gunea, baita larrialdietakoa ere; 
eta ginekologia gunea. Teilatu-
pean, ostera, Udaleko Gizarte 
Zerbitzuei egingo diete lekua.

Proiektua, baina, ez da eraikin 
berrira mugatzen, Gizartegin-
tzako zinegotzi Karmele Uriba-
rrik dioen legez: "Pertsonei bi-
deratutako zerbitzu guztiak 
eraikin berean egongo dira eta 
arreta integrala ematea da hel-
burua; proiektu aitzindaria 
izango da". Dagoeneko hasita 
daude elkarlan hori lantzen De-
bagoieneko ESIko langileekin: 
"Ez da samurra izango. Zerbitzu 
bat Jaurlaritzarena da, bestea 
Udalarena, eta hor trabak sor-
tuko dira, baina kontu txikieta-
tik abiatuta lortuko dugu. Eta 
izan daiteke eredu beste zentro 
soziosanitario batzuetarako". 
Elkarlanean jarduteko hiru mul-
tzo zehaztu dituzte: mendekota-
sun egoeran daudenak, pertsona 
zaurgarriak eta kanpaina ko-
munitarioak –substantzien kon-
tsumoa prebenitzeko…–.

Eraikin berriaren irekiera 
datarik ez dute aurreratu gura 
izan, baina ordurako elkarlan 
protokolo bat zehaztuta izan 
gurako lukete, lanari buru-be-
larri ekiteko.

Karmele Uribarri eta Javier Mar, osasun etxe berria izango den eraikinaren aurrealdean. MIRARI ALTUBE

Egungo osasun etxea 
agurtu eta berria abiarazi
40 urte beteko ditu datorren urteko abenduan osasun etxeak, eta bere ibilbideari 
agur esatear egongo da orduan. Haren lehen pausoak ezagutu zituen Javier Mar 
medikuak, eta orain, berria abian jartzeko lanetan dihardu

1982KO ABENDUAN 
IREKI ZUTEN OSASUN 
ETXEA ETA JAVIER 
MAR URTARRILEAN 
IRITSI ZEN

Uztaileko kale antzerki sortari 
amaiera ematera etorriko da 12 
urtetik gorako ibilbidea duen 
Malas Compañias talde ezaguna 
eguaztenean, hilaren 28an, Kur-
tzebarri eskolako kantxara.

Tristurari eta arazoei aurre 
egiteko barrea eta emozioa pro-
posatuko dituzte erremedio, eta 
batere ohikoa ez den familia 
baten parte izatera gonbidatu 
dituzte ikusleak. Bazterketaren 
eta estigmatizazioaren kontrako 
begirada proposatuko dute, ikus-
lea bera ere ezberdin eta zoro 
sentiarazteko. Publiko ororen-
dako ikuskizuna da eta zirkuko 
akrobaziek, objektuen manipu-
lazioek eta beste hainbat jokok 
bat egingo dute umorearekin.

Malas Compañias 
zirku taldeak 'Prozak' 
lana eskainiko du

Kiroldegia abuztuan
Abuztuaren 9tik 22ra itxita 
egongo da. Gainerako 
egunetako ordutegia: 
astelehenetik zapatuetara, 
10:00-13:30 eta 16:30-20:00; eta 
domeketan, 09:00-14:00.

Liburutegia abuztuan
Abuztuaren 7tik 22ra itxita 
egongo da. Gainontzeko 
egunetako ordutegia: 
astelehenetik egubakoitzera, 
10:00-13:00.

KZgunea irailean
Goizez (09:00-13:00) egongo da 
irekita irailean, baina 
hitzordua hartu behar da: 943 
02 36 14. Hainbat ikastaro 
daude; horiek kontsultatzeko: 
www.kzgunea.eus.

oHaRRak
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Domekan, uztailaren 25ean, 63 
urte beteko dira Uribarri Gan-
boako urtegian izandako trage-
dia handienetik. Izan ere, 1958ko 
uztailaren 25ean gazte talde bat 
zendu zen bertan, eta, guztira, 
zortzi gazte hil ziren, sei esko-
riatzar eta bi eibartar. Bakarra 
irten zen bizirik.

Uribarri Ganboako urtegia 
1958ko abuztuaren 25ean inau-
guratu zen ofizialki, nahiz eta 
aurretik martxan jarria izan 
Urrunaga edo Santa Engrazia 
urtegiaren ondoan. Hala, San-
tiago egunean, Dorletako Ama 
izena zuen txalupa batean zen-
bait lagun zeuden, eta eguraldia 
kaskartu egin zen; ontzia irau-
li, eta gazteak, uretara erori 
ondoren, itota hil ziren guztiak, 
bat izan ezik. Gazteak oso eza-
gunak ziren herrian, eta ezbeha-
rra kolpe handia izan zen Esko-
riatzarentzat, eta hemendik 
kanpo ere izan zuen oihartzuna. 

Ezbeharraren gertakizuna
Uribarriko urtegian hildakoak, 
beste hainbat pertsona bezala, 
igeriketako erakustaldira joan 
ziren ezbeharra gertatu zen egu-
nean. Zuhatzako irlan egon os-
tean, arratsaldean, bazkaldu 
ondoren, txaluparekin irten 
ziren buelta bat ematera, eta, 

seiak aldera, ekaitz bortitza hasi 
zen, tximistekin eta trumoiekin 
batera. Hala, irauli egin zen 
txalupa, eta Jose Maria Etxebe-
rria izan zen bizirik irten zen 
bakarra. Historia ahaztezina da; 
Gasteiz eta Landa arteko erre-
pidean dagoen harrizko itsason-
tzi baten gainean dagoen mono-
lito batek tragedia eta hil zirenen 
izenak gogoratzen ditu.

Ohitura handia dago Eskoria-
tzatik eta bailarako beste zenbait 
herritatik Landara, Uribarrira 
eta Garaiora joateko, batez ere, 
uda garaian, bainua hartzera. 
Horrekin batera, ur-kirolak 
egiteko leku aproposak dira, 
baina kontu handia izan behar 
da. Izan ere, Uribarri Ganboan 
hirurogeita hamar pertsona 
baino gehiago ito dira sei ha-
markadatan; gehienak, bainu-
lariak eta egun-pasa joandako 
nabigatzaileak.

Urtegiaren inaugurazioa
Urtegiaren eraikuntzari dago-
kionez, Francoren irudiarekin 
lotu izan da, baina ez zen hala 
izan. Nahiz eta diktadoreak 
1958ko abuztuaren 25ean inau-
guratu zuen presa, zazpi minu-
tu eskaseko ekitaldi batean. 
Urtegia egiteko ideia hogeita 
hamar urte lehenago sortu zen, 
1926an. Manuel Uribe-Etxebarria 
bilbotar ingeniariak, Bizkaiko 
industria gero eta handiagoa 
zenez, eta elektrizitate gabezia-
ri erantzuteko, Uribarri Gan-
boako orografia eta hidrografia 
bikainari erreparatu zion.

Hildakoen omenezko monumentua, Landan. GOIENA

Gogoan dituzte urtegian 
hondoratu zirenak
1958ko uztailaren 25ean zortzi pertsona hil ziren, itota, uribarri ganboako urtegian. 
Horietatik sei eskoriatzarrak ziren, eta kolpe latza izan zen herriarentzat. Ezbehar 
hura gogoan, oroigarria berezia eta Eskoriatzako udalak jarritako plaka dago Landan

URIBARRIN 
GERTATUTAKO 
EZBEHARRA KOLPE 
HANDIA IZAN ZEN 
HERRIARENTZAT

Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatza bizirik ekimenaren 
baitan Eskoriatzako Udalak CO-
VID-19aren pandemiak eragin-
dako kalte ekonomikoei aurre 
egiteko tokiko kontsumoa sus-
tatzeko ateratako bonuak –ko-

lore morea dutenak– abuztuaren 
31ra arte erabili daitezke.

Aurten, Eskoriatza bizirik 
kanpainak bi bonu mota izan 
ditu: batetik, Eskoriatza bizirik 
bonuak –moreak–, osasun eta 
estetika zentroetan, merkatari-

tzan eta ostalaritzan erabiltzeko 
bonuak –iazko bonuak bezala-
koak–; eta, bestetik, Ostalaritza-
ko bonuak –zuriak–, esklusibo-
ki ostalaritzan erabiltzekoak. 
Bigarren hauek, Ostalaritzako 
bonuak, abenduaren 31ra arte 
erabili daitezke; hau da, urtea 
amaitu arte. Baina Eskoriatza 
bizirik bonuak abuztuaren 31n 
iraungiko dira; beraz, bonu ho-
riek dituztenei adi egoteko es-
katu die Eskoriatzako Udalak, 
eta egun hori baino lehenago 
gastatzeko.

Kanpainako establezimenduak 
hauek dira: Erai osteopatia eta 
Gahir fisioterapia, Apaindu, 
Edurne, Ixkur, Kimu, King Mar-
ga, Kiribil, Kuttuna, Pauxa, 
Villar estetika zentroak; Adam 
eta Aloña fruta-dendak, Coviran, 
eta Altuna eta Pagalday hara-
tegiak; Carmen mertzeria, Dor-
leta liburu-denda, Hada Multi-
precio, Namaste eta Oreka. 
Ostalariak: Akeita, Benta Motz, 
Compostela, Goxo txiki, Ilargi, 
Inkernu, Maulanda, Mirentxu, 
Naira, Txalaparta eta Urrestilla.

'Eskoriatza bizirik' bonuak, 
abuztuaren 31ra arte erabilgarri
kolore moreko bonuak gastatzeko epeak kontuan 
hartzeko eskaera egin du Eskoriatzako udalak

Kontzertu barik
The Clayton taldearen gaurko 
kontzertua bertan behera 
geratu da.

Udalekuak, bukatuta
Gaur eman diote amaiera 
Eskoriatzako udaleku irekiei.

Udaero programa
Gaur amaitu dute 
nerabeentzako aisialdi 
programa.

oHaRRak

Goiko ilaran, ezkerretik eskumara: Antoni Uribetxebarria, Maria 
Luisa Zubizarreta, Carmen Iregi eta Eduardo Iregi. Beheko ilaran, 
ezkerretik eskumara: Maritxu Badiola, Maria Luisa Viteri, Nieves 
Lazpiur eta Julita Etxebarria.

Istripuan hildako gazteak

Istripuan hildako gazteen hileta-oroigarria. ESKORIATZAKO ARTXIBOA
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Astelehenean hil zen Conrado 
Encina eskoriatzarra, 79 urte-
rekin. Herrian ardoa banatzea-
gatik zen ezaguna, eta lagunar-
tean hasi eta oso popular bihur-
tu zen Eskoriatza-Alcanadre 
klasikoaren sortzailea izan zen. 
Bere izaeragatik igarriko dute 
askok haren falta, baina txi-
rrindularitza proba horren 
edizio guztietan gertatu ziren 
istorioengatik eta egindako 
egun-pasa ederrengatik ere 
izango da oroitua beste zenbai-
tengandik. Oso maitatua zela 
ere argi geratu zen martitzene-
ko hileta-elizkizunean.

Urte luzez egin zen Eskoria-
tzatik irtenda Alcanadreraino-
ko (Errioxa) proba. Bizikletan 
joaten ziren zenbait lagun, eta 
bere anaien upategian egiten 
zen bazkaria lehen urteetan. 
"Edizio jendetsuenetan, baina, 
herriko taberna batek eramaten 
zuen zinema aretoan egiten ge-
nuen bazkaria. Hasieran, lagu-
narteko zerbait zen, hamar lagun 

inguru joaten ziren, eta gero, 
klasikoa hamar urtez-edo egin 
zen. Ondoren, Eskoriatzako eta 
Oñatiko lagun gutxi batzuekin 
egiten genuen, orduko kuadri-
llakoekin. Gogoan dut edizio 
batean 49 lagun joan ginela bi-
zikletan eta beste 50 lagun in-
guru autoz. Parte-hartzaile 
guztientzat sariak lortzen saia-
tzen zen Conrado, eta Guardia 
Zibilak bidegurutzeak zaintzen 
zituen Alcanadren. Sekulakoa 
izaten zen, Espainiako Bira 
ematen zuen…", dio Goio Uribek, 
Conrado Encinaren lagunak.

Erakusketan protagonista
2018an, Eskoriatza eta txirrin-
dularitza izeneko erakusketa 
jarri zuten Ibarraundi museoan, 

eta garai batean txirrindularitzan 
ibilitako eskoriatzarren argaz-
kiak izan ziren ikusgai. Esko-
riatza-Alcanadre klasikoko uneek 
ere izan zuen bere lekua. Beni-
to Belokiren argazki batekin 
hasten zen erakusketa, 1896. 
urtean egurrezko bizikleta egin 
baitzuen, aldapan behera jais-
teko bakarrik balio zuena. 80ko 
hamarkadako argazki mordox-
ka ere jarri zituzten, Eskoria-
tza-Alcanadre klasikoaren hain-
bat ediziotakoak. Txirrindula-
ritzan nabarmendu diren gizon 
eta emakume eskoriatzarrei 
protagonismoa ere eman zitzaien 
erakusketan, eta erakusketa ez 
zen argazkietara soilik mugatu, 
garai bateko eta gaur egungo 
maillotak edota bizikleta bene-
tan ikusgarriak ere jarri zituz-
ten. Erakusketaren argazki 
batean Conrado Encina bete-be-
tean agertzen zen Eskoriatza-Al-
canadre klasikoko proba batean, 
eta bertan egiten zituzten baz-
karietako erretratuak ere jarri 
zituzten paneletan.

Eskoriatza-Alcanadre 
klasikoa, oroimenean
Conrado Encinaren heriotzak samina eragin die herritar askori. Martitzenean egin zen 
hileta-elizkizuna, eta hunkigarria izan zen. Eskoriatza-alcanadre klasikoaren zutabe 
garrantzitsuena bera izan zen, eta askok izango dituzte gogoan orduko istorioak

ESKORIATZA-
ALCANADRE 
KLASIKOAREN 
SORTZAILEA IZAN ZEN 
CONRADO ENCINA

Conrado Encina, Eskoriatza-Alcanadre klasikoko zenbait unetan. GOIENA

Herri eskolako eraikinean aldamioa eta segurtasuna bermatzeko sarea jarrita. I.B.

Luis Ezeiza herri eskolako 
teilatuko lanak ari dira egiten
Joan den astean hasi ziren lanekin, eta ikasturte berria 
hasi aurretik amaituta izatea aurreikusten dute

I.B. ESkoRiatza
Martxoko osoko bilkuran udal-
batzako kideek onartu zuten 
moduan, Luis Ezeiza herri es-
kolako lanak egiten hasi dira. 
Eskolako teilatuak isolamendu 
arazoak ditu, eta euria egiten 
duenean ur filtrazioak izaten 
dira goiko solairuan. Hori ho-
rrela, lanak hasi zituzten joan 
den astean, eta, uztaila eta abuz-
tua bitartean, ikasturte berria 
hasi aurretik lanak amaituta 
izatea aurreikusten dute. Alda-
mioa eta segurtasuna bermatze-
ko sarea jarrita dute bertan ari 
diren langileek.

Zebra-bide berria
Aurrera begira, eskolatik irten 
eta Gorosarri plazako autobus 
geltokira doazenen haurrentzat, 
batez ere, zebra-bidea jarri nahi 
du Eskoriatzako Udalak, horien 
segurtasuna bermatzeko. Iris-
garritasun planean jasota dagoen 
proiektu honek, gainera, ez die 
bakarrik eskolako haurrei era-
gingo. Kulunka haurtzaindegi-
koentzat, Joseba Iñurrategi 
pilotalekuko erabiltzaileentzat 
eta Santa Ana auzoko bizilagu-
nentzat ere segurtasuna berma-
tze aldera egingo diren lanak 
izango dira.

I.B. ESkoRiatza
Uztaileko asteburuetan egin 
beharrean asteburu bakarrera 
mugatuko du Atxorrotx Kultu-
ra Elkarteak aurtengo Errekan 
Gora jaialdia. Hain zuzen ere, 
iraileko hirugarren asteburuan 
izango dira kontzertuak. Anto-
latzaileek, batez ere, blues eta 
rock estiloak uztartzen dituzten 
taldeen aldeko apustua egin dute 
hamahirugarren edizio honetan.

Antolatzaileek zein talde egon-
go diren ez dute aurreratu nahi 
izan, baina honako leku eta or-
dutegi hauetan izango direla 

jakinarazi dute: irailaren 17an, 
egubakoitzean, kontzertu baka-
rra izango da, Herriko Plazan, 
22:30ean. Irailaren 18an, zapa-
tuan, berriz, hiru emanaldi 
izango dira: 13:00etan, herriko 
plazan; 19:00etan, herriko kalee-
tan zehar arituko da talde bat, 
eta 22:30ean, Gernika plazan 
izango da emanaldi bat. Irailaren 
18an, domekan, aldiz, herrigu-
netik kanpo, zehaztu barik duten 
leku batean eskainiko dute kon-
tzertu bat, 13:00etan, eta 19:00etan 
izango da azken emanaldia, 
Herriko Plazan.

Errekan Gora: kontzertuen 
egunak eta lekuak, zehaztuta
irailaren 17ko, 18ko eta 19ko asteburuan egingo dira 
kontzertuak herriko hainbat txokotan
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Uztailean eta abuztuan turismo 
eskaintza zabala izango da Es-
koriatzan eta Leintz Gatzagan. 
Ohiko mendi ibilaldiak eta Zu-
biate labera bisita dira azpima-
rragarrienak Eskoriatzan, eta 
Gatz Museora eta Dorleta San-
tutegira bisitak, berriz, Gatzagan.

Eskoriatzan, betiko mendi 
bideez gain, Zubiate labera bi-
sita egiteko aukera dago, baina, 
horretarako, aldez aurretik ize-
na eman beharko da, 943 71 54 
53 telefono zenbakira deituta 
edo Ibarraundi@eskoriatza.eus 
helbidera idatzita. Horrekin 
batera, aurtengo oporraldian ez 
da egongo Mankomunitatetik 
bideratutako Ezkutuko Altxorrak 
deritzon programako bisitarik, 
eta ezta Ibarraundi museoa bera 
ere bisitatzerik. Gatzagan, mu-
seoan eta Dorleta Santutegian 
bisita gidatuak egingo dituzte 
uztailean eta abuztuan. Eguaz-
tenetik domekara arteko egune-
tan, biak barne, egongo da au-
kera bisita egiteko: 12:00etan eta 

13:00etan. Bisita gidatua egiteko, 
interesdunek aldez aurretik 
erreserbak egin beharko dituz-
te. Horretarako, 943 71 47 92 
telefono zenbakira deitu daiteke 
edo mezu bat bidali reservas@
gatzmuseoa.com helbidera.

Obrak udaletxean
Eskoriatzako udaletxeko harre-
ragunean zerbitzu guztiak ba-
tzeko lanak egingo dituzte uztail 
amaieran. Lanak astelehenean 
hasteko asmoa dute; beraz, uz-
tailaren 26tik aurrera, Eskoria-
tzako udal zerbitzuak Ibarraun-
di museoan emango dira udale-
txeko ohiko ordutegian: 09:00eta-
tik 14:30era uztailean eta 09:30etik 
13:00etara abuztuan.

Mendi ibilaldi proposamenak
Eskolore, betiko bideak izenpean 
ere hainbat proposamen egin 
ditu Eskoriatzako Udalak, nahi 
duenak egiteko. Latabide, Man-
dobide eta Trenbide izenpean, 
Eskoriatzako zenbait elizatetan 
egin daitezkeen ibilbideak dau-
de, eta horietan ikusi daitezkeen 
eraikinak edo istorioak batzen 
dituzten triptikoak jarri dituzte 
udal webgunean. Kasu honetan, 
proposamen hauek nork bere 
kabuz egiteko dira, baina, taldea 
osatuz gero eta Ibarraundi mu-
seoarekin adostuta, bisita gida-
tu moduan egin daitezkeela ere 
jakinarazi dute.

Hiru proposamen hauez gain, 
Enekoren gazteluko ibilbidea ere 
bada Eskoriatzako turismo es-
kaintzaren barruan dagoen bes-
te aukera bat. Eskoriatza, Atxo-
rrotx eta Gatzaga zeharkatuz 
7,5 kilometroko bidea da, hain 
zuzen, eta kasu honetan ere 
triptikoa dago udal webgunean, 
ibilbideaz batera informazio 
historikoa duena.

Atxorrotx mendian gora, eta urrunera Gurutze Santuaren ermita. IMANOL BELOKI

Mendi ibilaldiak, udarako 
proposamenen artean
Eskoriatzan, bisita gidatu formatuan, zubiate labera bisita da aukera bakarra 
aurtengo udako oporraldian, eta, horretarako, izena eman beharko da, museoan. 
gatzagan, aldiz, Dorleta Santutegira eta gatz Museora bisitak dira dauden aukerak

IBARRAUNDI 
MUSEOAN EZ DA 
BISITA GIDATURIK 
EGINGO AURTENGO 
OPORRALDIAN

LEIRE LEZETA

Gatzagan egun-pasa
Eskoriatzako Udaero aisialdi programako nerabeek Gatz Bidea egin zuten 
joan den eguenean, eta Leintz Gatzagan pasa zuten eguna. Herrian zehar 
jolasean aritu ziren gazteak, eta argazkian ikusten den moduan, 
pilotalekuko boulder-gunean ere aritu ziren eskalatzen. Disfrutatu ostean, 
iluntzean Eskoriatzara jaitsi ziren.

ErNE taldearen kontzertua Areantzan. ENEKO AZURMENDI

Larru Beltzak eta ErNE taldeak 
ikusteko sarrerak geratzen dira
'Hemen gaz!' jaialdiaren barruko emanaldiak 19:00etan 
izango dira bihar, zapatua, Leintz gatzagako plazan

Imanol Beloki ESkoRiatza
Biharko, zapatua, Hemen gaz! 
izeneko jaialdia antolatu dute 
Leintz Gatzagan. Eguerdiko 
poteo musikatuaz  batera 
19:00etan, bi kontzertu izango 
dira. Sarrera doakoa da, baina 
izena eman beharko du nahi 
duenak. Horretarako, Doodle 
plataforma erabili da, eta Goie-
na.eus webguneko agendan 
dagoen estekaren bitartez ere 
eman daiteke izena. Antolatzai-
leen esanetan, edukiera 100 
pertsonatara mugatu dute, eta, 
hain zuzen ere, oraindik lekua 
dagoela jakinarazi dute.

Punk-rocka nagusi
Sospechosos, Golpe de Estado, 
Banda Munizipala, Papalagi, 
Antihumano eta CC627 taldee-
tan ibili izan diren musikariak 
2019an batu, eta hala sortu zu-
ten Oñatiko Larru Beltzak tal-
dea. Horiek izango dira Gatza-
gako oholtza gainean, punk-rock 
ukituko kantuak eskaintzen. 
Eurekin batera ErNE taldekoek 
ere eskainiko dute kontzertua. 
Besteak beste, Jose Ayudarte 
gitarra-jole eta Ibai Agirreu-
rreta baxu-jole gatzagarrek 
osatzen dute taldea, eta etxean 
jotzeko gogoz daude.
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Jokin Bereziartua bERgaRa
2020ko uztailean jarri zuen mar-
txan Angiozar Bailarako Batza-
rrak Tokiko Entitate Txiki 
izendapena jasotzeko prozesua. 
Estatus juridiko berri horrek 
"autogestiorako ahalmen han-
diagoa" emango lioke Angioza-
rri, baina ez luke udalerri baten 
eskumen berberak izatea eka-
rriko: "Ez da udalerri bihurtzea, 
baina entitate juridiko publiko 
bilakatu eta guk geuk gutxie-
neko eskuduntza batzuk Ber-
garako Udaletik deszentraliza-
tzea ekarriko liguke". 

Hori bai, bizilagunen "beneta-
ko iritzia" jaso nahi dute proze-
sua gidatzen ari diren talde 
eragileko kide Ainhoa Larraña-
gak, Garbiñe Elortzak, Ramon 
Loitik eta Unai Asurmendik, eta, 
horregatik, besteak beste, Siade-
co enpresaren bitartez inkesta 
bat abiatu zuten angiozartarren 

artean. Gaur, uztailak 23, amai-
tzen zaie epea bizilagunei inkes-
tok betetzeko. 

Bereziki, hiru abantaila
"Bailara berpiztea" da prozesua-
ren azken helburua, orain arte 
egin diren lanketek emaitza 
emankorrik eman ez dutela iri-
tzita, eta honela azaldu dute zer 
lortuko lukeen Angiozarrek 
izendapen hori jasoko balu. 
"Lehendabiziko abantaila eta 
inportanteena, burujabetza. Gai 
izango ginateke Eusko Jaurla-
ritzara, Gipuzkoako Foru Al-
dundira edota Udalera gure 

kabuz aurkezteko. Adibide bat: 
AHTaren obrak direla-eta gon-
bidatu moduan joan behar izaten 
dugu orain arte, eta nahi dugu-
na da entitate moduan aurkeztea. 
Bigarren abantaila oso garran-
tzitsu bat seigarren kapitulua 
da; hau da, dirua. Inbertsioak 
egiteko eta eskatzeko aukera 
emango liguke. Eta, hirugarre-
nik, zerbitzuen deszentralizazioa 
ahalbidetuko luke Tokiko Enti-
tate Txiki izateak, eta uste dugu 
egoera hori gaur egungo zentra-
lizazioa baino egokiagoa litza-
tekeela", adierazi du talde era-
gileko kide Unai Asurmendik.

Foru araua aldatu beharra
Helburua lortzeko oztopo nagu-
sia da Gipuzkoako 2/2003 foru 
araua. Arau horrek herrigune 
izateko gutxieneko 500 biztanle-
ko kopurua ezartzen du, eta An-
giozarren 300 pertsona daude 

erroldatuta. Lanketa horrek 
urrian jarraituko du Batzar Na-
gusietan, Asurmendiren arabera. 
"Prozesuak bi azpiprozesu ditu: 
batetik, eztabaida politikoa dago; 
burujabetzarako bide horretan 
tokiko entitate izendapena jaso-
tzen ez badugu ere, deszentrali-
zaziorako beste aukera batzuk 
eman ahal dizkiguten figurak 
ere ari gara arakatzen, eta, ho-
rretarako, abokatu batekin ga-
biltza. Gaur egun, gaia Batzar 
Nagusietan dago, foru arauaren 
aldaketa proposamena egin ge-
nuenetik; lanketa horrek urrian 
jarraituko du. Beste azpiprozesua 
da Angiozarren abiatu dugun 
partaidetza-prozesua".

"Borrokatuz gero, lortuko dugu"
Talde eragileko kideak sinistu-
ta daude izendapena jasotzea 
ona litzatekeela Angiozarrentzat, 
baina baita Bergararentzat ere. 
Harago joanda, Gipuzkoan an-
tzeko egoeran dauden beste he-
rriguneekin "mugimendu bat" 
sortu nahi dute. "Igeldorekin, 
Itziarrekin, Ereñotzurekin, Ez-
kio-Itsasorekin... Antzeko izae-
ra eta demanda dutenekin mu-
gimendu bat sortu behar dugu, 
aldarrikapena ez dadin Angio-
zarrera mugatu", uste du Ainhoa 

Larrañagak. Euren aldarrika-
penei etorkizunik ikusten dioten 
galdetuta, honako hau dio La-
rrañagak: "Uste dut borrokatzen 
jarraitzen badugu lortuko du-
gula, badut esperantza". 

Ezin dute gehiago itxaron
Gaur egungo Bergarako Udal 
Gobernuarekin harremana "oso 
ona" izan arren, ez dute nahi 
zain egon: "Uste dut ulertzen 
gaituztela. Baina hitzak eta ekin-
tza ez dira gauza bera eta ho-
rregatik erabaki dugu gehiago 
ez itxarotea. Juridikoki ondo 
argudiatua dagoen partaidetza 
prozesuak eta abokatuarekin 
landu dugun txosten teknikoa, 
juridikoa eta ekonomikoa onak 
dira Angiozarrentzat eta Berga-
rarentzat", uste du Asurmendik. 

Udal Gobernuak adierazi du 
beste administrazio baten tra-
mitazioaren arabera abiatuko 
dutela ekinbidea, Angiozarrek 
bere kabuz egin beharreko bide 
bat dela ulertuta; Gipuzkoako 
2/2003 foru araua aldatzea lortzen 
bada berba egingo dutela. 

Itziar eta Ereñotzu adibide
Angiozarrek duela urtebete 
abiatutako prozesuaren helbu-
rua lortu eta Tokiko Entitate 
Txiki izendapena lortuko balu, 
Gipuzkoako 89 udalerrien artean 
atzetik hasita hamabigarrena 
litzateke, biztanleriari errepa-
ratuta. Gaur-gaurkoz, Itziar eta 
Ereñotzu dira, Gipuzkoan, An-
giozarrek nahi duen estatus 
juridikoa duten bakarrak. 

Angiozar Tokiko Entitate Txiki izendatzeko prozesuko talde eragileko Ramon Loiti, Ainhoa Larranaga eta Unai Asurmendi. J. BEREZIARTUA

Angiozar burujabeagoa 
nahi bada, bizilagunen 
inplikazioa beharko dute

BIZILAGUNEK GAUR 
ARTE BETE AHALKO 
DITUZTE SIADECO 
ENPRESAK PRESTATU 
DITUEN INKESTAK

URRIAN JARRAITU 
NAHI DUTE FORU 
ARAUA ALDATZEKO 
EZINBESTEKO 
PROZESUAREKIN

tokiko Entitate txiki izendapena jaso eta autogestiorako ahalmen handiagoa lortzeko asmoz 
lanean diharduen talde eragileak partaidetza prozesua abiatu du, angiozarko bizilagunen 
"benetako iritzia" zein den jakiteko; oraingoz, espero baino inkesta gutxiago jaso dituzte

Siadeco enpresaren bidez parte hartze prozesu bat abiatu dute, 
bizilagunen "benetako iritzia" jasotzeko. Prozesuaren barruan "bide 
eta urratsak egiten ari diren" hainbat eztabaida talde eta elkarrizketa 
egiten hasiak dira eta galdetegi bat ere prestatu dute, gaur arte bete 
daitekeena. "Prozesua abiatzea oso interesgarria izan da alderdi 
politikoen borondatea ezagutzeko, baina bereziki inportantea da 
benetan jakin ahal izango dugulako angiozartarrok benetan nahi 
dugun autogestio maila handiagoa lortzeko borrokan jarraitzea". 
Inkestak gaur arte bete daitezke, eta, beraz, emaitzen azken daturik 
ezin da jakin oraindik. Hala ere, talde eragileko Ainhoa Larrañagak 
eguazten arratsaldean egindako azken kontaketaren arabera, 90 
inkesta inguru jaso dituzte. "Ez dakigu azken kopurua zein izango 
den, baina zapore gazi-gozoa geratzen zaigu. Siadecok 270 inkesta 
jasotzea lagin esanguratsua lortzea izango zela esan zigun, baina 
aitortu digute 16 urtetik gorakoendako inkestak izanik lagin 
esanguratsu hori txikiagoa izango dela. Halere, zapore gazi-gozoa 
geratu zaigu", adierazi du Larrañagak. Inkestak "mamitsuak" izanik, 
hainbat bizilagunen artean zalantzak sortu direla uste dute. Irailean 
espero dute "indarberrituta" itzuli eta angiozartarren benetako nahia 
zein den jakiteko beste saiakera bat egitea. 

Inkestekin, "zapore gazi-gozoa"
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Jokin Bereziartua bERgaRa
"Bergarako herri proiektua eta 
eraldaketa soziala lantzeko" 
elkarlan hitzarmena onartu zuen 
udalbatzak astelehenean. Ber-
garako erronkei "eraldaketa 
sozialetik eta garapen jasanga-
rritik" erantzuteko helburu 
orokorra du akordioak. Udala-
ren, Mondragon Unibertsitatea-
ren, Debagoiena 2030 ekimena-
ren, Lanki ikertegiaren eta 
Olatukoop ekonomia sozial eta 
eraldatzailea sustatzeko sarea-
ren artean adostutako akordioa 
da. "Eraldaketa sozialarekin eta 
garapen jasangarriarekin lotu-
tako ekimena da, herriko erron-
kei ikuspegi horretatik erantzun 
nahi diena. Debagoiena 2030 
ekimenaren markoan kokatzen 
dugu", adierazi zuen EH Bildu-
ren Udal Gobernuko bozeramai-
le Nagore Iñurrategik. 

Aurkezpen publikoa, irailean
Irailean egingo dute proiektua-
ren xehetasunen berri emateko 
aurkezpen publikoa, baina, as-
teleheneko bilkuran aurreratu 
zutenez, ekimen pilotu moduan 
abiatu nahi dute Bergaran. Bai-
na zergatik Bergaran? Honela 
azaldu du testuingurua Iñurra-
tegik: "Une baten gurutzatu egin 
direlako hainbat aldagai. Ba-
daude herritik sortu diren hain-
bat proiektu txiki eraldaketa 
soziala helburu dutenak eta, era 
berean, sortu da nahi bat Uda-
letik Debagoiena 2030 sarearen 

barruan ere bagaudelako. Bo-
rondatea dugu etorkizun jasan-
garriago batera begirako urratsak 
egiteko; horregatik, uste dugu 
berri oso ona dela Bergararen-
dako, urrats garrantzitsuak egin 
daitezkeela uste dugu eta. Gai-
nera, badugu babesa, besteak 
beste, Gipuzkoako Foru Aldun-
diak finantzatutako proiektua 
izango delako". Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Etorkizuna eraikiz 
programaren barruan kokatuko 
litzateke proiektua. 

EAJ eta PSE-EE, abstenitu
Iñurrategik aipatzen duen babes 
hori, baina, ez zen udalbatzan 
islatu. Izan ere, EAJ eta alderdi 
sozialista abstenitu egin ziren; 
jeltzaleek hitza hartu zuten eu-
ren botoaren norabidea azaltze-
ko, eta, beste behin, prozedura 
arazoak salatu zituzten. Jeltza-
leek salatu zuten EH Bilduren 
Udal Gobernuak ez diela hitzar-
menean ekarpenik egiteko au-
kerarik eman. "Hitzarmena 
lantzeko ez dugu denborarik 
izan; gai guztiekin gertatzen da. 
Prozedura ez dute zaintzen; ba-
tzordeak jakinarazteko baliatzen 
dituzte, ez lanketarako. Gogo-

ratu behar dugu 80.000 euroko 
inbertsioa ekarriko duen hitzar-
mena dela, hamasei hilabetean 
banatuko direnak. Ez dugu esa-
ten proiektuaren alde edo kon-
tra gaudela, baizik eta ez digu-
tela lanketarako aukerarik eman. 
Ze kostu erreal dauka proiektu 
hau garatzeak? Aldundiaren 
laguntzarik gabe garatzeko au-
kera dagoela jasotzen da hitzar-
menean; hortaz, Aldundiak la-
guntza bideratuko balu, norako 
izango litzateke diru hori?", 
galdegin zuen EAJko eledun 
Maite Agirrek. EH Bilduk EAJ-
ri erantzun zion esanez benetan 
lanerako borondatea dutenekin 
lan egiteko gertu daudela.

Aranberriren dedikazioa
Beste erabaki batzuen barruan, 
udalbatzak onartu zuen Ekaitz 
Aranberri zinegotziaren dedi-
kazioa %35eko jardunetik %60ra 
pasatzea irailaren 1etik aurrera, 
eta urteko soldata gordina 24.085 
eurokoa izatea hamalau pagatan 
ordaintzeko. EAJ eta alderdi 
sozialista abstenitu egin ziren. 

Beste bi gai zerrendaz kanpo
Beste bi gai ere landu zituzten 
ordu erdi inguru iraun zuen 
bilkuran: "Oso inportantea" den 
etxez etxeko laguntza zerbitzua 
esleitzeko eskumena alkateari 
eskuordetzea –oposizioa abste-
nitu egin zen– eta mendekotasu-
nen prebentziorako plana onar-
tzea –aho batez onartu zen–. 

Asteleheneko osoko bilkuraren une bat. ANDER MONEDERO

Eraldaketa sozialerako 
bideari ekin nahi diote
"bergarako herri proiektua eta eraldaketa soziala lantzeko" hitzarmena onartu du udalak, 
Murekin, Debagoiena 2030 ekimenarekin, Lankirekin eta olatukoop-ekin elkarlanean eta 
aldundiaren dirulaguntzarekin; EaJk prozedura arazoak salatu zituen, beste behin

'ETORKIZUNA ERAIKIZ' 
PROGRAMAREN BIDEZ 
LAGUNDUKO DU 
EKIMENA GIPUZKOAKO 
FORU ALDUNDIAK 

Biztanleen Arreta Zerbitzua za-
balik egongo da abuztu osoan, 
astelehenetik egubakoitzera, 
07:30etik 14:30era. Laboratorium 
eta Turismo Bulegoa egunero 
egongo dira zabalik; astelehene-
tik zapatura 10:00etatik 14:00eta-
ra eta 16:00etatik 19:00etara eta 
domeketan 10:00etatik 13:00etara. 
Artxiboa egunero egongo da za-
balik, 08:30etik 15:00etara, eta 
baita Agorrosin ere, 09:00etatik 
20:55era; Labegaraieta, berriz, 
itxita egongo da abuztuaren 5etik 
18ra eta gainerako egunetan 
10:00etatik 14:00etara eta 16:00eta-
tik 22:30era arteko ordutegia 
izango du. Liburutegia abuztua-
ren 2tik 6ra eta 23tik 27ra egon-
go da zabalik, 08:30etik 13:30era.  

Ordutegi berezia 
abuztuan Udaleko 
zerbitzu gehienetan

Abuztuaren 8ra bitartean, As-
kotariko emakumeen eguneroko 
borrokak izenburu duen erakus-
keta bisitatzeko aukera dago 
Aroztegi aretoan. Cristina Chi-
quin argazkilariaren lanak dau-
de ikusgai; Guatemalako boka-
ziozko fotokazetari eta fotodo-
kumentalista independentea da 
Chiquin, eta bere argazkietan 
justizia-prozesuak, giza eskubi-
deak eta emakumeen borroka 
islatzen ditu, besteak beste. 

Erakusketa bisitatu ahal iza-
teko ordutegia honako hau da: 
martitzenetik egubakoitzera, 
18:00etatik 20:30era; zapatuan, 
12:00etatik 14:00etara eta 18:00eta-
tik 20:30era; eta domekan, 
12:00etatik 14:00etara.

Guatemalako Cristina 
Chiquin argazkilariaren 
lanak, Aroztegin ikusgai

J.B. bERgaRa
Azaroaren 10era arte dago Uda-
lak Arizondo argazkizale elkar-
tearen laguntzarekin antolatu-
tako Kirol Argazkien 31. Lehia-
ketan parte hartzeko. Emakumeen 
ikusgarritasuna bultzatzeko 
asmoz, aurten lehiaketara aur-
kezten diren argazkien gaia 
emakumeak kirola egiten izan-
go da. EAEn bizi den edozein 
afizionatuk parte har dezake eta, 
horretarako, 40x50 zentimetroko 
argazkiak aurkeztu beharko dira, 
zuri-beltzean edo koloretan, la-
borategiko edozein teknika edo 

prozedura erabilita. Aurkeztu-
tako argazkien artean aukera-
tutakoak Aroztegi aretoan egon-
go dira ikusgai, 2021eko azaroa-
ren 19tik 28ra bitartean. Sari 
banaketa azaroaren 19an egingo 
da, Aroztegi aretoan (20:00).   

Bi kategoriatan sari berdinak 
emango dira: lehen saria, 210 
euro eta garaikurra; bigarrena, 
180 euro eta garaikurra; hiru-
garrena, 150 euro eta garaikurra; 
lehen emakumearentzat 120 euro 
eta garaikurra eta herriko ar-
gazkilari onenarentzat 120 euro 
eta garaikurra. 

Emakumeak protagonista   
Kirol Argazkien 31. Lehiaketan
udalak eta arizondo elkarteak antolatzen duten sariketa 
ezagunerako lanak aurkezteko azken eguna: azaroak 10
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Oporraldiaren inbidia

Mallorca, Eivissa, Formentera… Zenbat argazki liluragarri ikus 
daitezkeen egunotan sare sozialetan. Zenbat txoko ezagutu 
ditudan, ni bertan inoiz ez egon arren. Nire bizilekua balitz bezala 
sartu ditut buruan irudi lasaigarri horiek. Beroa, itsasoaren 
mugimenduaren hots leuna… lasaitasuna. Hurrengo argazkia ez 
da, ordea, kanpoko paradisu horietako batean ateratakoa, ez, hau 
Euskal Herrikoa da: Lizarrakoa. Brigade Loco herrikideek 
kontzertua eman dute bertan eta herritik 130 pertsona joan omen 
dira bertara, kontzertuaz gozatzera. Musika, giro ona, alaitasuna, 
dibertsioa. Noiztik ez ote naiz joan ni kontzertu batera?

Pentsatzen gelditu naiz, inbidiak jota. Ikusitako argazkiek 
inbidia sortu didate plan ezin hobeak direlako ala oporrak, 
jaiegunak, behar ditudalako? Beroak eragindako insomnioak, 
ikasketek eta lanak eragindako nekea albo batera uztearen ezina 
ote inbidia sorrarazlea? Tira, guztiak uda aprobetxatzen ari direla 
ikusteaz pozteko eta inbidia alde batera uzteko ordua da, jantokia 
itxita dagoen fakultatera joan behar naiz eta, azkenaldian hutsik 
dagoen eraikinean lan egitera, lankide batekin batera.

NiRE uStEz

AINHOA PARDINA 

Domekarako, uztailak 25, egin 
behar da eskaera irailaren 11n 
egingo den San Martin ferian 
postua jartzeko. Aurten, Ibar-
garai kalean jarriko dituzte 
postuak, 09:30etik 14:30era. Do-
kumentazio hau aurkeztu behar 
da izena emateko, ferixabergara@
gmail.eus helbidera bidalita: 
udal webguneko eskuorria be-
teta; eskaera egiten duenaren 

identifikazio-agiria; enpresaren 
IFK, egindako eskaeraren pro-
duktuen salmentari dagokiona; 
Jarduera Ekonomikoen Zergaren 
alta; gizarte-segurantzan eta 
ogasunean egunean daudela 
ziurtatzen duen agiria; osasu-
neko erregistro-zenbakia edo 
osasuneko baimena –giza kon-
tsumorako elikagaien kasuan–; 
elikagaiak manipulatzeko txar-
tela edo baliokidea, ontziratu 
gabeko produktuen kasuan; eta 
nekazaritzarako ustiategiaren 
txartela, hala badagokio. 

San Martin: irailaren 
11ko ferian postua 
jartzeko eskaerak

'Kotoiaren emakumeak' erakusketarako bisitak
Urriaren 10era arte Laboratoriumen ikusgai dagoen erakusketa-
rako bisita gidatuak egingo dira uztailaren 28an, abuztuaren 4an, 
25ean eta irailaren 1ean. Izena emateko, 943 76 90 03 telefono 
zenbakira deitu edo laboratorium@bergara.eus helbide elektroni-
kora idatzi behar da. 

Oxirondoko eguaztenetako azoka 
Uztailaren 28an eta abuztuaren 4an, 11n, 18an eta 25ean ere 
eguazteneko azokak ez du hutsik egingo. Baserritarren bertako 
eta sasoiko produktuak erosteko aukera egongo da, 18:00etan.

2022ko udal egutegirako argazkien lehiaketa
Irailaren 25era arte bidali ahalko dira argazkiak; Bergararekin 
lotutako edozein alderdi agertzen duten argazkiak aurkeztu ahal 
izango dira: paisaiak, eraikinak, pertsonak, jaiak, lanak, 
abereak…. Argibide gehiago: euskara@bergara.eus. 

Zaborraren, uraren eta estolderiaren tasa
Irailaren 10era arteko epea dago 2021eko tasen bigarren hiruhile-
ko agiriak ordaintzeko. Argibide gehiagorako Bergararren Arreta 
Zerbitzura jotzeko aukera dago. 

oHaRRak

Jokin Bereziartua bERgaRa
Pandemiak baldintzatuta baina 
ezusteko aipagarririk eragiteke, 
gaur amaitu dira Jardunek ku-
deatzen dituen udaleku irekiak. 
"Bizitzen ari garen egoera ho-
netan, umeek eta gaztetxoek ere 
emozionalki udalekuen beharra 
izan dutela igarri dugu, eta behar 
hori asebetetzean eta euskaran 
jarri dugu indarra", adierazi du 
udaleku irekion arduradun Saioa 
Garitanok. 375 umek eta 50 be-
giralek hartu dute parte aurten, 
hiru edo lau astez. 

Kutsatzeei dagokienez ez da 
ezusteko aipagarririk izan, bai-
na COVID-19ak baldintzatutako 
udalekuak izan dira aurtengoak 
ere: "Egoera kontuan hartuta, 
unean eskatzen zena betetzen 
saiatu gara. Hezitzaile bakoitza 
bere ume taldetxoarekin bakarrik 
egonda eta ume kopuru txikiak 
izanda, ekintza batzuk oso mu-
gatuta geratzen dira".

Mugatuta izanda ere, pozik 
2019ra arte egin izan ziren ekin-
tza bateraturik, esaterako, ezin 
izan dute gauzatu: "Apar festa, 
azken jaia… Halako ekintzak 
egin gabe jarraitzen dugu. Gai-
nera, lo egitera egiten genituen 
irteerak eta egun-pasak, beste 
herri batzuetara, aurten ez egitea 
erabaki da". Ekintza asko mu-

gatuta egon dira, baina beste 
asko ere egin dituzte: "Ekintza 
arrakastatsuenak zeintzuk diren 
zehaztea ez da erraza. Izan ere, 
375 haur eta gaztetxoentzako 
ekintza guztiekin asmatzea zai-
la izaten da, baina esango nuke 

harrera onena izan dutenak izan 
direla ur jolasak, igerilekura 
irteera, San Martzialera irteerak 
edota pista jolasa". Igerilekura 
egindako irteera batzuetan ez 
zuten eguraldia lagun izan, bai-
na horrek ez zien umeei uraz 
gozatzeko nahia zapuztu. 

Garitanok dio "gauzak martxa 
onean" joan direla, pandemiak 
eragindako buruhausteek me-
rezi izan duten seinale: "Pande-
miarekin gora eta behera aritu 
gara, baina aurtengo uztailean 
ere aisialdi euskaldunaz goza-
tzeko aukera izan dugu!". 

Udaleku irekietako burbuila taldeetako bat Agorrosingo ur jolasez gozatzen. JARDUN

Pandemiaren nekeari 
aurre egiteko udalekuak
Ekainaren 28an hasitako udaleku irekiak gaur amaitu dituzte lau astekoak aukeratu 
dituztenek, eta, bigarren urtez jarraian, pandemiak baldintzatutakoak izan dira; Jarduneko 
arduradunek adierazi dute umeek udalekuon beharra zutela; bereziki, emozionalki

50 BEGIRALE ETA 375 
UME IZAN DIRA; 
HEZITZAILE BAKOITZA 
UME KOPURU TXIKI 
BATEKIN ARITU DA

Udaleku irekiez gain, Agorrosingo 
kirol eskaintza, Laboratoriumeko 
jarduerak eta Usondo parkean 
liburutegiaz gozatzeko aukera 
izan da uztailean zehar. Museoan, 
esaterako, harrera ona izan zuen 
brontzearen unibertsoa 
ezagutzeko jarduerak: "Amek eta 
umeek lan fina egin zuten. Gero, 
gainera, euren eskuekin egindako 
brontzezko pieza harro-harro 
erakutsi zuten. Zorionak!". Brontzea nola sortu ikasi zuten, besteak beste, ikastaroan. LABORATORIUM

Brontzearen unibertsoa ezagutzen
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J.B. bERgARA
Erkidego autonomoen arteko 
Espainiako estropaden txapel-
keta jokatuko da asteburuan 
Gasteizko Klub Nautikoan, Uri-
barri Ganboako urtegian, Opti-
mist deritzon kategorian. Zazpi 
erkidegotako 14-15 urtera arteko 
lehiakideek hartuko dute parte: 
Kantabria, Kanariar uharteak, 
Valentzia, Balearrak, Galizia, 
Katalunia eta Euskadi. 

Estropadak gaur, bihar eta etzi
Erkidego bakoitzeko bi taldek 
eta talde bakoitzeko lau belaon-
tzik hartuko dute parte eta Eus-
kadiko Federazioak hautatu 
dituen zortzi partaideen artean 
12 urteko Telmo Ayerbe berga-
rarra egongo da; Gasteizko Klub 
Nautikoko ordezkari arituko da 
Ayerbe. Atzo egin zituzten pres-
taketa saioak eta gaur, bihar 
eta etzi izango dira estropadak. 

Antolakuntza lanetan diharduen 
Luis Laskurainen arabera, estres 
handiko egunak izango dira: 
"Egin ditugun kalkuluen arabe-
ra, aurreikusten dugu 80 bat 
irteera emango ditugula eta 
egingo ditugula uretan bospasei 
ordu egunean". 

Ayerbe, Optimist ontzi baten. CARMEN GARCIA

Espainiako onenekin lehiatuko 
da aste bukaeran Telmo Ayerbe
zazpi erkidegoren arteko belaontzi txikien lehia izango 
da, Optimist kategorian, uribarri ganboako urtegian

Jokin Bereziartua bERgARA
Bergarako Kirol Elkarteko sas-
kibaloi sailak aldaketa esangu-
ratsuekin ekingo dio 2021-2022 
denboraldiari. 2007a ezkero 
Marian Mellado buru zuen tal-
deak erreleboa emango dio Ion 
Beistegi buru izango duen tal-
deari. Beistegirekin batera zu-
zendaritzako kide izango dira 
Borja Elkoroberezibar, Xabat 
Irazola eta Aitor Esnaola. Hori 
bai, zuzendaritza berriak, orain 
arte moduan, ezinbestekoa den 
gurasoen laguntza jasoko du. 

Saskibaloia herrian errotzea
Mellado presidente izendatu 
eta gutxira hasi ziren antolatzen 
gerora herrian errotu den hi-
ruko saskibaloi txapelketa. 
"Talde berri batek haize freskoa 
ekarri ohi du eta testuinguru 
horretan hasi ginen saskiba-
loiaren bueltan ezberdina bezain 
erakargarria izan zitekeen zer-
bait antolatu nahian". Udan eta 
Gabonetan –infantil mailako 
txapelketa ere antolatzen hasi 
ziren Gabonetan– antolatu izan 
dituzte hiruko txapelketak, San 
Martin plazan, udal pilotalekuan 
eta Labegaraietan. Horrez gain, 
Gabonetako infantil mailako 
txapelketa ere antolatzen hasi 
ziren eta Bergarak hiri-gutuna 
jaso zuela 750 bete zituela go-
gora ekartzeko ekitaldien ba-
rruan antolatu izan diren Ber-
gara Hiria saskibaloi txapelke-
taren barruan, Melladoren 
taldeak emakumeei garrantzia 
ematea erabaki zuen. Goi mai-
lako saskibaloi taldeak izan 
dira Labegaraietan.   

Melladoren taldearen beste 
bereizgarrietako bat izan da 
saskibaloi sailak egiten duen 
lana ezagutzera emateko egin 
duten ahalegina, eta horren adi-
bide dira San Martin plazan 
egin izan diren denboraldi ha-
sierako aurkezpenak. Pozik doa 
Mellado: "Eskerrik asko denoi, 
oso aberasgarria izan da".

Senior taldeak azken denboraldian jokatutako partidu bat, Labegaraietan . GOIENA

Zuzendaritza talde berria 
dute denboraldi berrirako
bKEko saskibaloi sailak aldaketa esanguratsuekin abiatuko du hurrengo denboraldia, 
2007tik Marian Mellado presidente izan duen zuzendaritza taldeak ez du-eta 
jarraituko; Ion beistegi buru duen taldeak hartuko dio erreleboa Melladoren taldeari

14 urte presidente. Pozik 
egindakoarekin?
Bai, pozik noa. Denetarik egon 
da, baina, oro har, esperientzia 
ona izan da. Lau urtez aritu 
nintzen Gipuzkoako 
Federazioko zuzendaritzan eta 
horrek esperientzia hartzen 
laguntzen du. Beti saiatu izan 
naiz nuen onena ematen: 
batzuetan, ondo irten dira 
gauzak; beste batzuetan, ez.
Zergatik dator aldaketa?
Sinistuta nagoelako nire zikloa 
amaitu dela BKEn. Ez dago 
bestelako motiborik, eta, 
erreleboa hartuko digun beste 
talde bat dagoenez, lasai 
utziko dut ardura. Klub barruko 
harremana beti izan da ona. 
Atzera eginda, zergatik 
sartu zinen presidente?
Arrazoi nagusia izan zen 
semea hasi zela saskibaloian. 
Une hartan zuzendaritzan 
zeudenek laguntza eskatu 

zuten eta talde berri bat sartu 
ginen. Hori bai, semeak 
saskibaloia laga ostean ere 
presidente jarraitu dut beste 
urte batzuez ere.
Asko aldatu da egoera 
sartu zinenetik?
Ez dut gogoratzen duela 
hamalau urte zehazki zenbat 
talde genituen, adibidez. Baina 
bai, asko aldatu dira gauzak. 
Ez dut esan nahi gure 
aurrekoek baino hobeto egin 
ditugunik gauzak, baizik eta 
egoera aldatu egin dela. 

J.B.

"Amaitu da nire zikloa, baina lasai 
noa, badagoelako erreleboa"
MARIAN MELLADO bKE-KO SASKIbALOI SAILEKO ARDuRADuN OHIA

J.B. bERgARA
Lokatza Ziklismo Eskolaren es-
kutik eta Bergarako Udalaren, 
Gipuzkoako Txirrindularitza 
Federazioaren eta Euskal He-
rriko Txirrindularitza Federa-
zioaren eskutik, San Martziale-
rako erlojupeko igoera izango 
da gaur, hilak 23, 18:30ean. Ka-
dete, junior, 23 urteko azpiko 
eta elite mailako emakumezko 
ziklistak batuko ditu Oxirondo-
ko azokaren ondoan, San Mar-
tzialerako errepidearen hasieran. 

Aldapa oso gogorrak
Bergarak hiri-gutuna jaso zuela 
750 urte bete zirela gogoratzeko 
ekimenen barruan jaio zen pro-
ba –hortik Bergara Hiria izena 
izatearena– eta urtez urte hazten 
doa, gero eta maila handiagoa 
duten txirrindulariak elkartzen 
dira eta. Zalantza barik, erloju-
peko proba honetatik nabarmen-

du beharrekoa bere gogortasuna 
da, ziklistek hasi eta berehala 
sekulako aldapei egin behar 
dietelako aurre; horregatik, fun-
tsezkoa da ziklistendako proba 
hasi aurretik arrabolean egin 
beharreko lanak ondo baino 
hobeto neurtzea.  

Ziklista bat, 2019ko proban. GOIENA

Erlojuaren eta San Martzialeko 
aldapa gogorren kontra egitera
bergara Hiria emakumeen txirrindularitza saria jokatuko 
dute gaur, Oxirondo azoka ondotik irtenda, 18:30ean
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Xabi Gorostidi bERgARA
Uztailaren 23a gorriz marka-
tuta dauka egutegian Unai 
Azkarate musikari bergararrak. 
Azkenaldian, "nahi baino kon-
tzertu gutxiago" jotzen dabiltza 
egoera pandemikoa medio, eta 
zapatuan San Juan auzoan joko 
dutena mimoz prestatzen dihar-
du. "Azken formazioa osatu 
genuenean, argi genuen gauza 

bat: kontzertu gutxiago jo nahi 
genituela, baina kalitate han-
diagokoak. Eta, alde horretatik, 
Bergarako Udalak eskaini digun 
aukera hau da uda partean 
dugun hitzordu garrantzitsue-
netako bat". 

Kontzertua prestatzeko azken 
egunetan, ordea, azken orduko 
ezuste bat izan dute taldekide 
batekin. "Azkenaldian, folk doi-

nuak lantzen ari gara, Shane 
Curley irlandarra taldean du-
gula baliatuz. Baina duela egun 
gutxi, familia bisitatzeko auke-
ra zabaldu zaio, Boris Johnsonek 
eta konpainiak bisitarientzako 
neurriak malgutu ostean, eta 
Irlandara joateko erabakia har-
tu du". Taldearen "ukitu exoti-
koak" azken orduan kale egin 
izanak urduritasun pixka bat 

eragin dio Azkarateri, baina 
burua dantzan jarri eta segituan 
aurkitu du "hutsune exotikoa" 
betetzeko konponbidea. 

"Uda partean asko mugitzen 
naiz Getaria inguruan, eta ber-
tan hainbat musikari ezagutzen 
ditut. Eta horien artean dago 
Low Riders taldeko Michael 
Kapoun gitarra-jole eta luthier 
txekoslovakiarra. Lap-steel gi-
tarra jotzen du berak, surf mu-
sika estiloan asko erabiltzen 
den gitarra mota, eta lagun 
handia dut. Aurretik kolabora-
zio bat edo beste egin izan dugu 
elkarrekin, eta segituan gogo-
ratu nintzen harekin. Ea gure-
kin jotzen animatuko litzatekeen 
galdetu nion, eta baietz erantzun 
zidan. Eskarmentu handiko 
musikaria da, eta ez du arazo-
rik izan gure errepertorioa 
barneratzeko".

Irlandako doinuak
Aipatutako azken fitxaketaz gain, 
honako lagun hauek izango ditu 
oholtzan Unai Azkaratek: Aitor 
Aranburu, baterian; John Prie-
to, biolan; eta Aitzol Mujika, 
baxuan. Zein abesti mota joko 
dituzten galdetuta, hona Azkai-
terren erantzuna: "Azkenaldian, 
oso gustura gaude folk doinu 
irlandarrak jotzen. John Prieto 
sekulako biolin-jolea da, eta hura 
da melodikoki taldearen arima. 
Saint Patrick eguneko abesti 
sorta antzerakoa taularatuko 
dugu, baina aldaketaren bat edo 
beste egingo dugu. Michael Ka-
poun gure artean izango dugu-
la ikusita, Low Riders taldearen 
estilora hurbilduko gara, eta 
rhythm and blues eta surf uki-
tuko piezaren bat edo beste sar-
tuko dugu, gure gonbidatuak 
lap-steel gitarra horrekin zerta-
rako gai den erakuts diezagun". 

Bergarako Indai taldearekin 
partekatuko dute San Juan au-
zoko oholtza. Hala, Yune No-
gueiras, Leire Moñux, Nerea 
Aginagalde eta Leire Ugarte 
taldekideek herritarren aurrean 
abesteko beste aukera bat izan-
go dute, iaz Usondon egin be-
zala. Herriko musikarien tre-
beziaz gozatzeko hitzordua, 
beraz: zapatuan, 18:30ean, San 
Juan auzoan. 

Willis Drummond, Usondon
Euskal rock eszenan sasoi betean 
dagoen taldeetako bat da Willis 
Drummond, eta berezkoa duten 
zuzeneko indartsua taularatuko 
dute Usondon,  eguenean, 
22:00etan. Gaur iluntzean, Be-
rumuga zikloaren barruan, Josh 
Joyer & Soul Colossal taldeak 
joko du Espoloian, 22:00etan 
(Ikus 41. orria).Azkaiter Pelox, seikote formatuarekin. AZKAITER PELOX

Fitxaketa batekin dator 
Azkaiter Pelox taldea
Uztaileko kultur programazioak hitzordu interesgarriak utziko ditu datozen egunetan. 
zapatuan, indai eta Azkaiter Pelox bergararrek kontzertu berezia egingo dute San 
Juan auzoan, eta eguenean, Willis Drummond taldeak Usondo parkean joko du

X. G. bERgARA
Gorlako kantinako kudeatzaileak 
auzoa kultura emanaldiz bete-
tzeko gogoz daude, eta hainbat 
hitzordu lotu dituzte jada. Ho-
rietako lehena, gaur iluntzerako 
antolatu duten rap kontzertua. 

K-PO eta HRT rap abeslari ber-
gararrak izango dira protago-
nistak, eta euren ostean DJ 
Anomaliak doinu dantzagarriak 
jarriko ditu. "Herriko rap abes-
lari gazte batzuk dira eta duela 
gutxi hasi dira kontzertuak egi-

ten. Tabernara etortzen zirelako 
ezagutu nituen, eta, zer-nolako 
abestiak egiten zituzten ikusita, 
hemen jotzea proposatu nien", 
dio Unai Barrena antolatzaileak. 

Aurrera begira ere, lotu ditu 
beste pare bat hitzordu: "Hilaren 
29an Perlata taldeak jo behar 
zuen. Ezbehar bat medio ezin 
izango dute jo, eta, ziurrenik, 
Rebel Noise taldea arituko da 
euren partez. Abuztuaren 1era-
ko, ordea, Berpiztu Gorla erro-
meria eguna antolatuko dugu: 
trikitilariekin eta bertsolariekin".

Gorlako kantinan zuzeneko 
musikaz gozatzeko hitzorduak
gaur, egubakoitza, K-Po eta HRT herriko rap musikariek 
kontzertua egingo dute, DJ Anomaliarekin batera

Gaurko, egubakoitza, hiruko 
emanaldi bat antolatu dute. Ta-
txers eta Atturri musika taldeek 
eta DJ Alfil-ek osatzen dute 
19:00etan hasiko den egitaraua, 
eta sarrerak 5 euroren truke 
eskuratu ahalko dira.  

Iruñeko Tatxers hirukoteak 
urtarrilean kaleratu zuen lau 
kantuz osatutako azken lana, 
Hiruzpalau amets larri izena 

duena, eta horiek aurkezteko 
gogoz datoz Bergarara. Atturri 
taldea oi! eta punk-rock doinuen 
eraginpean sortu zen, 2018an, 
eta Iparraldea ordainetan ize-
neko kanta argitaratu zuten 
Kaosa Euskal Herrian bilduman. 

Bihar, zapatua, berriz, Añube 
talde sortu berriaren txanda 
izango da. Bergarako eta Arra-
sateko musikariz osatutako 
taldeak bere ibilbideko bigarren 
kontzertua egingo du; folk doinu 
akustikoak jorratzen ditu. Hi-
tzordua 20:00etan da.

Kartzela zaharrean 
kontzertuak gaur eta 
bihar iluntzean

Uztaileko hitzorduek 
jarraipena izango dute 
abuztuan ere.

Ikuskizunak
• Abuztuak 5 Iralan, 

20:00etan, Zirkugintza 
taldearen 'Zirkoteke' 
emanaldia.

Antzerkiak
• Abuztuak 26 Osintxun, 

19:00etan, Trakamatraka 
taldearen 'Matraka ma 
non tropo' antzerkia.

• Abuztuak 29 Osintxun, 
12:00etan, Tio teronen 
Semeak taldearen 
'Festamendua' antzerkia.

Abuztuko 
hitzorduak



Argazki guztiak kanal berezi honetan: 
https://labur.eus/lehiaketa-2021 

ARRASATE

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA

IZARREI BEGIRA | Argazkia: Hodei Gomez de Balujera

17.

MARBOREKO LAKUAN | Argazkia: Julen Axpe

TXIMISTARRI | Argazkia: Maika Gallastegi

LABENNE | Argazkia: Saioa Ugarteburu 

MARTXAN DA!
Goienaren Udako Argazkien Lehiaketa 
abian da! Bidali zure argazkiak hiru 
kategoria hauetarako: Nazioartean, 
Protagonistak eta Euskal Herrian.
Argazkiak posta elektronikoz (argazkiak@goiena.eus)
edo Whatsapp/Telegram bidez (688 69 00 07) bidal 
ditzakezu; uztailaren 16tik irailaren 20ra arte –biak barne–.

Zu ikusi nahi zaitugu; nondik nora ibili zara?
Bidali zure argazkiak Goienara eta sari hauetako bat 
irabazteko aukera izango duzu:
Nazioartean: Arrasateko Halcon Bidaiei esker, 
Toñanesko La Estela Cantabra ostatuan bi 
pertsonarendako bi gau eta gosaria.
Protagonistak: Arrasateko Eroski hipermerkatuari esker, 
LG K 51S smartphonea. 
Euskal Herrian: Gure Ametsa jatetxean bi 
pertsonarentzako afaria edo bazkaria. 
Gainera, publikoaren saria ere izango dugu, Bergarako 
Ereindajan-en eskutik: bertako eta kalitatezko 
produktuen saski ederra.

Sariak

• Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 5 argazki aurkez ditzake. 
• Argazkiarekin batera adierazi beharko dira:              

   -Egilearen izen-abizenak.      
   -Harremanetarako telefonoa.      
   -Argazkia non ateratakoa den.      
   -Argazkia zein kategoriatarako bidali den.

• Argazkia zein kategoriatarako bidali den.
• Argazkiak eta datu GUZTIAK posta elektronikoz (argazkiak@goiena.eus) edo Whatsapp/

Telegram (688 69 00 07) bidez bidali daitezke.
• Argazkiak bidaltzeko epea: uztailaren 16tik irailaren 20ra arte (biak barne).
• Hiru kategoria egongo dira:       

   -Protagonistak: pertsonak lehen planoan erakusten dituzten argazkiak, lekua baino  
    garrantzi handiagoa  dutenean pertsonek.     
   -Euskal Herrian: Euskal Herriko paisaiak, eraikinak edo txokoak izango dira elementu  
    nagusia, pertsonak agertzen direlarik edo gabe.        
   -Nazioartean: Euskal Herritik kanpoko txokoak, pertsonak agertzen direlarik edo gabe.

• Argazkiek gehienez 5 MB izan beharko dute.
• Parte hartzeko ez da ezer ordaindu beharko.
• Debagoienean jaio edo bizi den orok parte hartu ahal izango du.
• 16 urtetik gorakoek parte hartu ahal izango dute.
• Beste inon argitaragabeak izango dira argazkiok.
• Argazkiak koloretan zein zuri-beltzean izan daitezke.
• Argazkiek originalak izan beharko dute.
• Udako argazkiak izango dira: berdin da aurtengo udan ateratakoak izatea edo beste 

uda batekoak.
• Kategoria bakoitzeko saritu bana aukeratzeko epaimahaia Goiena Komunikazio Taldeko 

kideek osatuko dute eta argazkiaren kalitatea eta originaltasuna hartuko dituzte kontuan.
• Irailaren 24tik 29ra Publikoaren Saria aukeratzeko epea zabalduko da. Lehiaketan parte 

hartu duten argazki guztien artean aukeratuko da Publikoaren Saria, bozketa bidez.
• Irabazleak nortzuk diren urriaren 1ean emango da jakitera, Goiena aldizkarian.
• Saria jasotzeko irabazleei eskatuko zaie lehiaketaren babesleekin argazki bat ateratzeko. 
• Argazkiak Goienaren hainbat euskarritan argitara daitezke: Goiena.eus atarian, Goiena 

aldizkarian, Puntua aldizkarian, telebistan eta sare sozialetan.
• Jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez badago, Goienak aukeraketa egingo du 

egokien iruditzen zaizkion irizpideen arabera.
• Jasotako argazkiak Goienaren artxiboan gordeko dira, eta, aurrerantzean erabiliz gero, 

egilearen izena adieraziko da.

Oinarriak

Oinarri eta lege oharra osorik: https://labur.eus/oinarriak-lehiaketa2021
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Publikoa ala pribatua

Publikoa ala pribatua eztabaida eta matraka ez da gaur 
goizekoa; hautsak harrotzeko gaia da esparru askotan. 
Uzarragako ustekabeko salmentaren inguruan ere berehala 
etorri zait kezka: Antzuolako sorlekua eta ondarea den 
Uzarraga, herriarentzat ala esku pribatuarentzat? Badirudi 
Antzuolaren historiako piezarik garrantzitsuenetako bat ezin 
izan dugula eskuratu. Ez dut ulertzen –egon bada– Udalaren eta 
Elizbarrutiaren artean akordio batera iristeko ezintasuna eta, 
ondorioz, Uzarragako gunea esku pribatuetan bukatzea. 
Pentsatzen dut inguruak baduela interes historiko, kolektibo eta 
sentimentala administrazio publikoak interesa jartzeko, egoera 
aztertzeko eta akordioetara iristeko. Baina, ustez, berandu 
gabiltza, guztia eginda dago; beraz, ezin diogu erosleari besterik 
opa: munduko zorterik onena bere proiektuan. Herritarroi, 
berriz, Uzarragarekin agian izan ez dugun sentsibilitatea ez 
diezagula herriko beste ondare adierazpenekin gertatu. Kultura 
ondare baten jabe gara, gure herri identitatearen ezaugarria; 
zain dezagun, beste inor ez da etorriko gurea dena zaintzera eta.

NiRE uStEz

IÑIGO RAMIREZ DE OKARIZ HiStoRiaLaRia

MAIDER ARREGI

Ikasturte berriaren zain
Eskolaren eraikin berriaren obra, atzerapenarekin bada ere, bukatzear 
dago. Ikasturte berrirako gertu egongo dela aurreratu du ikastetxeko 
zuzendari Silvia Ezpeletak: "Azken ukituak geratzen dira; barruko obra 
osoa eginda dago. Kanpoaldean txaparen bat jartzea falta da soilik. 
Gainera, gela berrien banaketa antolatuta daukagu; oso pozik gaude".

Ekainean Goiener Kooperatibak 
eskainitako autokontsumo eta 
komunitate energetikoaren gai-
neko hitzaldiek interesa piztu 
zuten. Horregatik, Udaleko Ba-
liabide Naturalen lantaldeak, 
herritarren jakin-mina ikusita, 
irailean bilera bat egitea eraba-
ki du, eta bertan parte hartzeko 
dei egin die antzuolarrei. Hel-
burua da zalantzak eta interesak 

ezagutaraztea eta aukerak az-
tertzea. Interesa duen edonork 
bidaldi dezake posta elektronikoa 
udala@antzuola.eus helbidera, 
eta irailean zehar bilera eguna 
eta ordua zehaztuko dituzte. 
"Azkenengo lege aldaketak in-
teresa sortu du. Horregatik, 
asmoa da komunitate energeti-
koaren aukera aztertzea, dituen 
abantailak azaleratuz: ekonomi-
koak, zein energia sorkuntza 
duen, lokala edota komunitatea-
ren esperientzia eta indarra zein 
den azalduta". 

Autokontsumoa eta 
komunitate 
energetikoa aztergai

Maider Arregi aNtzuoLa
Josune Martinezek Berdintasun 
eta Kultura zinegotzi karguari 
uko egin dio, arrazoi pertsona-
lengatik; eta asteon egin duten 
uztaileko ohiko osoko bilkuran 
eskaera horren berri eman du. 
Haren lekua Alazne Jauregik 
hartuko du irailetik aurrera. 
Izan ere, Jauregi da EH Bildu-
ren hauteskunde zerrendan 
hurrengoa; zortzigarrena, alegia.

Josune Martinezek agintal-
diaren erdia bete du, bi urte 
egon da karguan; pandemia 
urtea bizi izan badu ere, balo-
razio positiboa egin du: "Agin-
taldia gogotsu hartu nuen eta 
gauza asko egiteko gogoz bai 
Ongizate batzordean eta baita 
Kultura batzordean ere. Balo-
razioa pandemiarekin batera 
nahitaez egin behar dut, eta, 
hori kontuan izanda, nahiko 
balorazio ona egiten dut."

Herrigintzak eman dion espe-
rientziak uhalgintzarako balio 
izan diola aitortu du Martinezek: 
"Herrigintzatik nentorren eta 

udalgintzarako eman dizkit 
tresnak. Adibidez, Berdintasun 
Diagnosia parte-hartze bidez 
egin nahi izan da, eta, zaila izan 
den arren, ahal den heinean 
herritarrekin egin dugu eta 
emaitza positiboa da".

Izan ere, Emagin elkarteak 
Antzuolako Berdintasun Diag-
nosiaren emaitzak irailean egin-
go ditu publiko. Udalaren asmoa 
da, baina, berdintasun politikak 
indartzea eta datorren urteko 
aurrekontuetan diru partida 
bat bideratzea.  

Inklusibe programa pilotua 
ere talde-lanean ari da garatzen 
–pandemiak ahalbideratzen duen 
heinean–. "Etorkinen inguruko 
lanketa egin gura da, eta aurre-
ra irtetea espero dut".

Kulturarendako urte zaila
Kulturarendako oso urte zaila 
izan dela adierazi du. Ekitaldi 
gutxi izan dira, baina Antzuolan 
egin dituztenak osasun neurrie-
kin zorrotz egin direla eta ondo 
egitea lortu dutela nabarmendu 
du: "Hasieratik, zer egin, zer ez 
egin... Ezjakintasun handia ze-
goen; baina neurriekin kultura 
ekintzak egin egin zitezkeela 
ikusi genuenean martxa polita 
hartu genuen".

Udal Gobernu taldearekin 
izandako harreman ona balora-
tu gura izan du Josune Marti-
nezek: "Taldearekin oso gustura 
jardun dut lanean. Politika egi-
teko modua bakoitzak berea izan 
du, eta, batzuetan, gustatuko 
litzaidake denok herriagatik eta 
herriarendako egotea hor. Ni 
herria aldatzeko gogoz sartu 
nintzen, eta osoko bilkuretan 
izan diren zenbait eztabaida ez 
dut uste beharrezkoak izan di-
renik". Amaieran, egindako lana 
eskertzeko, Antzuolako bandera 
jaso zuen Martinezek.

Josune Martinez, udalbatza atzean daukala, osoko bilkuren aretoan. MAIDER ARREGI

Josune Martinezek 
zinegotzi kargua utzi du
agintaldi erdia, bi urte, egin ditu Josune Martinezek kultura eta berdintasun 
zinegotzi, eta arrazoi pertsonalengatik karguari uko egin dio. Egindako lana eskertu 
eta antzuolako bandera eman dio udalbatzak. alazne Jauregik ordezkatuko du  

"HERRIGINTZAK 
UDALGINTZAN LAN 
EGITEKO TRESNAK 
EMAN DIZKIT; 
BALORAZIOA ONA DA"



ANTZUOLA      31GOIENA ALDIZKARIA  2021-07-23  Egubakoitza

Maider Arregi aNtzuoLa
Oro har, giro ederrean joan dira 
herriko jai nagusien ordez Uda-
lak eta Jai Batzordeak antola-
tuta zituzten kultura ekintzak 
asteburuan. Balorazio ona egin 
du Beñardo Kortabarria alkateak: 
"Ekintza dezente egon da, eta 
kultura egitaraua denon gustu-
koa izan zedin saiatu gara. Guz-
tiak ondo joan dira, beharrezko 
osasun neurriak zorrotz beteta. 
Gainera, esango nuke antolatu-
tako kontzertuetan jende gutxi 
egon dela. Maila handiko ema-
naldiak izan dira, eta nahi bai-
no jende gutxiago gerturatu da. 
Sarrerak ere ez dira agortu".

Alkateak nabarmendu du zu-
zenekoak gazte jendeari begira 
antolatu dituztela: "Urtean zehar 
gazteek ez dute eskaintza han-
dirik izan, eta, bereziki, haien-
dako antolatuta zeuden kontzer-
tuak". Hala ere, jendea ibili, 

ibili da herrian, eta lagun arte-
ko bazkariak eta afariak izan 
dira. "Egubakoitzean jende uga-
ri ibili zen; zapatua, aldiz, nahi-
ko lasaia izan zen; eta domekan 
apenas izan zen herritarrik 
kalean zehar. Jendeari zentzuz 
jokatzeko dei egin genion, eta 
uste dugu erantzuna ona izan 
dela", nabarmendu du alkateak.

Gaueko giroari dagokionez, 
ez dela aparteko istilurik izan 
azaldu du Ertzaintzak; isunik 
ere ez dute jarri. Plazan eta 
errekaren atzealdean kale-eda-
nean pilatu diren gazteak saka-
banatu dituzte: "Prebentzioa 

izan dugu helburu; egoeraren 
berri eman, eta ondo ulertu dute".  

Giro lasaia
Joan den eguenean, 2019ko jaio-
berriei eta herriko nagusienei 
harrera egin zieten Antzuolako 
udal ordezkariek. Herriko nes-
ka-mutikoek, gainera, egubakoi-
tzean puzgarriekin eta askotari-
ko jolasekin gozatzeko aukera 
izan zuten, Sagastin. Zapatuan, 
aldiz, Mairuaren Alardeari kei-
nu eginda, kanoiak sutu zituzten 
eta Bergarako Udal Musika Ban-
daren doinuak kalejiran izan 
ziren protagonista, giro lasaian. 

Biharko, 10:00etan, erreka au-
zolanean garbitzeko dei egin 
dute, eta Ondarren mural femi-
nista margotuko dute. Domekan, 
lore lehiaketako erakusketa 
egingo da, eta botatzeko aukera 
izango dute herritarrek, 11:00eta-
tik 18:00etara.

Neska-mutiko antzuolarrak Sagastiko puzgarrietan. IMANOL SORIANO

Herriko jai nagusirik ez, 
baina bai gozamenerako 
eta dibertsiorako uneak

BIHAR, ERREKA 
GARBITUKO DUTE; 
ONDARREN, ALDIZ, 
MURAL FEMINISTA 
MARGOTUKO DUTE

osasun arauak mantentzeko moduko ekintza sorta programatu du antzuolako udalak, 
eta balorazio positiboa egin du alkateak: "Egia da udalak ez duela baliabiderik, baina 
jendeari zentzuz jokatzeko dei egin genion, eta uste dugu erantzuna ona izan dela"

Eguenean egindako ongietorria. AINHOA ARANA

ONGIETORRIA Iaz ez zuten ekitaldirik egin, baina aurten, aurreko 
urtean jaiotako haurrei aurtengoekin batera egin diete ongietorria. 
Herriko nagusienei ere jarri diete zapia: 95 urteko Mertxe 
Lizundiari eta 94ko Jose Mari Kortabarriari. 

Sonakay taldeak patioan eskainitako zuzenekoa. IMANOL SORIANO

SONAKAY Flamenkoa euskaraz egiten duen Donostiako taldeak 
'Sonakay zuekin' diskoa aurkeztu du Antzuolan. Taldea ezagun 
egin duen Mikel Laboaren 'Txoria txori' abestiaren bertsioak ere ez 
zuen hutsik egin, zaleen gozamenerako.

Domeka arratsaldean jokatutako bingo saioa plazan. IMANOL SORIANO

KINA-BINGOA Arrakasta itzela izan zuen Anelkarrek antolatutako 
kina-bingo saioak. Bi orduz jardun zuten herritarrek bingoa 
kantatzen. "Parte hartzaileek serio hartu zuten jokoa, oso pozik 
gaude; 910 euro batu ditugu. Eskerrik asko!", dio Jabi Etxanizek.

Kultura ekintzak
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Ekainean bete zituen 18 urte 
Maria Egizabal Barrachinak 
(Elgeta, 2003). Gaur egungo gaz-
teen artean oso ohikoa ez den 
bidea hartzea erabaki du, batxi-
lergoa amaitu berritan. Moja-pos-
tulatzaile sartuko da Jesusen 
Bihotzeko Santa Mariaren Ala-
bak kongregazioak Madrilen 
duen egoitzan. Abuztuaren 14an 
egingo du sarrera-ekitaldia.
Nolakoa da moja-postulatzaile ba-
ten sarrera-ekitaldia?
Elizkizun bat da, eta Madrilen 
izango da; sartzekoa naizen egoi-
tzan. Postulatzaile-jantzia eman-
go didate, eta horrela jantziko 
naiz bi urtez. Galdetuko didate 
zer eskatzen dudan, eta eran-
tzungo diet bizitza erlijiosoa 
esperimentatu nahi dudala, eta 
eskatuko diet epai dezatela nire 
jarrera. Komentuko bizimodua 
ezagutzeko eta erabaki zuzena 
hartu izana ziurtatzeko etapa 
da postulatua. Ez dizu inork 
esaten: "Sartu zara eta orain 
hemen gelditu behar duzu beti-
rako". Bikote harreman bat 
bezala da; hasi egiten duzu, eta, 
ikusten baduzu ez daramala 
inora, eten egin dezakezu.   
Gero dator nobiziatua, ezta?
Bai; beste bi urte dira. Moja-jan-
tzia janzten da, nahiz eta beloa 
desberdina izan, eta nobiziatu-
ko bi urteak egin ostean eraba-
kitzen da moja sartzeko lehen 
botoak egin edo ez. Bien bitartean, 
formakuntza jasoko dut: kristo-

logia, mariologia, biblia, kon-
gregazioaren historia... 
Ze berezitasun ditu aukeratu duzun 
kongregazioak?
Jesusen Bihotzeko Santa Maria-
ren Alabak irakaskuntzan aritzen 
dira. Bost urtez ikasi dut haien 
zentro batean, eta bertan joan 
naiz ikusten Jaungoikoak ho-
rretara deitzen nauela. Gusta-
tuko litzaidake irakaslea izatea. 
Ez dakit oraindik haur txikiekin 
edo nagusiagoekin, baina ilusioa 
egingo lidake.
Orain arteko ikasketak non egin 
dituzu?
Elgetako Herri Eskolan ikasita-
koa naiz, eta Ipintza institutuan 
egin zuen DBH-1. Hurrengo 
ikasturtean hasi nintzen Jesusen 
Bihotzeko Santa Mariaren Ala-
bek Kantabriako Solares herrian 
duten Torreanaz ikastetxean. 

Ikastetxe handia da; eskola, bar-
netegia eta heziketa espiritua-
lago batera bideratutako egoitza 
bat dauzka. Pare bat hilabete 
egin nituen barnetegian, baina 
laster egin nuen bokazio-bereiz-
ketarako den egoitza horretan 
bizi zen ikaskide baten ezagutza. 
Harreman oso estua garatu ge-
nuen, eta asteburu-pasa gonbi-
datu ninduen. Txundituta gel-
ditu nintzen zer-nolako giroa 
zuten. Pozik eta alai bizi ziren; 
atentzioa emateraino. Etxean 
bezala sentitu nintzen, eta laster 
erabaki nuen nik ere egoitza 
horretan bizi nahi nuela. Hogei 
bat neskarendako egoitza da.
Gauza bat da moja-ikastetxe batean 
ikastea eta beste bat moja joatea. 
Zerk bultzatu zaitu bide horretara?
Jaungoikoak. Erantzun oso abs-
traktua izan daiteke, baina ho-

rrela da. Jaungoikoa ezagutzen 
joan naiz eta ikusi dut nirekiko 
eta gainerako guztiekiko duen 
maitasun mugagabea. Jaungoi-
ko zigortzailea irudikatzen dugu 
batzuetan, baina guztiz kontra-
koa da. Aldentzen bazara, zure-
gana dator. Nik ere nire gora-
beherak izan ditut. Ez dut moja 
joatea beti buruan izan. Orain 
gutxi hartutako erabakia da. 
Iazkoa. Baina egia da ez dudala 
Jaungoikoa orain besteko gertu 
sentitu inoiz, eta erabaki dut 
gerturatzea eta hobeto ezagutzea. 
Uko batzuk egin beharko dituzu, 
dena den.
Jaungoikoak ez du inoiz norbe-
raren askatasuna bortxatzen. 
Pixkanaka-pixkanaka joan da 
nirekiko duen maitasuna era-
kusten, eta otoitzaren eta bera-
rekiko tratuaren bitartez nire 

alde egin duen guztia ikusi ahal 
izan dut. Gauzak galdetzen joan 
naiz eta erantzunak bidali dizkit. 
Ez zait agertu. Ez dut berarekin 
hitz egin, baina seinaleak bida-
li dizkit. Eta bakea, bake handia. 
Jaungoikoarengandik badator, 
bakea dakar.
Erabakia hartzeko jaso duzu inoren 
gomendiorik?
Argi ikusi nuenean Jaungoikoak 
zer nahi zuen niretzat apaiz bati 
kontatu nion, eta oso gogoan 
dut hark emandako gomendioa. 
Seinalea jaso banuen aurrera 
egiteko bidean, eta jarraitzeko 
zuzen beste seinale bat jaso bi-
tartean, behintzat. Asko akor-
datzen naiz berarekin.
Zer da, gaur-gaurkoz, moja izatea?
Kongregazioaren nolakotasunak 
zerikusi handia du horretan. 
Nik dakidana da nik ezagutzen 
ditudan mojak ez direla peliku-
la gehienetan agertzen diren 
modukoak. Ez dira gaiztoak eta 
mingotsak. Nire kongregazioko 
moja gehienak gazteak dira. 
Bizipoz eta indar handia dute, 
eta eskuzabaltasun handikoak 
dira. Hori da gehien erakartzen 
nauena. Pozik bizi dira. Nagu-
siagoak direnak ere bai. Noski 
errezetatzen dutela. Bizitza ema-
ten dizun horrekin betetzen ez 
bazara, ezingo diezu besteei 
eman, baina mojek irakatsi egi-
ten dute, ikasi egiten dute... 
Ikaskide asko dituzu zuk bezala 
moja-postulatzaile sartzea eraba-
ki dutenak?

Maria Egizabal Barrachina, martitzenean, Elgetako Andra Mari plazan. L.Z.L.

"Argi daukat 
merezi duela 
Jaungoikoa 
bilatzea"
MARIA EGIZABAL BARRACHINA MoJa-PoStuLatzaiLEa
Ez du ukatzen: faltan sumatuko ditu Elgeta, ojanguren baserria eta etxekoak, baina 
moja izateko bideari ekitea erabaki du, eta Madrilgo egoitza batean sartuko da laster

Gotzainak ematen du 
sendotzaren sakramentua, eta 
Maria Egizabalen anaietako bik 
–Martin eta Pablo– hartu zuten 
domekan. Hori dela-eta izan 
zen Elgetan Gipuzkoako 
elizbarrutiko gotzain Jose 
Ignacio Munilla. Herriko parroko 
Juan Cruz Juaristik laguntzaile 
lanak egin zituen. Anaiarik 
txikienak, Mikel Josek, 
jaunartzea egin zuen. Egizabal-Barrachina sendia gotzainarekin eta parrokoarekin. L.Z.L.

Gotzaina Elgetan izan zen domekan
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Lagun oso handia dudan ikas-
kide bat aurreko urtean sartu 
zen, eta beste bat ekainean. Gu, 
esaterako, hiru laguneko taldea 
gara eta hirutik bi sartuko gara 
moja-postulatzaile. Hirugarrenak 
beste bide bat aukeratu du. Era-
baki du Jaungoikoak beste zer-
bait nahi duela berarentzat; 
unibertsitatean ikastea, familia 
bat osatzea... Erabaki pertsona-
la eta askea da, guztiz.
Badituzu bi izeba moja. Zer moduz 
daude eta nola hartu dute zure 
erabakia?
Oso ondo daude, eta oso pozik 
hartu dute nire erabakiaren 
berri. Izeba Alaitz Donostian 
dago moja, eta Gabonetan eman 
nion nire erabakiaren berri. 
Asko poztu zen. Animoak eman 
zizkidan eta esan zidan otoitz 
egingo zuela nire alde. Izeba 
Itsaso moja karmeldarra da Avi-
lan, eta idatziz jakinarazi nion. 
Oso pozik erantzun zidan hark 
ere. Pozten zela eta aurrera egi-
teko esan zidan. Hurrengo as-
teburuan joango gara bisitan.
Eta nola irudikatzen duzu zeure 
burua hemendik urte batzuetara?
Ez dut ideiarik ere! Unean une-
koa bizi dut. Hemen eta orain 
bizi naiz, orainaldian. Bide bat 
hasi dut, eta izango da Jaunak 
nahi duena.
Erabakiaren berri eman ostean 
azalpen asko eman behar izan di-
tuzu?
Ez pentsa. Nik badakit erabaki 
guztiz ezohikoa dela. Zein bu-
rutan sartzen da ikasketak amai-
tu berri dituen 18 urteko neska 
batek erabakitzea leku batean 
bakartu nahi duela? Ulertzen 
dut jendeak ez ulertzea. Fedean 
oinarritzen ez den begirada ba-
tetik ez du zentzurik, baina 
kristautasunetik gertu dagoen 
jendeak poztasuna azaltzen du. 
Gainerakoek, batez ere, ezustea 
edo sorpresa. Inork esan dit ea 

zergatik ez ditudan lehenengo 
ikasketak egiten eta geroko utzi 
postulatua, baina zergatik eman-
go diot Jaungoikoari sobran 
dudana? Gero karrera bat egin 
nahi dudala, ba aintza Jaungoi-
koari!
Eta etxean nola hartu dute albistea?
Gabonetan jakin zuten gurasoek, 
eta oso ondo hartu zuten. Oso-
oso pozik daude. Aitak baditu 
moja diren bi arreba eta badaki 
zer den. Oso babestuta sentitzen 
naiz. Anai-arrebei Aste Santuko 
oporretan esan nien. Pozik dau-
de haiek ere. Egia da ahizpeta-
ko batek negar pixka bat egin 
zuela. Faltan sumatuko nauela 
esan zidan, baina normala da. 
Nik ere asko sumatuko ditut 
faltan guztiak, baina bisitan 
etortzeko aukera izango dute, 
eta hilean behin elkar ikusteko 
aukera izango dugu.
Gainerakoan, nola ikusten duzu 
gaur egungo gizartea?
Gizartea oso kaltetuta dago. 
Jendea ez da gaiztoa, ez dut hori 
uste. Jendeak gabezia handiak 
ditu. Ez soilik Jaungoikoareki-
ko loturari dagokionez, baita 
ere giza tratua dela eta. Oztopo, 
aurreiritzi eta beldur handiak 
daude. Mina ikusten dut, eta 
maitasun falta ere bai. Indibi-
dualismoa nagusitu da. Eskuza-
bala den jendea ere ikusten dut, 
baina indibidualismoa gailendu 
da eta jendeak zauri handiak 
ditu. Zoriontsuak izatera deituak 
gara, baina ez gara zoriontsuak. 
Gauza asko ditugu zoriontsu 
izateko, baina, aldi berean, ez 
dugu ezer.
Gaurkotasunarekin lotuta etorri dira 
abortuaren legea, eutanasiaren 
legea... Zer iritzi duzu?
Ni neuk uste dut ezin dugula 
erabaki noiz amaitu pertsona 
baten bizitza. Pertsona bat asko 
sufritzen ari bada, ahalik eta 
gehien lagundu behar diogu. 
Lege hau zama bat gainetik ken-
tzea bezala da. Ezagutu ditut 
eutanasiaren alde egon eta gero 
–etxean senitarteko bati tokatu 
zaionean– pausoa eman ez du-
tenak. Sufritzen dagoenari gure 
maitasun guztia eman behar 
diogu. Une horretan hor egon 
behar da. Abortuarekin gauza 
bera gertatzen da. Kontzepzioa-
ren momentutik bizitza bat da. 
Ulertzen dut bortxatua izan den 
emakumearentzat –beti jartzen 
dute kasu bera– oso zaila izango 
litzatekeela haurra izatea. Bai-
na umeak ez du errurik. Ema-
kumeak ere ez, noski.

"BIDE BAT HASI DUT, 
ETA IZANGO DA 
JAUNAK NAHI DUENA"

"NIRE GORABEHERAK 
IZAN DITUT; IAZKOA 
DA ERABAKIA"

"JAUNARENGANDIK 
BADATOR, BAKEA 
DAKAR"

L.Z.L. ELgEta
Elgetako udalbatzak martitze-
nean egin zuen uztaileko ohiko 
osoko bilkura, eta udal ordez-
kariek hainbat gai izan zituzten 
mahai gainean; tartean, Kara-
bietako txabolarekin lotutakoa. 

Ez zen adostasunik egon Ka-
rabietako parajeko erabilera 
komunitariorako lursaila uzte-
ko hitzarmena onartzerakoan. 
Alkateak gogorarazi zuen urte 
luzez paraje horretako partze-
lari ostalaritza erabilera eman 
zitzaiola. "Utzita egon da den-
bora mordoxka batean, baina 
orain jabe berriak dauzka, eta 
jabe berri horrek moldaketa-lan 
batzuk egin ditu bere baimen 
guztiekin". 

Arau urbanistikoaren arabera, 
ordea, lursail horrek zerbitzu 
publikoa emateko betekizuna 
du. "Lehenagoko jabeekin hori 
garbi gelditu zen, baina saleros-
keta egin dute, eta jabe berriek 
ez zuten horren berririk (...) 
Aukeretako bat zen lehen moduan 
merendero moduko bat jartzea, 
baina ez zen oraingo jabeen in-
tentzioa, eta aztertzen egon gara 
ze onura publiko eman Elgetari. 
Pare bat bilera egin eta gero 
adostutako aukera bat izan da 
terrenoak bidearen kontra muga 
egiten duen espazioan lautada 
bat egokitzea autoak aparkatze-
ko", azaldu zuen alkateak. Pa-
seatzera joaten den jendeak 
autoak bide bazterrean nahiko 
gaizki aparkatuta uzten dituela 
esan zuen Lazkanok. "Arazo ho-
rri konponbide bat emateko mo-
dua izango litzateke aparkalekua".

Oposizioak ez zuen proposa-
menarekin bat egin, eta bere 
desadostasuna azaldu zuen. Ez 
dute begi onez ikusten txabola-
ren jabetza izaera pribatukoa 
izatera pasatzea eta trukean 
aparkaleku bat egitea. Erantzu-
na izan zen arauek ez dutela 
jasotzen zer-nolako erabilera 
publikoa eman behar duen te-
rreno horrek. EAJko ordezkariek 

gaia hobeto aztertzeko premia 
zegoela esan zuten. Proposame-
nak, ordea, aurrera egin zuen, 
euren kontrako botoekin.

Kolunbarioen ordenantza 
2020ko martxoan eman zion ha-
sierako onarpena indarrean den 
ordenantzari jardunean den 
udalbatzak. "Oraintxe puntuan 
okupatu da lehenengo kolunba-
rioa, eta, beti gertatzen den be-
zala, erabilerak zalantza batzuk 
sortarazten ditu", azaldu zuen 
Iraitz Lazkano alkateak. 

Horrenbestez, bi dira aho ba-
tez onartu diren aldaketa nagu-
siak: alde batetik, eta nahikoa 
espazio dagoela ikusita, kolun-
bario bakoitzeko bi errauts-ku-
txa sartzeko aukera egongo da 
aurrerantzean. "Bat sartzeko 
diseinatu zen, baina ikusi dugu 
bi ondo sartzen direla. Eskaera 
egon da, eta uste dugu espazioa 

edukita ez daukala inongo go-
rabeherarik". 

Bigarren aldaketak erabilpen 
epealdiarekin du zerikusia. 
"Harrespil enpresarekin egiten 
dugu hilerriko kudeaketa, eta 
azaldu digute hasiera batean 
jarrita daukagun hamar urteko 
emakida oso laburra dela. Pro-
posamena da hogei urterako 
izatea, eskaera eginez gero bes-
te hamar luzatzeko aukerarekin". 
Esan bezala, aldaketok aho 
batez onartu ziren.

Hiri-altzarien mantentze-lanak
Amaieran, hiri-altzarien man-
tentze-lanen inguruan galdetu 
zuen oposizioko bozeramaile 
Aintzane Oiarbidek. "8.000 euro-
ko partida handitzeko eta era-
biltzeko eskatu genuen maia-
tzean", esan zuen. Alkateak 
erantzun zion partida hori han-
ditu egin zela eta udal brigadako 
langileak hasita zeudela barandak 
margotzen, baina hirutik bi kon-
finatuta daudela eta lanak, orain-
goz, etenda daudela. Erantzunak 
ez zuen Oiarbide asebete. Bankuen 
egoeraren gainean ere galdetu 
zuen, eta esan zioten lanak egi-
teke zeudela. Eskatu zuen lehen-
tasuna emateko.   

Uztaileko udal osoko bilkura, martitzenean. L.Z.L.

Karabietan aparkalekuak 
egokituko dituzte
Jabe berriak ditu arau urbanistikoetan erabilera komunitarioko izaera duen lursailak, 
eta, ostalaritza zerbitzurik zabaltzeko asmorik ez dutenez, irtenbide hori adostu du 
udalak. oposizioak ados ez dagoela adierazi zuen osoko bilkuran

KOLUNBARIOEN 
ORDENANTZA ETA 
HIRI-ALTZARIEN 
MANTENU LANAK ERE 
HIZPIDE IZAN ZIREN
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Oihana Elortza oÑati
"Oso ondo. Inolako arazo han-
dirik barik eta prestatutakoa 
eginda". Horrelaxe bukatu di-
tuzte Oñatin udaleku irekiak 
zein kirol kanpaina. 

Uretako ekintzen gose
Eguraldia izan dute oztoporik 
handiena udaleku irekietan, 
hileko erdiko bi asteetan, batez 
ere. "Ura, adibidez, asko gusta-
tzen zaie umeei eta aurten ezin 
izan dugu gura beste ur jolasik 
egin, eguraldiagatik. Eguraldi 
onarekin askoz gauza gehiago 
egin daitezke, kanpoko edozein 
espaziok aukera ematen du ho-
rretarako. Aurten aterpe bila 
ibili gara egun baten baino 
gehiagotan, eta hor egiteko mo-
duko jolasak prestatu ditugu. 
Baina, egia esan, umeak oso 
ondo portatu dira", dio koordi-
natzaile lanetan ibili den Iulene 
Urrutiak. Irteerak egitea ere 
bazegoen euren plangintzan, eta 
horiek, aldiz, egin dituzte: "Arro-
pa egokia ekartzeko oharra bi-
dali diegu etxekoei, eta, autobu-
sa erabiliz, Arantzazuko Olaba-
rrietako, Araotzeko edo Zubi-
llagako aterpeetan ere egin dute 
jolas umeek. Eta oinez ere egin 
dituzte ibilbideak auzo horietan".

Gaur, egubakoitza, dute azken 
eguna, eta eurek aukeratutako 
ekintzak egingo dituzte. Txikie-
nen artean ur jolasak egitea izan 
da proposamen orokorra eta 
nagusienetan, berriz, holly fes-
ta, koloretako hautsak eta mu-
sika erabilita.

Eskola-kirola eredu
Kirol kanpainako ekintzetan ere 
ez da etenik edo aldaketarik 
izan. "Hauek antolatzea, agian, 
errazagoa da, non egingo diren 
jakina delako eta iraupen alde-
tik ere laburragoak direlako 
eguneko ekintzak. Baina 1.200 
ekintza baino gehiago eskaini 
ditugu eta 800 umetik gora ibi-
li dira. Kopuru altuak dira eta 

dena joan da ondo, bai. Ikastur-
tean zehar eskola-kirolean egin-
dakoa esperientzia izan da, eta 
berdin jokatu dugu", azaldu du 
uda kanpainako koordinatzaile 
Rosa Lasagabasterrek. Datorren 
urteko eskola-kirola ere, orain-

goz, aurtengoa bezala presatuko 
dutela eta izango dela aurrei-
kusten dute.

Kirol kanpainan bi edo lau 
asteko eskaintzak egon dira, eta 
gaur bukatuko dituzte. Aurten-
go abuztuan ez dago ekintzarik. 

Hainbat ume eskulanak egiten aurtengo udaleku irekietan. O.E.

Udaleku gozagarriak, 
pandemia-neurriekin
gaur izango dira kirol kanpainako azken ekintzak eta udaleku irekien azken eguna 
ere gaur da. 800 umek baino gehiagok hartu dute parte kirol ekintzetan eta 400 izan 
dira udaleku irekietan. gustura ibili direla aitortu dute erabiltzaileek zein begiraleek

Hitzak eta corpusak

Euskaltzaindiak hiztegia eguneratu du sarean (Plazabarri, 
2021eko uztailaren 9a). Azken sei hilabeteetan, 592 forma berri 
jaso ditu (427 sarrera, 165 azpisarrera), eta 975 moldatu (875 
sarrera, 100 azpisarrera). Erabilera da irizpidea corpusa 
berritzeko; maiztasun handiko eta eremu zabaleko hitza 
izatea. Hala, pandemian sarri esan behar izan ditugun hitzak 
sartu ditu hiztegian: deskofinamendu, eguneraketa, 
gobernantza, larrialdi(-)egoera, monitorizazio, telelaguntza… 
Sarrera berrien artean dago oñatiarrontzat ohikoa den 
txantxiku ere, baina Europan eta Afrikako iparraldean bizi 
den tamaina txikiko zapoa adiera du. Miriam Urkia hiztegiko 
arduradunak dio oñatiarrei deitzeko adierak oso-oso 
dokumentazio gutxi duela eta, oraingoz, ez dela jaso. (Goiena, 
21/07/16).

Ondo legoke sareko Euskaltzaindiaren Hiztegian begiratzen 
ohitzea, hitza corpusean dagoen edo nola idatzi behar den 
ziurtatzeko: https://www.euskaltzaindia.eus/hizkuntza-
baliabideak/Online

NiRE uStEz

AMAIA EROSTARBE LETAMENDI

"Egun eguzkitsu batean paseora irten beharrean mina-biltzaile 
izatera irten garela dirudi. Espero dut jabeek etxe barruan 
egitea", dio argazkia bidali duen herritarrak.

goRa Eta bEHERa

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

Paseora irten eta 
kakarekin topo egin

LIDE FERNANDEZ uDaLEku 
iREkiEtako bEgiRaLEa

"Lehen aldiz izan naiz begirale 
Oñatiko udalekuetan, eta oso 
gustura ibili naiz, bai. Umeak 
oso ondo moldatu dira egoerara 
eta baita eguraldiagatik 
egindako plan aldaketetara ere. 
Gauza asko egin ditugu: kilikien 
maskarak, ur jolasak, orri-
aurkitzaileak, 'slime'-a, 
liburutegira bisita... ".

UNAX ALTUBE kiRoL 
kaNPaiNako ERabiLtzaiLEa

"Laugarren edo bosgarren 
urtez aukeratu dut tenisa. Lau 
asteko txandan eman nuen 
izena eta ondo ibili naiz, 
gustura. Urtean zehar futbolean 
eta bizikletan ibiltzen naiz, 
adibidez, eta udan tenisa 
aukeratzen dut. Asko ikasi dut. 
Usakora ere joaten naiz udan 
lagunekin".

Zer moduz ibili zara?

Datorren hilabetean, abuztuan, 
ezohiko ordutegia izango dute 
udal zerbitzuek. Kiroldegia, esa-
terako, itxita egongo da dome-
ketan, eta gainerako egunetan 
10:00etatik 20:00etara egongo da 
zabalik. Udal liburutegia, 09:30etik 
13:30era aste barruan eta itxita 
arratsaldeetan. Bezeroen Arreta 
Zerbitzuaren ordutegiak ere al-
daketak izan ditzake.

Abuztuan ezohiko 
ordutegia izango dute 
udal zerbitzuek

Abuztuan itxita egongo da Kale 
Zaharrean dagoen elkartasun 
biltegia. Eta irailetik aurrera, 
astelehenetan bakarrik zabal-
duko dute. Jose Antonio Urtea-
gak kudeatu du biltegi hori 
urteetan; erreleboa eskatu zuen 
duela urtebete, eta inor ez da 
prest aurkeztu. Orain arte lanean 
ibili diren taldeekin aurretik 
txanda hartuta lan egingo dute.

Datorren hilabetean 
itxita egongo da 
elkartasun biltegia



OÑATI      35GOIENA ALDIZKARIA  2021-07-23  Egubakoitza

O.E. oÑati
Oñatin, gutxienez, egin daitez-
keen zazpi plan ari da eskaintzen 
Udala bisitariendako zein ber-
takoendako. Eta orain, baita 
zortzigarren bat ere: Euskal 
Gozogileak elkarteko 40 bat la-
gunek egindako txokolatezko 
Gernika dago ikusgai Santa Anan, 
abuztuaren 8ra arte.

Beste zazpiak, ohikoagoak, 
hiru gunetan banatu dituzte: 
herriko erdigune historikoan, 
Arrikrutz-Oñatiko kobetan eta 
Arantzazuko eta Aizkorriko 
parke naturalean. Erdigune his-

torikoan, Turismo Bulegoa eta 
San Migel errota ikusi ahal 
izango dira, baita Txokolateixia 
ere. Arrikrutz-Oñatiko kobetan 
eta natura-gunean, kobak ikus-
teaz gain, Gomiztegi baserria 
eta euskal zaldia ezagutzeko 
Pottokalekua proposatu dituzte. 
Eta azkenik, Arantzazu eta Aiz-
korriko parke naturalean, Aran-
tzazuko santutegia eta parketxea.

Aurten ere bisitari asko fami-
lian etorriko direla da aurrei-
kuspena, eta, hori kontuan har-
tuta, eurendako bisita bereziak 
antolatu dituzte.

Zazpi plan baino gehiago 
Oñatiko turismo eskaintzan
Herrigunea zein inguruneak ikusteko bisitak prest 
daude, eta ostalariak ere gertu oporrei erantzuteko

Oihana Elortza oÑati
Erosketak herrian egiteko bes-
te sentsibilizazio kanpaina bat 
jarri du martxan Txanda den-
darien elkarteak. Eta horreta-
rako, ohitura hori dutenak izan 
ditu gogoan, "tokikozaleak" di-
renak, alegia. Herrian, Oñatin, 
erosten duten herritarrak, kotoi 
organikozko poltsa batekin sa-
rituko ditu Txandak, eta 50 eu-
roko sei sari ere banatuko ditu. 

Gazteendako, batez ere
Hitz joko bat erabiliz abiatu 
berri du Txanda elkarteak sen-
tsibilizazio kanpaina: tokikoak 
egunerokoan duen garrantzia, 
eta ez Tokiokoak. "Hori dela eta, 
Oñatiko merkatariok inoiz bai-
no gehiago tokikozalearen figu-
ra aldarrikatzen dugu. Tokiko-
zalea hitzak Oñatiko dendetan 
erosten zalea den pertsona des-
kribatzen du, bizi garen herri 
honetan erosketak egiteko joera 
duena, zero kilometroko gaiak 
kontsumitzen dituena eta he-

rriari bizitza ematen diona", 
diote Txandako ordezkariek. 
Hala, Tokikoa batean eta Tokio-
koa bestean dioten kartelak 
jarri dituzte herriko hainbat 
komertziotako atarietan.

Herritar guztiei zuzendutako 
kanpaina da, baina, batez ere, 
jende gazteari begira egindakoa 
da, gazteak ere herriko komer-
tzioetan kontsumitzera ohitu 
daitezen.

Poltsak eta diru sariak
Herriko dendetan erosten dute-
nek Tokikozale jartzen duen 
kotoi organikozko poltsa bat 
hartuko dute opari, egunerokoan 
erabiltzeko. Oporretan argazkia 
ateraz gero poltsa horrekin eta 
sare sozialetan zabaldu, #NiTo-
kikozale traola erabiliz, Txan-
dako Instagram zozketan parte 
hartuko du herritarrak eta Oña-
tiko dendetan erosteko 50 euro-
ko sei sariren zozketan parte 
hartu zuzenean. Irailean jaki-
naraziko dituzte irabazleak.

Irizar estankoko Amaia Igartua bezero bati poltsa ematen. O.E.

Txanda elkartea: poltsak 
opari, eta diru zozketak
'tokikozale' izeneko kanpaina jarri du martxan txanda elkarteak, eta kideek kotoizko 
poltsa bana ematen diete erosketa herriko dendetan egiten dituztenei. Poltsa 
horrekin argazkia atera eta sare sozialetara igoz, 50 euroko saria irabaz daiteke
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Amaia Txintxurreta oÑati
Kirol koordinatzaileek eta en-
trenatzaileek egindako lan es-
kerga azpimarratu nahi izan 
ditu zuzendaritzako kide Jabi 
Agirrek, Aloña Mendiko futbol 
sailaren 2020/2021 denboraldiko 
batzar orokorrean. Azaldu du 
lehiaketarik gabe ez dela erraza 
izan entrenamenduen dinami-
kari eustea, baina pandemiaren 
okertzeak liga guztien etena 
ekarri zuen.

Aipamen berezia egin diete 
Maren Arabaolazari eta Ane 
Isasisasmendiri, datorren den-
boraldian Realaren senior mai-
lako talde berrian jokatuko 
baitute, Ohorezko Mailan.

Bestetik, Joseba Irizar diru-
zainak balantze ekonomikoa 
egin du, eta 6.388 euroko iraba-
ziekin amaitu dute denboraldia. 
Diru-sarrerak 76.160 euro izan 
dira eta gastuak, 69.772 euro.

Diruzainak azaldu du 2021/2022 
denboraldian bazkideen kuote-
tan beste "murrizketatxo" bat 
egingo dutela; bazkide arruntek 

30 euro ordainduko dituzte eta 
bazkide babesleek, 50 euro. "Ja-
kitun gara denboraldi honetan 
bazkideek ez dutela partidurik 
ikusteko aukerarik izan, baina, 
hala ere, elkartearen sostengua 
bazkideak dira eta ahalegin hori 
eskatu beharrean gaude", azaldu 
du Agirrek.

Zuzendaritzako batzordeko 
kideek duten kezka bat ere azal-
du dute batzarrean. Izan ere, 
azken hilabete hauetan "ahalegin 
berezia, azken urteetako han-
diena" egin behar izan dute 
euren elkarteko talde guztieta-
rako entrenatzaileak eta ardu-
radunak lortzeko: "Fase horretan 
gogoeta egin dugu eta ikusi dugu 
gure elkartean lanean arituko 
diren entrenatzaileek konpen-

tsazio ekonomikoa jasotzea me-
rezi dutela denboraldian zehar 
egiten duten lan eskergagatik, 
eta horrek eragina izango du 
elkarteko jokalarien gurasoek 
ordainduko dituzten kuotetan. 
Oraindik kopuru zehatza ezin 
dugu zehaztu, azterketa ekono-
miko zehatza egiten ari baikara, 
baina horren berri jokalarien 
gurasoei emango zaie 2021/2022 
denboraldiaren hasieran".

Denboraldi berriari begira
Abuztuaren 15ean hasiko dira 
Erregional Preferente Mailakoak 
entrenatzen, orain arte bezala, 
Endika Ruizen ardurapean, eta 
lagunarteko partidu batzuk lo-
tzen dabiltzala aurreratu dute. 
Talde kopuru berarekin jarrai-
tuko dute, hamalaurekin. Eta 
denboraldia "normal" hastea 
aurreikusten dute, baina "mo-
mentuko egoerak" baldintzatu-
ko du. Ondo bidean, irailaren 
12an hasiko dute denboraldi 
berria Ohorezko Erregional 
Mailakoek eta gazteek.

Jabi Agirre, Javier Azpiazu eta Joseba Irizar, Aloña Mendiko futbol sailaren urteko batzar orokorrean. ALOÑA MENDI

Datorrena "hobea" 
izango den ilusioarekin
aloña Mendiko futbol sailak 2020/2021 denboraldiko kirol balantzea eta ekonomikoa 
egin ditu batzar orokorrean. adierazi dute lehiaketarik gabe ez dela erraza izan 
entrenamenduen dinamikari eustea, baina datorrenari gogotsu heltzeko gogoz daude

"BAZKIDEEK EZIN 
IZAN DUTE 
PARTIDURIK IKUSI, 
BAINA ELKARTEAREN 
SOSTENGUA DIRA"

Udaleko Kirol Departamentuak 
bi dirulaguntza-lerro aurkeztu 
ditu: herriko kirol elkarteek 
kirola sustatzeko antolatzen 
dituzten ekintzetarako 3.800 eu-
roko partida izango du, batetik, 
eta ohikoak ez diren kirol jar-
dueretarako beste 15.000 euro 
bideratuko ditu, bestetik.

Kirola sustatu edo ohikoak ez 
diren kirol jarduerak antolatze-

ko udal dirulaguntza horiek 
klub edo kirol elkarte nahiz 
entitate juridikorik ez duten 
talde eta partikularrek eska di-
tzakete, baldin eta egoitza Oña-
tin badute edota bailaran izanik, 
gutxienez, kirolarien %15 Oña-
tikoak badira edo Oñatin errol-
datuta badaude.

Herriko elkarteek abuztuaren 
16ra bitartean aurkeztu ahal 
izango dituzte eskaerak, eta do-
kumentazio osagarriarekin ba-
tera udaletxean, HAZ bulegoan, 
aurkeztu beharko dituzte.

Kirol arloko udal 
dirulaguntzak eska 
daitezke dagoeneko

Padel pista Soraluze Hotelaren atzeko aldean dago, golf zelaiaren ondoan. A.T.

Erabiltzeko prest dago herriko 
estreinako padel pista
aurrez txanda hartzea derrigorrezkoa da eta ordubetez 
edota ordu eta erdiz alokatzeko aukera eskaintzen du

A.T. oÑati
Ekainean jarri zuten martxan 
herriko lehenengo padel pista 
eta dagoeneko hainbat erabil-
tzailek estreinatu dute gune 
berria. Uribarri auzoko Soralu-
ze Hotelaren atzeko aldean dago, 
golf zelaiaren ondoan, eta Ire-
lorek kudeatzen du bertako 
erabilera. Taldeko Jabi Balza-
tegik adierazi du "jende asko" 
dabilela, herrian ez baitago hori 
praktikatzeko beste lekurik.

Txanda hartzea
Padel pistak erabiltzeko, derri-
gorrezkoa da aurrez erreserba 
egitea. 09:00etatik 16:00etara 
bitartean lau euro ordaindu 
behar dira ordu bakoitzagatik 
eta 17:00etatik 21:00etara bitar-
tean erreserbatuz gero, 6 euro 
balio du orduak. Erreserbak 
ordubetekoak edota ordu eta 
erdikoak egin ahal izango di-
rela aurreratu du Balzategik. 

Eta txanda telefono zenbaki 
honetara deituta hartu behar 
da: 665 73 94 77. "Jende asko 
dabil, eta padel pista berri ho-
nek ondoan daukagun golf ze-
laira ere erakarri du jendea; 
beraz, oso pozik gaude momen-
tuz izaten ari den harrerarekin", 
azaldu du Balzategik.

Gaur egun, padel pistan joka-
tzeko palak eta pilotak utzi egi-
ten ditu elkarteak, baina aurre-
rago horiek alokatzeagatik or-
daindu egin beharko dela gogo-
rarazi du Balzategik.

Kluba, erregistratuta
Irelore Debalur izena izango du 
padeleko klubak. Izan ere, Bal-
zategik esan du dagoeneko erre-
gistratu dutela izena eta sortu 
dutela padel kluba, "baina orain-
dik itxaron egin beharko da 
bertako kide egiteko", gaineratu 
du. Esan du aurrerago emango 
dutela horren berri.
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Oihana Elortza oÑati
Euskal Herriko historian esan-
guratsuak izan diren 30 ema-
kumeren erretratuak egin ditu 
Ortuellako pintore eta ilustra-
tzaile Elena Ciordiak, eta era-
kusketa zabaldu dute kultura 
etxean. Edozelan ere, "ez da 
bakarrik akuarela erakusketa 
bat", Emakundeko zuzendari 
Izaskun Landaidaren esanetan. 
"Izan ere, Emakunderen 30. 
urteurrenari lotuta prestatu-
tako erakusketa da. Hain zuzen, 
30 emakume ahaztezin dira, 
euren ekarpena gure gizartea-
ri ikustarazteko. Ikusi dugu 
emakumeek izugarrizko ekar-
pena egin diotela gizarteari, 
nahiz eta askotan ikusiezinak 
izan diren. Eta hori da erakus-
keta honen helburua". Landai-
darekin batera, Izaro Elorza 
alkatea eta Udaleko Berdinta-
sun saileko ordezkari Anik 
Zubizarreta, Ainhoa Galdos eta 
Marijo Etxegoien zinegotziak 
egon ziren erakusketa horren 
irekieran.

Askotarikoak
Hainbat diziplinatan Euskal 
Herriko historian oihartzuna 
izan duten emakumeen inguru-
ko pinturak eta biografiak dau-
de erakusketa horretan, eta 
euren lanbideetan eta ibilbidee-
tan lagungarri izan zituzten 
hainbat elementuz apainduta 
dago: mapak, irrati bat, gitarra 
bat, eskolako mahai bat eta koa-
droak, esaterako. Elementueta-
ko batzuk, gainera, kultura 
etxeko atzeko plazatxoan daude, 
barruko erakusketaren osagarri.

Julene Azpeitia irakaslea, Car-
men Adarraga kirolaria, Lourdes 
Iriondo abeslaria, Angela Figue-
ra olerkaria, Menchu Gal pin-
torea, Dolores Ibarruri politika-
ria eta Joxepa Zubeldia bertso-

laria dira, adibidez, erakusketa 
horretan jasota dauden emaku-
meetako batzuk. Dagoeneko 
hilda dauden 30 biltzen ditu 
erakusketa ibiltari horrek.

Herrikoentzako txokoa
Erakusketa hori herriarendako 
ekarpen interesgarria dela uste 
du Izaro Elorza alkateak: "Uda-
letik tokiko emakumeen historia 
jasotzen ari garen moduan, eki-
men honen gure helburuekin 
bat egiten du, orokorra izan 
arren". Gainera, animatu egin 
ditu herritarrak euren bizitzan, 
herrian, erreferente izan dituen 
emakumeen izenak gehitzera 
erakusketa honi. "Erakusketa 
aitzakia izatea gura dugu he-
rrietako emakume ahaztezin 
horiek identifikatzeko", berretsi 
du Landaidak. Horretarako, 
txoko bat egokitu dute, eta ber-
tan jarri ditzake herritarrak 
berarendako esanguratsuak izan 
diren emakumeen izenak. Era-
kusketa uztailaren 29ra arte 
egongo da zabalik kultura etxean.

Etxegoien, Galdos, Landaida, Elorza eta Zubizarreta, erakusketaren irekieran, astelehen arratsaldean. O.E.

Emakumeen ekarpenaz 
gogoratzeko erakusketa
Euskal Herriko historian esanguratsuak izan diren 30 emakumeren erretratuak eta 
biografiak jasotzen dituen erakusketa zabaldu dute kultura etxean, eta txoko bat 
prestatu dute oñatiarrendako erreferente izan diren emakumeen izenak gehitzeko

ATZEKO ALDEAN ERE 
BADAUDE 
ELEMENTUAK, 
ERAKUSKETAREN 
OSAGARRI

Iñaxio Ibarrondo, Oñatiko musika bandako zuzendaria. GOIENA

Jendaurrean joko du bihar 
musika bandak, Lazarragan
Pandemia osteko itzulera-emanaldia izango da, eta 
musikariak gogotsu daude kontzerturako

O.E. oÑati
Oñatiko musika bandak kon-
tzertua egingo du bihar, zapatua, 
Lazarraga lorategian, 19:00etan. 
Hainbat hilabetez egon da jen-
daurrean jo barik herriko mu-
sika banda, pandemiagatik, eta 
biharko emanaldia berezia izan-
go da.

Bandako zuzendari Iñaxio 
Ibarrondok esan duenez, saiatzen 
dira bi urtean piezarik ez erre-
pikatzen eta kontzertu guztietan, 
ahal dela, pieza berri bat jotzen. 
Oraingoan, baina, ez dute lan 
berririk entseatzeko denbora 
nahikorik izan, eta joko dituzten 

piezak jendeak aurretik ezagu-
tzen zituenak izango dira.

Oñatiko Udalak udarako an-
tolatu duen Esk-ult-ura egitas-
moaren barruan sartzen da 
emanaldi hori. Doan da, baina 
edukiera mugatua izango da, 
eta, horregatik, komeni da sa-
rrera aurretik hartzea. Ohiko 
tokietan daude eskuragai: udal 
webgunean, plazako leihatila 
digitalean eta Txokolateixan. 
Esk-ult-ura egitasmoaren hu-
rrengo saio irailaren 5ean izan-
go da, Bidebarrietako jaien 
barruan: Indartsuak izeneko 
zirku ikuskizuna.

GURE BAZTERRAK TALDEA

Erreusak katalogatzen ari dira
Erreusak egitasmoko landa-lanak aurrera jarraitzen du. Lehengo 
eguneroko bizimoduekin lotutako objektuen katalogazioa egitea da 
proiektu horren asmoa, herriko etnografia, ondarea eta ohiturak biltzeko. 
Uztailaren hasiera ezkero ari dira lan horretan hainbat herritar, talde 
txikietan banatuta, eta irailaren hasierara arte jarraituko dute.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Nahiz eta txapelketa batzuk hasi 
dituzten, ofizialki gaur, eguba-
koitza, emango diete hasiera 
2020ko Olinpiar Jokoei. Tartean, 
30 euskal kirolari izango dira, 
baina, 2016an Rion gertatu mo-
duan, oraingoan ere ez da deba-
goiendarrik egongo –2012an 
Maider Undak brontzea irabazi 
zuen–. Kirol dema hastear den 
honetan, Rafa Axpek (Aramaio, 
1954) ondo daki kirolariek ner-
bioak dantzari izango dituztela. 
Esperientziarik egiten du berba, 
birritan izan zen-eta kirolari 
olinpiko.     
Zelan iritsi zinen tiratzaile olinpiko 
izatera?
Alde batetik, gaztetan ehizan 
egitea gustatzen zitzaidan asko. 
Eta beste aldetik, tiro olinpikoa 
egiteko orduan sekulako zale-

tasuna zegoen. Sasoi hartan 
herri guztietan egoten ziren 
mini-fosoak –tiroa praktikatze-
ko guneak– eta txapelketak ere 
han eta hemen antolatzen zi-
tuzten. Gogoan dut Azkoitira 
joaten ginela asko, han bazen 
tiro-eremu bat. Euskadiko Kopa, 
Euskadiko Txapelketa eta ha-
lakoak jokatzen genituen han, 
baita Ulian ere, Donostian. Bada, 
gogoan dut hilabete gutxian 
sekulako aurrerapausoa eman 
nuela, nik espero barik txapel-
ketak irabazten hasi nintzen. 
Euskadiko Kopan, esaterako, 
100 tirotan ez nuen kalerik egin, 
100etik 100 jo nituen, eta den-
boraldi amaieran Azkoitian 
egin zuten Espainiako Kopako 
proba ere irabazi egin nuen. 
Horri esker hautatzailearen 
deia jaso nuen eta Espainiako 

selekzioan sartu nintzen lehe-
nengoz [1986].  
Selekzioan jarduteak ez zizun pre-
sioa handitu, orduan etorri ziren 
emaitza hobeak.
Errege Kopa irabazi nuen ja-
rraian, Espainiako Kopan 200eko 
tiradan 199tan asmatu nuen... 
Nik ere ez nuen sinisten.
Eta nazioarteko probak etorri ziren 
jarraian.
Munduko kopak, munduko txa-
pelketak –Australian taldeka 
bigarren egin zuten 1987an–, 
Europakoak... 1986an aukeratu 
ninduten selekziorako eta bi 
urte nituen Seulgo Olinpiar Jo-
koak prestatzeko. Bada, selek-
zioko hiru kideok lortu genuen 
Seulgo Jokoetarako txartela. 
Han konturatu nintzen ze zaila 
den halako torneo batean onena 
ematea, alde guztietatik azaltzen 

da presioa. Oso gutxigatik ez 
nintzen finalerako sailkatu, eta 
hamaikagarren amaitu nuen. 
Seulen Bartzelonan baino emaitza 
hobea lortu zenuen, baina 'Bartze-
lona 92' oso berezia izan zen.
Olinpiar Joko haiek sekulakoak 
izan ziren, Espainiak dirutza 
gastatu zuen eta emaitzak ere 
halakoak izan ziren, domina 
mordoa [22] eskuratu zituen 
Espainiak. Gogoan dut olinpiar 
hirian egoten zen giro ederra, 
kirolari mordoa batzen ginen 
han, baina, zoritxarrez, gu lota-
ra kanpoaldean zegoen hotel 
batera bideratu gintuzten. Han 
ez zegoen giro berbera, baina 
lasaiago egongo ginela esan zi-
guten [Barre]. Pena izan zen 
txapelketan ez nintzela nire 
mailan egon, inoiz baino hobe-
to nengoelako, txurroak bezala 

apurtzen nituen platerak. Baina 
txapelketa txarra egin nuen; 
batek daki, tentsioa, presioa... 
Ez nintzen nire mailan ibili [33. 
postuan sailkatu zen]. Horrega-
tik, ondo dakit Olinpiar Jokoe-
tan kirolariaren arlo psikologi-
koak ze garrantzi duen, hori da 
egunotan gehien zaindu behar-
ko dutena, gainontzeko lanak 
aurretik eginda dituztelako. Gu 
ibiltzen ginen arnasketa arike-
tak eta halakoak egiten, ez duzu 
imajinatzen lasai egoteko ze 
garrantzitsua den arnasketa 
teknika ondo dominatzea, baina... 
Egun haietan ez zen nahikoa 
izan, presioak gainditu egin 
ninduen.     
Bada, pandemia tartean dagoen 
honetan, koronabirus kontuek ez 
dute lagunduko kirolarien lasaita-
sunean...

"Olinpiar 
Jokoetan arlo 
psikologikoak 
du pisu gehien"
RAFA AXPE tiRatzaiLE oLiNPikoa
aramaioarrak Seulgo (1988) eta bartzelonako (1992) Jokoetan hartu zuen esku. 
azken hitzordu horretatik haserre itzuli zen, ez zelako bere mailan ibili Rafa Axpe, aste barruan, Bedoñan, Seulen hartutako bisera eta guzti.  X.URZELAI

Maider Unda borrokalariaren 
(Oleta, 1977) ametsa Olinpiar 
Jokoetan domina eskuratzea 
zen. 2008an Pekingo Olinpiar 
Jokoetan egin zuen debuta eta 
orduan diploma eskuratu zuen. 
Saria, baina, 2012an jaso zuen, 
Londresen hirugarren sailkatu 
zen eta. Azkenik, 2016an Rio de 
Janeiron (2016) egoteko 
ahalegina egin zuen,baina ez 
zen sailkatu. Maider Unda, Londresen, brontzea irabazi berritan. GOIENA

Azken olinpikoa, Maider Unda
• Jesus Fernandez de Arroiabe 'Matxain' (1934) 

Marulandakoak Moskuko Olinpiar Jokoetan (1980) plater tiroan 
zilarra irabazi zuen Espainiako selekzioarekin, taldeka. 
Bakarkakoan hirugarren izan zen.

• Santi Idigoras (1953) Realeko futbol jokalari oñatiarrak 
Montrealgo (1976) Olinpiar Jokoetan hiru partidu jokatu eta gol 
bat sartu zuen.

• Agustin Arantzabal (1973) Realeko jokalari bergararrak 
diploma eskuratu zuen Atlantako Olinpiar Jokoetan (1996). 23 
urtez azpiko selekzioa final-laurdenetarako sailkatu zen.

• Maider Unda (1977) Borrokalari oletarrak brontzezko domina 
irabazi zuen Londresen (2012).

Debagoiendar olinpiko gehiago
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Uf, beldurrak jota egongo dira, 
urte askotako lana pikutara joan 
daiteke positibo batengatik edo 
gertuko kontaktua zarelako. Ez 
dut pentsatu ere egin nahi zelan 
egongo den bat baino gehiago, 
eta kirolarien artean azalduko 
dira positibo kasuak, seguru. 
Eta, horrekin batera, entzun 
dudanagatik oso neurri zorrotzak 
jarri dituzte, kirolariek ezin 
dute ezer egin atseden egunetan, 
ezin dira olinpiar hiritik irten, 
jendearekin hartu-emana izan... 
Horrek ere ez die lagunduko, 
eta baldintza horietan han ba-
rruan egotea...    
Bartzelonako Jokoetan zure mailan 
ibili ez izanak eragina izan zuen 
zugan?
Motibazioan behera egin nuen; 
izan ere, selekzioarekin ibiltzeak 
desgaste handia zuen. Pentsa, 
urtean hiru hilabete egiten ge-
nituen txapelketaz txapelketa, 
eta hori gero lanean errekupe-
ratu egin behar zen! Selekzioa 
ere segituan utzi nuen, hauta-
tzailea aldatu zuten eta haren 
semeari ere lekua egin behar 
zioten [Barre]. Denbora batera 
Andorran antolatzen zituzten 
txapelketei esker errekuperatu 

nuen ostera ere motibazioa, sari 
ederrak ekarri izan ditut handik. 
Zeure alaba Maialenen ametsa bi-
rritan bizi izan duzu zuk. Hura ere 
gogor dabil lanean egunen batean 
halako esperientzia bat bizi ahal 
izateko [Rafaren alaba Maialen 
Axpe Espainiako txapeldun izan 
berri da pertika-saltoan].
Maialenek amets hori betetzeko 
egiten dabilen lanak ez dauka 
kolorerik bere egunean guk egin 
genuenarekin. Maialenen dedi-
kazioa %100ekoa da, egunero-egu-
nero entrenatzen da, gorputza 

zaindu, landu... Guk ordu mor-
doa eskaintzen genizkion tiro 
olinpikoari, baina ez da gauza 
bera. Pena da orkatilako lesioa-
rekin izan duen zorte txarra, 
pertika-saltoan oso zaila da Olin-
piar Jokoetarako sailkatzea, 
gutxieneko marka oso zorrotza 
da [4,70eko marka eskatu dute, 
eta Axpek 4,50 dauka], baina 
lesioak aukera guztiak ezerezean 
utzi zizkion. Nire ustez, bizimo-
du oso gogorra da, oso.
Diozu alabak zuk baino lan han-
diagoa egin duela, hortaz.

Ez izan inongo zalantzarik.
Aita eta alaba, biak Olinpiar Jokoe-
tan egotea ez litzateke marka txa-
rra izango.
[Barre] Pentsa... egin izan dugu 
halako kontuez berba, mundua-
ren beste puntara joango nin-
tzateke alaba Olinpiar Joko 
batzuetan parte hartzen ikus-
tearren.
Egun tiro olinpikoan dabiltzanek 
garai batekoek baino lan handiagoa 
egiten dute?
Asko aldatu da dena, eta profe-
sionalizatu egin dira gauza asko. 

Espainian bada emakumezko 
tiratzaile bat [Fatima Galvez] 
oso ona dena, eta badakit dato-
zen hamar urteetarako izuga-
rrizko kontratu ona sinatu due-
la babesleekin. Guk halako bat 
harrapatu izan bagenu! [Barre] 
Bestalde, sasoi hartan bagenuen 
gure plangintza, baina ez ginen 
gaur egungoak beste entrenatzen. 
Eta ez entrenatzerik ez genue-
lako nahi, gauzak beste modu 
batera egiten genituelako baizik. 
Ez ginen horrenbeste matxaka-
tzen. Nik urtean 15.000 tiro egi-
ten nituen gehienez eta badakit 
gaur egungoek 40.000 tiro bota-
tzen dituztela urtean.
Alde handia da hori.
Sekulakoa, 40.000 tiro egiteko 
denbora behar da gero! Eta ho-
rrek beste gauza batzuk ere 
ekarri ditu. Hau da, guk sena 
erabiltzen genuen gehiago, pun-
teria, erreflexu onak. Gaur egun, 
askok automatizatuta dituzte 
keinu guztiak. Platera hiru no-
rabidetan irten daiteke, eta eu-
rek hiru puntu horien errefe-
rentzialtasuna oso garbi dauka-
te; alde horretatik, oso automa-
tak dira. Baina haize egunetan 
larri ibiltzen dira [Barre].

Atlantako (1996) Paralinpiar 
Jokoetatik zilarrezko 
dominarekin itzuli zen Joseba 
Larrinaga aretxabaletarra. 
Maratoian 2.43ko marka egin 
zuen, nahiz eta marka hobea 
zuen (2.35). Lau urtera, Sidneyn 
(2000) bosgarren izan zen. 
Zorigaiztoko istripu batean hil 
zen (2013), Aramaioko 
saihesbidean bizikletan 
zebilenean. 44 urte zituen.    Joseba Larrinaga Aretxabaletako orduko kirol etxearen parean. GOIENA

Joseba Larrinaga atleta gogoan

Rafa Axpe, aste barruan, Bedoñan, Seulen hartutako bisera eta guzti.  X.URZELAI
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Aretoetako programazioari le-
kukoa hartuta, kale-antzerkiak 
dira nagusi uda sasoian; Deba-
goienean ere askotariko aukerak 
izan dira antzerkiarekin goza-
tzeko, eta asteburuan ere gehia-
go izango dira, esaterako, Arra-
saten eta Bergaran.

Emanaldi guztietarako sarre-
rak doan dira, baina edukiera 
mugatua dute; Arrasateko ema-
naldietarako Arrasate.eus atarian 
eskura daitezke gonbidapenak 
eta Bergarako emanaldirako, 
berriz, ez dituzte aurrez bana-
tuko, ikusleak heldu ahala sar-
tuko dira eserlekuak bete arte.

Antzezlan "ganberroa"
Gasteizko Gag Street Boys bi-
koteak Yes we art publiko guz-
tientzako hitz bako lana eskai-
niko du gaur, egubakoitza, Seber 
Altube plazan, 19:00etan hasita. 
"Aspaldiko lagunak eta komikoak 
gara Iñigo Salinero eta biak, eta 
elkarrekin egiten dugun estrei-
nako lana da hori. Gure helbu-
ru nagusia ikusleek ondo pasa-
tzea da; hortaz, gaur Arrasaten 
eskainiko dugun lana ganberra-
da hutsa da, baina, era berean, 
kutsu soziala ere eman diogu 
istorioari, batzuei komeni ez 
zaien kontuak edo gaiak adie-
razteagatik kulturgileek sufritzen 

dugun zentsurari eta bestelako 
zigorrei buruz hausnartzera 
bultzatzeko asmoz. Antzezlan 
panfletarioa baino gehiago, ko-
mikoa izatea nahi genuen", azal-
du du David Gutierrezek. 

50 minutuko iraupena duen 
istorioaren bidez, kultura exis-
titzen ez den mundu batera era-
mango ditu bikoteak ikusleak. 
Artisfyer izeneko tramankulu 
bat izango dugu eszenografia 
moduan, eta makina horretan 
sartuta artista bihurtuko gara; 
eta guztion artean zentsurari 
aurre egitea lortuko dugu". 

Bergaran, Trapu Zaharra taldea
30 urteko eskarmentua duen 
taldeak bere azkeneko antzez-
lana, Mesede bat egiteagatik 
izenekoa, eskainiko du Berga-
rako Errotalde parkean, dome-
kan, 19:00etan. Gaztelerazko 
bertsioan egin zuten Aretxaba-
letan ekainean, eta euskarazkoa 
egingo dute domekan. 

Umorezkoa da Trapu Zaharra 
taldearen proposamena ere, bai-
na, gaiari begiratuta, publiko 
helduarentzako aproposagoa 
dela dio Santi Ugalde taldekideak. 
"Hauteskunde batzuetara aur-

keztu behar den hautagai batek 
beldur eszeniko agerraldi bat 
jasan du eta desagertu egin da. 
Alderdiak inkestak aldeko ditu 
eta ez du atzera egin nahi; beraz, 
hautagaiaren anaia bikiarekin 
–ile-apaintzailea da hura– ha-
rremanetan jarriko dira eta anaia 
politikaria agertu bitartean 
hautagai paperean hura jartzea 
erabakitzen dute. Hortik abia-
tuta, politikari batena baino 
gehiago, alderdi bateko militan-
teek hauteskundeak salbatzeko 
egiten dituztenak kontatzen dugu. 
Eszenografia sinplea da, mitin 
baten agertokia, eta aktoreak, 
ile-apaintzailea Asier Sota eta 
alderdikidea Lierni Fresnedo.  

Uda lanpetua dute Trapu zaha-
rra taldekoek, euren ibilbideko 
uztail lanpetuena, dio Ugaldek: 
"Uztail betea izan dugu eta abuz-
tuko eskaerak ere gero eta gehia-
go dira. Bat-batean, toki asko-
tatik deika hasi dira. Eta esan 
behar dut sekula ez garela hain 
ondo tratatuak sentitu. Badakit 
birusarengatik dela, baina tokien 
bilaketa eta bestelako neurri 
asko oso ondo eta mimoz zaindu 
dira". 

Barsantiren 'Legea gu gara'
Udazabal egitaraua borobiltzeko, 
Barsanti taldekoak gonbidatu 
dituzte; uztailaren 30ean, egu-
bakoitza, Seber Altube plazan 
izango dira. Orain dela bi urte 
eskaini zuten Kalegorrian lana-
ren bidetik, Legea gu gara ize-
nekoa egingo dute. Sergio eta 
Erramun dira protagonistak –
istiluen kontrako brigadako bi 
kide –, eta "plaza husteko gogoz" 
iritsiko direla kontatu dute. 

Aretxabaletan uztaileko eguaz-
ten guztietan dago antzerki 
emanaldia; Malas Compañias-en 
Prozak lanarekin borobilduko 
dute egitaraua (Ikus 20. orria).

Seber Altube plazan gaur emanaldia egingo duen Gag Street Boys bikotea. D.G.

Datozen egunetarako 
antzerki proposamenak
gag Street boys, trapu zaharra, barsanti eta Malas Compañias antzerki taldeen 
emanaldiak izango dira Debagoienean, uztaileko kultura eskaintza borobiltzeko; 
abuztuan, berriz, bergaran izango dira trakamatraka eta zirkugintza taldeak 

Urtero moduan dantza 
garaikideari tokia eginda, 
hiru konpainia gonbidatu 
dituzte domekan Zaldibar 
frontoian 19:00etan izango 
den emanaldirako.

Amaia Elizaran dantza 
konpainia orain dela bi urte 
izan zen Udazabalen. Hala, 
ura ardatz, Xabier 
Zeberioren zuzeneko 
musika duen 'OUT' 
ikuskizuna egingo du.

'Gorpuztu laburra' 
izenekoa eskainiko du Eva 
Guerrero konpainiako 
Garazi Lopez de Armentia 
dantzariak. Orekaren 
bilaketari buruzkoa da 
aurtengo Dferia jaialdian 
saritutako lana.

Azkenik, abortu delitua 
egotzita El Salvadorren 
espetxeratu dituzten 
emakumeak omentzen 
dituen 'Emakumeak' saioa 
egingo du Node taldeak.

Amaia Elizaran. ETANOWSKI

Etzi, dantza 
garaikidea 
Arrasaten
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Nebraskako Josh Hoyerrek –te-
klatuak eta ahotsa– eta haren 
Soul Colossal Lincoln blues tal-
deak –Blake DeForest, tronpeta; 
Mike Keeling, baxua; Benjamin 
Kushner, gitarra; eta Harrison 
ElDorado, bateria– borobilduko 
dute gaur, egubakoitza, Espo-
loian, 22:00etan, aurtengo Beru-
muga musika zikloa. 

Euskal Herrian lau kontzertu
Eguaztenean heldu ziren ame-
rikarrak Madrilera, Valentzian 
kontzertua egin zuten atzo, eta 
gaur abiatuko dute, Bergaran, 
Euskal Herrian egingo duten 
kontzertuen bira. Bihar Gastei-
zen izango dira, domekan Ermuan 
eta datorren astean Burlatan. 
"Hainbat alditan bidaiatu dugu 
horra eta maiteminduta gaude 
zuen lurraldearen edertasuna-
rekin. Desiratzen nago Euskal 
Herriko publikoarekin elkartze-
ko eta gure musika zuekin par-
tekatzeko", azaldu du Josh Hoyer 
musikariak.

Americana estiloan jardun du, 
gehienbat, Hoyerrek, 2012an 
Soul Colossal taldea sortu zuen 
arte. "Soul, funk eta R&B esti-
loekiko dudan maitasuna adie-
razteko kantuak sortzeko abia-
tu nuen taldea. Zortzi urteko 
ibilbidean asko hazi gara eta 
egiten dugun musika inoiz bai-
no hobea da. Taldeko kide guz-
tiek urteetako eskarmentua dute 
bakoitzak bere instrumentuare-
kin, eta asko gozatzen dute egi-
ten dutenarekin. Musika jotzea 
eta jendearekin partekatzea 
maite dugu!".

Estudioko bost lan dituzte
Zuzeneko lan bat eta estudioko 
bost disko dituzte argitaratuta. 
"Duda barik, iraganetik edaten 

dugu, baina ez dugu kopia hutsa 
egin nahi, ezta egindakoa berre-
gin ere. Gure kantuak freskoak 
eta garaikideak direla esango 
nuke. Orain dela hilabete gutxi 
atera genuen gure bosgarren 
lana aurkezten ari gara orain. 
Gure helburu nagusia gure jo-
tzeko egiazko modua eta emo-
zioak erakustea da".

Orain artekoekin "pozik"
Aurtengo Berumuga "berezia" 
izan dela dio Udalarekin batera 
antolatzaile lanetan jardun duen 
Gaztelupeko Hotsak-eko Ubane 
Uzinek, emanaldiek izan duten 
harrera "ona" azpimarratuta: 
"Penintsulako jaialdietara dato-
zen taldeak izaten ditugu urtero, 
eta oraingoan, azken momentu-
ra arte izan ditugu zalantzak. 
Musika estilo ezberdinekin eta 
parekidea izan da. Jendeak ondo 
erantzun du eta musikariak ere 
oso gustura egon dira. Azken 
urtea ez da erraza izan euren-
tzako, eta, orokorrean, emanal-
di bakoitzean asko gozatzen dute".

Josh Hoyer&Soul Colossal Lincoln blues taldeko kideak. J.H.

Musikari amerikarrak 
Berumuga borobiltzeko
Josh Hoyer&Soul Colossal Lincoln blues taldea gonbidatu dute musika beltza ardatz 
duen bergarako musika zikloa ixteko. taldeko gidari Josh Hoyeren esanetan, "langile 
klaseko" banda bat da, "jendearentzako musika egiten duen jendeak osatutakoa" 

EMOZIOZ BETERIKO 
SOUL, FUNK ETA R&B 
DOINUAK ESKAINIKO 
DITU BERGARAN 
TALDE AMERIKARRAK



42    ZERBITZUAK Egubakoitza  2021-07-23  GOIENA ALDIZKARIA

1. ETXEBIZITZAK

104. ERRENTAN HARTU
Aramaio, Aretxabaleta 
edo Eskoriatza. 35-38 
urteko bikote bat gara 
eta, printzipioz, hurrengo 
ikasturterako etxe bila 
gabiltza. Deitu konpromi-
sorik gabe! 652 76 33 46 
edo 665 74 40 85 

Arrasate. Bikote ardura-
tsua gara eta etxebizitza 
behar dugu errentan, 
prezio onean, ahal bada 
erdigunean. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 680 87 38 66 

2. GARAJEAK

203. ERRENTAN EMAN
Bergara. Ibargarai kalean 
errentan emateko bi ga-
raje: autoarentzako bat 
eta moto edo bizikleten-
tzako beste bat. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 679 74 00 61 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Bergara. Irailetik aurrera 
pertsona bat beharko 
genuke gure etxean, 
umeak zaintzeko (5 eta 
11 urte) eta etxeko lane-
tan laguntzeko, eguerdi-
ko orduetan. Pertsona 
arduratsua, alaia. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 658 74 85 07 

402. ESKAERAK
Arrasate eta inguruak. 
Orduka, pertsona nagu-
siak zaintzen lan egin 
nahi dut. 688 77 23 33 

Arrasate eta inguruak. 
Pertsona nagusi eta 
umeen zaintzan, garbi-
keta lanetan eta abarrean 
jarduteko prest dagoen 

emakumea naiz. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 602 50 50 02 

Arrasate. Esperientzia 
handia eta soziosanitario 
titulazioa daukan ema-
kumea abuztutik aurrera 
lanerako gertu. Gidabai-
mena eta erreferentzia 
onak. Orduka, gauetan 
zein etxean bertan bizi 
izaten. Interesatuok dei-
tu telefono zenbaki ho-
netara:  680 87 38 66 

Arrasate. Etxe barruan 
bizi izaten lan egin nahi 
dut pertsona nagusiak 
zaintzen. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara:  643 41 45 38 

Debagoiena. 15 urteko 
esperientzia duen neska 
lan bila. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 
Soziosanitario titulazioa 
eta jardundako azken 
lanlekuko erreferentziak 
aurkez ditzaket. Legezko 
agiriekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara:  643 73 62 83 

Debagoiena. Arratsalde-
tan orduka, edo ospita-
lean eta etxean gauetan, 
zaintza lanak egingo ni-
tuzke. Soziasanitario ti-
tulazioa daukat. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 659 90 85 13 

Debagoiena. Asteburue-
tan edo gauez pertsona 
nagusiak zaintzen lan 
egin nahi dut. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 647 31 48 17 

Debagoiena. Emaku-
mezko euskalduna lane-
rako gertu. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara:  656 79 28 37 

Debagoiena. Etxean 
bertan bizi izaten pertso-
nen zainketarako edo 
garbiketetarako lan egi-
tea gustatuko litzaidake. 
Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara:  
642 49 94 09 

Debagoiena. Etxeko lan-
gile, pertsonen zainketan 
edo garbitzaile bezala lan 
egiteko prest nago. Dei-
tu telefono zenbaki ho-
netara:  641 44 16 30 

Debagoiena. Gizona la-
nerako gertu: atari, ba-
serri eta abarrak garbi-
tzen, nagusiei enkarguak 
eta garraioetan lagun-
tzen, banatzaile lanetan 
etab. Autoa daukat. 645 
72 92 87 

Debagoiena. Goizetan 
nagusiak zainduko nituz-
ke. Berehala hasteko 
moduan. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
602 32 06 58 

Debagoiena. Hainbat 
lanetan jarduteko prest 
nago: eraikuntzan, taber-
natan, pertsona nagusien 
zaintzan. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara:  612 28 05 29 

Debagoiena. Lanean 
hasteko prest nago; per-
tsona nagusi edo umeen 
zaintzan, garbiketa lane-
tan eta abar. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
602 02 63 03 

Debagoiena. Mutila gar-
biketan, nagusiei lagun-
tza ematen, banaketan 
edo bestelako lanetan 
jarduteko gertu. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 643 68 73 46 
(Cristino) 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta etxeko lanak egiten lan 
egingo nuke. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 631 80 27 53 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua garbiketan, li-
satzen eta ume zein 
nagusien zaintzan aritze-
ko gertu. Baita ospitalean 
ere. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra:  611 24 26 64 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua orduka, etxean 
bertan bizi izaten edo 
egunean zehar lan egi-
teko gertu. Soziosanita-
rio, etxeko langile eta 
lehen sorospen ikasketak 
dauzkat. Umeak ere zain-
duko nituzke. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 653 36 85 80 

Debagoiena. Pertsona 
arduratsua naiz eta lan 
egiteko prest nago: ta-
bernetan zerbitzari beza-
la, pertsona nagusiak 
zaintzen eta abar. 603 58 
06 85 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen gauez 
lan egingo nuke. Sozio-
sanitario titulua eta le-
gezko paperak egunean 
ditut. 647 31 48 17 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan 
egin nahi duen bikote bat 
gara. 633 49 27 40 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan 
egin nahi dut. Titulazioa 
daukat. 688 72 88 97 

Debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzaile be-
zala esperientzia daukat 
eta lan egin nahi dut. 672 
55 67 35 

Debagoiena. Pertsonen 
zainketan lan egingo 
nuke, baita garbiketetan 
ere. Trebetasuna duen 
pertsona naiz. Orduka 
edo etxean bertan bizi 

izaten. Soziosanitario ti-
tulua daukat. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 643 73 62 36 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukat eta 
petsona nagusiak zain-
tzen lan egiteko prest 
nago. 659 90 85 13 

Debagoiena. Zaintza 
lanak egingo nituzke, 
etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Baita aste-
buruetan ere. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 604 37 70 41 

Oñati .  Neska ger tu 
umeak zaintzeko uztai-
lean. Bai goiz eta bai 
arratsaldez. Interesatuta 
bazaude, idatzi zenbaki 
honetara: 636 73 64 40 

Zaintza eta dendari la-
nak. Uda honetan Ber-
garan haurrak zaintzeko. 
edota dendan lan egiteko 
prest dagoen neska gaz-
te euskalduna. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 634 40 86 24 

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
Bergara. Gure alabari 
euskara eskolak emate-
ko irakasle bila gabiltza. 
609 18 61 42 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Katakumeak opari. Bi 
hilabeteko katakumeak 
ematen dira opari. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 667 94 52 12 

Katakumeak opari. Hi-
labeteko katakumeak 
ematen dira dira. Hiru ar 
eta eme bat. Bi hilabete-
rekin entregatuko lirate-
ke. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 667 94 52 12 

Katakumeak opari. Ka-
takumeak ematen dira 
opari. 642 72 69 10 

Katakumeak opari. Ka-
takumeak ematen dira 
opari. Bi hilabeterekin. 
Interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 
610 31 02 61 

iRagaRki SaiLkatuak

ZAPATUA, 24

09:00 Tapa Pala 1

09:30 Hemen Debagoiena

10:30 Zirikatzen 3

11:00 Asteko errepasoa

12:00 Hala Bazan: jaiak

12:30 Harmailatik

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Osoko bilkuera: 
Bergara

15:00 Asteko errepasoa

16:00 Zirikatzen 2

16:30 Hemen Debagoiena

17:30 Zirikatzen 3

18:00 Galdegazte: Peru 
Abarrategi

18:30 Harmailatik

19:00 Ikuskizuna: Matalaz

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Osoko bilkuera: 
Bergara

22:00 Hemen Debagoiena

22:30 Elkarrizkettap: Ixone 
Azkorra

23:00 Hala Bazan: jaiak

23:30 Ikuskizuna: Matalaz

DOMEKA, 25

08:00 Hemen da Miru 53
08:30 Hemen da Miru 54
09:00 Hemen da Miru 52
09:30 Zirikatzen 3
10:00 Elkarrizkettap: Ixone 

Azkorra
10:30 Debagoiena 

Eraldatzen
11:00 Hala Bazan: jaiak
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 Asteko errepasoa
13:30 EKT: laburpena
14:00 Ikuskizuna: Matalaz
15:00 Zirikatzen 3
15:30 Hala Bazan: txiste 

kontari
16:00 Osoko bilkura. Bergara
17:00 Hemen Debagoiena
18:00 Debagoiena 

Eraldatzen
18:30 Zirikatzen 3
19:00 Elkarrizkettap: Ixone 

Azkorra
19:30 Zirikatzen 2
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Zirikatzen 3
21:30 Hemen Debagoiena
22:30 Ikuskizuna: Matalaz
23:30 Tapa Pala 1

EGUBAKOITZA, 23

08:00 Hemen da Miru 51
08:30 Harmailatik
09:00 Debagoiena 

Eraldatzen
10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Tapa Pala 1
11:30 Hala Bazan: jaiak
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Hemen da Miru 52
13:30 Elkarrizkettap: Ixone 

Azkorra
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Albisteak
15:30 Tapa Pala 1
16:00 Albisteak
16:30 Zirikatzen 3
17:00 Albisteak
17:30 Elkarrizkettap: Ixone 

Azkorra
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Hala Bazan: jaiak
19:30 Debagoiena 

Eraldatzen
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Ikuskizuna: Matalaz
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 Debagoiena 

Eraldatzen
23:30 Tapa Pala 1

OPORRETAN ERE, ALBISTEAK EGUNERO
'Albistegia' Egunero, 15:00, 17:00, 20:00 eta 22:00

GOIENA

'ALKATEEN MUGIMENDUA'
'Bereziak' Astelehena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 28

IANIRE ELORRIAGARI 
ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap'

21:30/23:30
MARTITZENA, 27

GALDERA-ERANTZUNEN 
JOLASA
'Zirikatzen'

19:30

EGUBAKOITZA, 23

HEMEROTEKARI BEGIRA
'Hala bazan'

19:00

EGUBAKOITZA, 23

DEBAGOIENA 
ERALDATZEN
'Bereziak'

19:30/23:00

GOIENA

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

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:
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Jose Luis Otaduy Elorza  
Arrasaten, uztailaren 15ean. 81 urte.
Nati Inza Leturia  
Bergaran, uztailaren 16an. 92 urte.
Guadalupe Aldana Orueta  
Oñatin, uztailaren 16an. 95 urte.
Maria Esperanza Elorza Ruiz de Azua 
Arrasaten, uztailaren 17an. 88 urte.
Asier Casas Soto  
Eskoriatzan, uztailaren 17an. 30 urte.
Jose Luis Larreategi Gorrotxategi  
Bergaran, uztailaren 18an. 78 urte.
Rosa Moreno Palacios  
Oñatin, uztailaren 18an. 91 urte.
Fernando Garcia Garcia  
Aretxabaletan, uztailaren 20an. 79 urte.
Paula Caminos Lasa  
Arrasaten, uztailaren 20an. 96 urte.
Conrado Encina Pascual  
Eskoriatzan, uztailaren 20an. 79 urte.
Jose Arrocha Garcia  
Arrasaten, uztailaren 21ean. 84 urte.

HiLDAKOAK

arrasate e g u n e z

Egubakoitza, 23 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kale 1 / 943 79 15 15
Zapatua, 24 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Domeka, 25 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Astelehena, 26 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 27 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 28 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 943 77 16 30
Eguena, 29 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kale 1 / 943 79 15 15

bergara e g u n e z

Egubakoitza, 23 URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4 / 943 76 11 74
Zapatua, 24 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 75 11 05
Domeka, 25 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 75 11 05
Astelehena, 26 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 27 URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 28 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 75 11 05
Eguena, 29 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 23 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Zapatua, 24 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Domeka, 25 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Astelehena, 26 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 27 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 28 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 29 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

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

(22:00etatik 09:00etara)
2021eko abuztuaren 30era arte:
ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 
943 77 16 30

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

(22:00etatik 09:00etara)
2021 osoan:
ZABALA: Barrenkalea 25 /  
943 76 16 87

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

guARDiAKO FARMAziAK

OROigARRiA

Konsuelo.
Bergaran, 2021eko uztailaren 23an.

Aitxa,
zurekin egindako bidia

beti neure argia.

2017ko uztailaren 12an hil zen.

Juan Mari
Errasti Lesarri

OROigARRiA

 Bergaran, 2021eko uztailaren 23an.

Zu bezalako izarrak
ez dira inoiz itzaltzen.

 
Maite zaitugu.

2008ko uztailaren 22an hil zen.

 Igor
Lete Aranburu 

uRTEuRRENA

Aurrez esker on, bertaratuko zareten guztioi 
Oñatin, 2021eko uztailaren 23an.

Gure ondotik joan zara,
baina beti izango zaitugu 

gure bihotzean.
Izan zarenagatik

eta erakutsi diguzunagatik
ez zaitugu inoiz ahaztuko.

urteurreneko meza 
2021eko uztailaren 24an 

izango da,
19:00etan, Oñatiko 

San Miguel parrokian.

1922-09-06 / 2020-07-24

Miguel
Jauregialtzo Arriaran

OROigARRiA

zubia-Fernandez familia.
Eskoriatzan, 2021eko uztailaren 23an.

Eskuzabaltasuna,  
zintzotasuna, anaitasuna.
Etxafleruak, polboria, keia, 

musikia, zaratia, Eskoitza, jaixak.
Danon goguen zauz.

2020ko uztailaren 20an hil zen.

Juan Carlos
Zubia Uribarren

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2021eko uztailaren 23an.

'Mixkin'

2020ko uztailaren 24an hil zen.

Xabier 
Urzelai Azkargorta

Duela urte bat joan zinela
Uda bihurtu zen negu

Egun berezi eta triste hau 
Aurtengoan zaigu heldu

Beti borrokan, beti aurrera
Ingurukoentzat sostengu

Faltan botatzen zaitugu, Mixkin
Bueltan nahiko zintuzkegu.

-Maite zaitugunok-

urteurreneko meza 
zapatuan izango da,
19:00etan, Oñatiko 

San Miguel parrokian.

ESKELAK JARTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona goiena 

Paperean eta goiena.eus-en: 186 € /     

goiena Klubeko bazkideendako 166 €

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

 165 € / goiena Klubeko bazkideendako 145 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

ASTE BARRUAN, BAITA ERE:

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

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

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

ELGETA ugari: Andra Mari plaza 2. 943 78 80 80.

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

2

1

6

3

3. Mus txapelketa
Jai barik, baina, hainbat ekintzatan elkartu 
ziren Aretxabaletako Portasol auzoko 
lagunak. Irudiko lau lagunak musean ibili 
ziren, beste hainbatekin batera.

6. Bihar ezkonduko dira
Eneritz eta Ainhoa oñatiarrak Pasai 
Donibanen ezkonduko dira. "Zorionak, bikote! 
Ondo ospatu eta segi zoriontsu izaten. Patxo 
bana, kuadrillakoen partetik".

2. Urmugako ahotsak
Petti, Maider Zabalegi eta Alex Sardui izan 
ziren Oñatiko kontzertuan parte hartu 
zutenetako batzuk. El Incarnatus 
orkestrarekin kantatu zuten.

5. 51 urte ezkonduta
Antonio Garcia eta Dolores Caballero 
arrasatearrak uztailaren 24 batean ezkondu 
ziren. "Etxekon partetik, besarkada estu bana 
eta urte askotarako, bikote! Muxuak!".

1. La Indurain ziklismo lasterketan
Argazkiko bost oñatiarrak egon ziren aurreko 
astean Nafarroa aldean. "Gustura" ibili ziren, 
eta irteera puntuan Miguel Indurainekin 
egoteko aukera ere izan zuten.

4. Bihar ezkonduko dira
Ezozi eta Egoitz oñatiarrak Oñatiko 
udaletxean ezkonduko dira eta Zelai Zabalen 
ospatuko dute."Zorionak, bikote! Ondo-ondo 
ospatu. Biba zuek! Etxekoak eta lagunak". 

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen batenik? kintada 
egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? ibilaldi politen bat erakusteko 
baduzu? bestelako ospakizunen bat? kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

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

Ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara (otalora 31, arrasate) 
edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

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

54
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zoRioN aguRRak

bERgaRa
Oier Gantxegi 
Gallastegi
Uztailaren 23an, 8 
urte. Zorionak, Oier! 
Primeran ospatu eta 
muxu asko etxeko 
guztion partetik. 
Enekoren aldetik 
bereziki.

 

bERgaRa
Ekhi Manzanedo San 
Martin
Uztailaren 23an, 3 
urte. Zorionak, Ekhi, 
Bergarako sendi 
osoaren partetik. Patxo 
handi-handi-handi bat 
Mutriku aldera!
 

 

bERgaRa
Sherezade Moreno
Uztailaren 23an, 38 
urte. Egun zoragarria 
pasako duzulakoan, 
zorionak! Etxekoen 
partetik; batez ere, 
Kenar eta Alaine! Muxu 
handi bat.

 
oÑati
Laia Umerez Eceolaza
Uztailaren 22an, 7 
urte. Kaixo, Laia! 
Zorionak! Iritsi da 
hainbeste itxoiten 
egon zaran eguna! 
Zure eguna! Borobildu 
zenbakia gorriz 
egutegian! Ondo-ondo 
pasatu eguna, 
jolasian baserrixan 
eta jarraitu zarien 
modukua izaten! Ah! 
Muxu familixako 
danon, eta bereziki, 
Izeiren partetik.
 

 

aREtXabaLEta
Elene San Miguel 
Erostarbe
Uztailaren 19an, 6 
urte. Zorionak, Elentxo! 
Jarraitxu beti bezain 
zoriontsu eta disfrutatu 
tope eguna! Muxu 
erraldoi bat familia 
osoaren partetik!

 

aNtzuoLa
Axel Asensio Cabrera
Uztailaren 19an, 2 
urte. Zorionak, Axel! 
Patxo erraldoi bat 
etxeko danen, eta 
bereziki, Dareren 
partetik. Asko maitxe 
zaitxugu, bitxito!
 
 
 
 

 

aRRaSatE
Juliana Roca 
Montaño
Uztailaren 22an, 18 
urte. Zorionak zure 
guraso Oscar eta 
Rosmery eta neba 
Hugo Albertoren 
partetik!

 

aRRaSatE
Jare Bergaretxe 
Arkauz
Uztailaren 19an. 
Zorionak, Jaretxo! Sei 
urte etxeko printzesak. 
Jarraitu irribarre politx 
horrekin. Patxo potolo 
bat etxeko danon, eta 
bereziki, Hegoaren 
partetik!
 
 
 

 

ESkoRiatza
Danel Garcia 
Isasmendi
Uztailaren 18an, 4 
urte. Zorionak, 
txapeldun! 
Azkenien ailegatu 
da zure eguna! 
Ondo ospatu eta 
patxo handi bat 
danon partetik.

oÑati
Ander Arnaiz
Uztailaren 20an, 6 
urte. Zorionak, potxolo! 
Ondo-ondo ospatu 
eguna eta muxu handi 
bat etxeko danon, eta 
bereziki, Beñaten 
partetik!
 

 

oÑati
Oxel Aranburu 
Larrañaga
Uztailaren 19an, 2 
urte. Zorionak eta 
urte askotarako, 
Oxeltxo! Oso ondo 
pasatu eguna. Muxu 
handi bat familixa 
danaren partetik.

 

bERgaRa
Adei Ernabide Sebal
Uztailaren 17an, 2 
urte. Adeitxok jada bi 
urtetxo! Segi halako 
alai. Ondo ospatu, 
familiarekin eta 
laguntxuekin.

aRRaSatE
Irati Horillo Tierno
Uztailaren 25ean, 10 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako. Oso ondo 
ospatu eguna eta 
patxo handi bat etxeko 
danon partetik.

 

bERgaRa
Oihan Gisasola 
Sevillano
Uztailaren 25ean, 8 
urte. Zorionak, Oihan! 
Zortzi urte! Hain 
esperotako eguna 
iritsi da azkenean. 
Super ondo pasatuko 
dou. Asko maite 
zaitxugu. Amatxo, 
aitatxo eta Enara.

 

bERgaRa
Ane Arana 
Mendizabal
Uztailaren 24an, 8 
urte. Zorionak, Ane! 
Ondo ospatu zure 
urtebetetze eguna 
etxekoekin eta 
lagunekin. Muxu 
handi bat.

 

oÑati
Noa Garcia Albizu
Uztailaren 24an, 3 
urte. Zorionak, Noa ! 
Aurten familia handituz 
ospatuko dugu! Patxo 
handi bat etxekoen 
partetik, maittia.

 

ESkoRiatza
Juan Carlos Kortazar 
Uribesalgo
Uztailaren 24an, 64 
urte. Zorionak, Juan 
Carlos! Primeran 
ospatu eta muxu 
erraldoi bat familiaren 
partetik. Asko maite 
zaitugu. Horrela segi!
 
 
 

 

bERgaRa
Jurgi Larrea Perez
Uztailaren 24an, 11 
urte. Zorionak, Jurgi! 
Ondo-ondo ospatu 
urtebetetze eguna eta 
patxo bat familia 
osoaren partetik.

 

aNtzuoLa
Amaiur Iparragirre 
Etxeberria
Uztailaren 26an, 
urtebete. Zorionak, 
txikitxo! Urtebete jada! 
Segi halako zoriontsu. 
Muxuak etxekoen eta, 
bereziki, Jareren 
partetik.

 

bERgaRa
Izar Goikoetxea 
Makazaga
Uztailaren 26an, 4 
urte. Zorionak, 
prexioxi! Egun politxa 
euki! Patxo handi bat 
familia osoaren 
partetik.

 

oÑati
Ander Castell Tejada
Uztailaren 26an, 7 
urte. Zorionak, Ander! 
Zazpi urte. Oso ondo 
pasatu eta disfrutatu 
zure egunean. 
Etxekoen partetik. 
Muxuak!

 

bERgaRa
Ander Ortiz 
Lizarralde
Uztailaren 26an, 11 
urte. Zorionak, mutil 
handi! 11 urtiak heldu 
die! Disfrutatu pila bat 
zure egunian eta patxo 
potolo bat familiako 
danon partetik.

 

aRRaSatE
Aner Galan
Uztailaren 25ean, 5 
urte. Zorionak gure 
pirata txikiari! Oso 
ondo pasatu eguna! 
Etxekoen partetik.

 

ESkoRiatza
Oskar Manex 
Maturana Sheen
Uztailaren 25ean, 9 
urte. Zorionak!

 

bERgaRa
Ines Larrañaga, Iñaki Osa eta Naia Osa
Zorion bero-beroak hiruroi! Birramama Inaxik 94 
urte, aitita Iñakik 67 urte eta etxeko bizipozak, 
Naiak, 6 urte beteko dituzue. Eguzkiari bira eman 
diozue elkarrekin! Ondo-ondo ospatu etxeko 
guztion partetik. Patxo handi-handi bat denondako!
 
 

oÑati
Noa Mugarza Urizar
Uztailaren 28an, 10 
urte. Aupa, Noa! Gure 
etxeko kirikixo txikinak 
10 urte bete ditu. 
Etxeko danon partetik, 
muxurik handixena 
zuretako. Izugarri gura 
du; infinituraino!

 

bERgaRa Eta ELgEta
Koldo Irizar Beistegi eta Haritz Gillegi Irizar
Koldok 86 urte, uztailaren 28an eta Haritzek 6 
urte, uztailaren 29an. Zorionak bixoi. Ondo-ondo 
pasatu zuen eguna. Muxu handi bana familiako 
danon partetik.

 

aRRaSatE
Marene Galan
Uztailaren 29an, 8 
urte. Zorionak, maitia! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Asko maite zaitugu! 
Etxekoen partetik.

 

oÑati
Iraia Leibar Zumalde
Uztailaren 27an, 5 
urte. Zorionak, Iraia! 
Segi zaren moduko 
alaia izaten. Egun 
zoragarria izan 
dezazula eta patxo bat 
etxekoen partetik.

 

oÑati
Lea Perez 
Romaratezabala
Uztailaren 27an, 
urtebete. Zorionak, 
politta! Zure lehenengo 
urtetxua be bete dozu. 
Ze azkar! Ondo-ondo 
ospatu. Asko maitte 
zau!

 

bERgaRa
Arane Mendizabal 
Coranti
Abuztuaren 4an, 3 
urte. Zorionak, 
Aranetxo, etxeko 
danon partetik!

 

aREtXabaLEta
Lide Iriarte
Abuztuaren 5ean, 6 
urte. Zorionak, Lide! 
Ondo-ondo ospatu 
zure eguna. Muxu 
handi bat Joanesen 
eta etxeko guztien 
partetik.
 

bERgaRa
Unax Barrenetxea 
Gambra
Abuztuaren 3an, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Etxeko 
mutikuak zortzi urte 
ein dabela! Ondo-ondo 
pasatu eguna, 
disfrutatu eta patxo 
handi-handi bat 
familixa danaren eta, 
batez be, zure 
arrebatxo sorgintxo 
Maiaren partetik!

 

bERgaRa
Maialen Garcia 
Urbieta
Abuztuaren 2an, 10 
urte. Zorionak, 
Maialen! 10 urte jada! 
Muxu handi bat etxeko 
danon, eta bereziki, 
Naroaren partetik.
 

 
 

oÑati
Aiora Fernandez 
Galdos
Abuztuaren 2an, 9 
urte. Zorionak, laztana! 
9 urte ja! Patxo bat 
familixa danaren 
partetik!

 

aRRaSatE
Leire Gomez
Abuztuaren 2an, 19 
urte. Sorpresa Gomez! 
Zorionak 'señora 
doña'! Ondo-ondo ibili 
eta patxo potolo bat 
kuadrilliaren partetik. 
Asko maitte zaittugu!
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EGUBAKOITZA 23
ARETXABALETA Ixadebalde 
azoka
Aretxarte merkatarien elkartearen 
merkealdia, egun osoan.
Saltokien aurrealdea, 10:00etatik 
aurrera.

BERGARA 'Kotoiaren 
emakumeak' erakusketa
Urriaren 10era arte ikusgai.
Laboratoriumen, 10:00etatik 
aurrera.

ARETXABALETA Matraka 
elektrotxarangaren kalejira
Loramendi elkarteak gonbidatuta, 
herriko kaleak girotzeko asmoz 
etorriko da Bidasoaldeko taldea.
Durana kaletik, 18:30ean.

ARRASATE 'Yes, we art' 
ikuskizuna
Gag Street Boys taldearen eskutik, 
Udazabal egitarauaren baitan, David 
Gutierrez eta Iñigo Salinero 
aktoreekin. Edukiera mugatua.
Seber Altube plazan, 19:00etan.

BERGARA Tatxers eta Atturri 
taldeak
Kanta berriak aurkeztuko dituzte 
biek ala biek. Sarrerak, bost euro. 
Edukiera mugatua.
Kartzela zaharrean, 19:00etan.

BERGARA Josh Hoyer & Soul 
Colossal taldea
Soul eta funk doinuez gozatzeko 
aukera Nebraskako taldearekin, 
Berumuga egitarauaren baitan.
Espoloian, 22:00etan.

ZAPATUA 24
ANTZUOLA Erreka garbiketa 
auzolanean
Parte-hartzaileak taldetan banatuta 
egingo dute auzolana.
Herriko Plazan, 10:00etatik 
aurrera.

ANTZUOLA Mural feminista 
margotuko dute
Andramanuelekin batera egingo 
dute. Parte hartzeko aurrez eman 
behar da izena, 943-76 60 65 
telefono zenbakian edo 

'liburutegia@antzuola.com' 
helbidean. 
Ondarren, 10:00etan.

OÑATI Espeleo-txiki Arrikrutzen 
Pasarelaz kanpo abentura familia 
osoarentzat –6 urtetik 
gorakoendako–. Izena emateko: 
943-08 20 00. 
Arrikrutzen, 10:30ean.
 
ARRASATE Arrasate ezagutzeko 
bisita gidatua
10:30ean euskaraz eta 12:00etan 
gazteleraz. Izena emateko: 
'Arrasate.eus/eu/tramiteak/
izen-ematea'.
Herriko Plazan. 

OÑATI 'Altxorraren bila', 
Arantzazun
Izena emateko: 943-78 28 94 edo 
'arantzazu@gipuzkoanatura.eus'.
Arantzazuko parketxean.

BERGARA 'Elosu Yriaun 
gaztelua' hitzaldia
Iñaki Sagredok egingo du berba. 
Edukiera mugatua.
Elosuko apaiz etxean, 11:30ean.

OÑATI 'Oñatiko altxorrak' bisita 
gidatua
Herriko monumentu 
garrantzitsuenetan gordeta dauden 
altxorrak ezagutzeko aukera. Izena 
emateko: 943-788 34 53.
Turismo Bulegoan, 13:00etan.

LEINTZ GATZAGA 'Hemen gaz'! 
jaia
13:12ean, poteo musikatua; eta 
19:00etan, Erne eta Larru Beltzak 
taldeen kontzertua. Aurrez eman 
behar da izena, Doodle plataforman.
San Migel plazan. 

BERGARA Indai eta Azkaiter 
Pelox musikariak
Bergarako musikarien emanaldia, 
edukiera mugatuarekin. Euriarekin, 
Uberako frontoian.
San Juan auzoan, 18:30ean.

ARRASATE Xabi Garreren eta 
Jon Gurrutxaga
Señor No eta Arima Beltzak 
taldeetako musikarien emanaldi 
akustikoa, Arrasate Blues jaialdiaren 
baitan.
Elkano plazan, 19:00etan.

OÑATI Musika bandaren 
kontzertua
Edukiera mugatua.
Lazarraga lorategian, 19:00etan.

BERGARA Añurbe eta Katarsia 
taldeak 
Sarrerak, hiru eurotan, Arrano 
tabernan. Edukiera mugatua. 
18:30ean zabalduko dituzte ateak.
Kartzela zaharrean, 20:00etan.

DOMEKA 25
ARRASATE Ipar martxa ibilaldia
Arrasate-Eskoriatzako Oro auzoa 
ibilaldia egingo dute. Izena 
emateko: 'Arrasate.eus'.
Herriko Plazan, 10:00etan.

ANTZUOLA Lore lehiaketa eta 
erakusketa
Loreak ikusi ostean, herritarrek 
botoa ematen aukera izango dute.
Antzuolan, 11:00etan.

ARRASATE Node, Amaia Elizaran 
eta Eva Guerrero
Udazabal egitarauaren baitan. 
Edukiera mugatua.
Zaldibar frontoian, 19:00etan.

BERGARA 'Mesede bat 
egiteagatik' antzezlana
Beldur eszenikoa duen politiko bat 
gorabeherak kontatzen ditu Trapu 
Zaharra taldeak.
Errotalde parkean, 19:00etan.

ARRASATE Jokin Vitoria eta 
'Sustrajazz' egitasmoa
Arrasateko musikariak bere azken 
proiektua aurkeztuko du Arrasate 
Blues plus egitarauaren baitan. 
Herriko Plazan, 20:00etan.

ARRASATE 'Pyrocircus' su-
ikuskizuna
Suarekin akrobaziak egiten dituzten 
artistak, zuzenean. 
Kanpan, 22:00etan.

MARTITZENA 27
OÑATI Txokolatezko 'Gernika'
Euskal Gozogileak elkarteak 
egindako lana ikusgai, abuztuaren 
8ra arte. 
Santa Anan, 11:00etan.

OÑATI Adineko pertsonek elkar 
ezagutzeko kafe hitzordua
Begirada Adia ekimenaren baitan 
elkartzen dira erretiratuak 
solasaldia egiteko. 
Pake Lekun, 17:00etan.

OÑATI '30 emakume ahaztezin' 
erakusketa
Euskal Herriko historian 
esanguratsuak izan diren emakume 
horien erretratuak eta biografiak 
ikusgai, hilaren 29ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan.

OÑATI 'Pixkanaka-pixkanaka' 
filma, umeendako
Hainbat egilek egindako sei istorio, 
zenbait pertsonaren eta animaliaren 
gorabeherak kontatzen dituena.
Antixena gaztetxean, 17:00etan.

ARRASATE Gaualdi akustikoa
Garazi Barrena, Leire Etxezarreta, 
Asier Sala eta Huntza taldeko Aitor 
Huizi egongo dira oholtzan.
Herriko Plazan, 19:00etan.

EGUAZTENA 28
BERGARA Odol ateratzea
Odola emateko deia zabaldu dute. 
Segurtasun neurriekin.
Oxirondon, 16:30ean.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Etxeko baserritarren garaiko 
produktuak erosteko aukera, 
uztaileko azken azokan. Abuztuan 
ere egingo dira azokak.
Oxirondon, 18:00etan.

ARRASATE Unidad Alavesa eta 
Screamers & Sinners taldeak
Folk, soul eta psychobilly doinuak 
entzuteko aukera, Udazabalen 
barruan. Edukiera mugatua.
Cordoba y Oro plazan, 19:00etan.

ARETXABALETA 'Prozak' 
ikuskizuna
Musika eta akrobaziak bateratzen 
ditu Malas Compañias taldeak. 
Edukiera mugatua.
Kurtzebarri eskolako kantxan, 
19:00etan.

EGUENA 29
OÑATI Traste zaharren bilketa 
eta garbigune ibiltaria
Herritarrek utzitako materiala 
jasoko dute egun osoan.
Azoka plazan,  10:00etan.

BERGARA Willis Drummond 
taldea
Jurgi Ekizak gidatzen duen 
taldearen kontzertua. Debalde, 
baina edukiera mugatuarekin.
Usondo parkean, 22:00etan.

EGUBAKOITZA 30
LEINTZ GATZAGA Bisita gidatua 
Gatz Museoan
Eguaztenetik domekara egiten 
dituzte bisitak, 12:00etan eta 
13:00etan. Aurrez eman behar da 
izena: 943-71 47 92 edo 
'reservas@gatzmuseoa.com'.
Gatz Museoan, 12:00etan.

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

'PYRoCiRCuS' ikuSkizuNa

ARRASATE 'Pyrocircus' su-ikuskizuna
Suarekin akrobaziak egiten dituzten artistak zuzenean ikusteko aukera. 
Debalde izango da, edukiera mugatuarekin. Segurtasun distantzia 
mantentzea eskatu dute antolatzaileek.
Etzi, domeka, kanpan, 22:00etan.
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ARRASATE 'Legea gu gara' 
antzezlana
Barsanti taldearen eskutik, 
Udazabal egitarauaren baitan. 
Edukiera mugatua.
Seber Altube plazan, 19:00etan.

ZAPATUA 31
ARRASATE Arrasate ezagutzeko 
bisita gidatua
10:30ean, euskaraz, eta 12:00etan, 
gazteleraz. Izena emateko: 
'Arrasate.eus/eu/tramiteak/
izen-ematea'.
Herriko Plazan.

OÑATI Bisita gidatua 
Arantzazuko santutegian
Egunero egiten dituzte: 10:30ean 
eta 15:30ean euskaraz eta 
12:30ean eta 17:00etan gazteleraz. 
Izena emateko: 943-71 89 11 edo 
'infoturismo@debagoiena.eus'. 
Arantzazuko Turismo Bulegoan.

EGUAZTENA 4
BERGARA Eguaztenetako azoka
Etxeko baserritarren garaiko 
produktuak erosteko aukera, 
uztaileko azken azokan. Abuztuan 
ere egingo dira azokak.
Oxirondon, 18:00etan.

EGUENA 5 
BERGARA 'Zirkoteke' kale 
antzerkia
Sormenez, abileziaz eta erritmoz 
betetako lana, Zirkugintza taldearen 
eskutik. Edukiera mugatua.
Irala kalean, 20:00etan.

ZAPATUA 7 
OÑATI Espeleo-abentura
18 urtetik gorakoendako abentura. 
Izena emateko: 943-08 20 00.
Arrikrutzen, 10:30ean. 

ARRASATE Arrasate ezagutzeko 
bisita gidatua
10:30ean euskaraz eta 12:00etan 
gazteleraz. Izena emateko: 
'Arrasate.eus/eu/tramiteak'.
Herriko Plazan.

DOMEKA 8 
ARRASATE Arrasate ezagutzeko 
bisita gidatua
10:30ean euskaraz eta 12:00etan 
gazteleraz. Izena emateko: 
'Arrasate.eus/eu/tramiteak'.
Herriko Plazan.

ARRASATE 'PR-GI 96: Udala-
Besaide' ibilaldia
Izena emateko: 'Arrasate.eus/eu/
tramiteak'.
Herriko Plazan, 10:30ean.

EGUAZTENA 11
BERGARA Odol ateratzea
Odola emateko deia zabaldu dute. 
Segurtasun neurriekin.
Oxirondon, 16:30ean.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Etxeko baserritarren garaiko 
produktuak erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan.

ZAPATUA 14
ARRASATE Arrasate ezagutzeko 
bisita gidatua
10:30ean euskaraz eta 12:00etan 
gazteleraz. Izena emateko: 
'Arrasate.eus/eu/tramiteak'.
Herriko Plazan.

ARETXABALETA Habana Vieja 
taldea
Kubako musika tradizionala eta 
herrikoia eskainiko dute Gerard 
Morenok, Jordi Margalefek eta Pere 
Domenechek.
Herriko Plazan, 13:00etan.

ARETXABALETA 'Magi-klown' 
ikuskizuna, umeendako
Erre Produkzioak taldearen eskutik. 
Edukiera mugatua.
Kurtzebarri eskolako kantxan, 
18:00etan.

ARETXABALETA Noa & The Hell 
Drinkers taldea
'Craft blues' diskoa aurkeztuko 
dute, Leizarra musika eskolako 
irakasle Paul San Martinek 
lagunduta.
Herriko Plazan, 20:00etan.

ANTONIO ZABALA

GASTEIZ

GORBEIA

Raya y el 
ultimo dragon
Egunero, 
domeka izan 
ezik: 17:00.
Domeka: 11:45, 
17:00.

Operacion 
Camaron
Egunero, 
domeka izan 
ezik: 19:35, 
21:50.
Domeka: 12:00, 
19:35, 21:50.

Spirit. 
Indomable
Egunero, 
domeka izan 
ezik: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.

Fast & Furius 9
Egunero, 
domeka izan 
ezik: 16:50, 
19:35, 22:20.
Domeka: 11:45, 
16:50, 19:35, 
22:20.

4 chicos y 
esto
Egunero, domeka 
izan ezik: 16:50.

Domeka: 12:00, 
16:50.

La viuda negra
Egunero, domeka 
izan ezik: 17:00, 
19:35, 22:10.
Domeka: 12:00, 
17:00, 19:35, 
22:10.

A todo tren! 
Destino 
Asturias
Egunero, domeka 
izan ezik: 16:50, 
18:40, 20:30, 
22:20.
Domeka: 12:00, 
16:50, 18:40, 
20:30, 22:20.

La purga: 
infinita
Egunero:  17:30, 
19:45, 22:00.

Peter Rabbit 2
Egunero, domeka 
izan ezik: 16:45, 
18.40, 20:35, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
16.45, 18.40, 
20.35, 22:30.

Dos
Egunero: 19:00, 
20:30, 22:00.

Misterio Saint 
Tropez
Egunero: 18:50, 
20:40, 22:30.

Space Jam 
(euskaraz)
Egunero, 
domeka izan 
ezik: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.

Space Jam
Egunero, 
domeka izan 
ezik: 17:30, 
20:00, 22:20.
Domeka: 11:45, 
17:30, 20:00, 
22:20.

El cover
Egunero: 19:20, 
21:00.

BOULEVARD

Space Jam
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 
16:00.
Egunero: 18:00, 
18:30, 20:00, 
21:00, 22:00.
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 17:15, 
22:15.

Sendero al 
infierno
Egunero: 17:00, 
19:20, 21:40.

La purga 
infinita
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.
Martitzena: 
18:10, 20:20.

Peter Rabbit 2
Egubakoitzetik 
domekara, eta 
eguaztena: 
16:00, 18:05, 
20:10.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 18:05.

La viuda negra
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 20:30.

Fast & Furious 
9
Egubakoitzetik 
domekara, eta 
eguaztena: 
16:10, 19:10, 
22:10.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 19:10, 
22:10.
Egunero: 17:30.

FLORIDA

Raya y el 
ultimo dragon
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Spirit
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 
17:40.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:40.

Fast & Furious 
9
Egubakoitza, eta 
astelehenetik 
eguenera: 
19:30.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
19:30.

A todo tren. 
Destino 
Asturias
Egunbakoitza: 
17:00, 18:50, 
20:40, 22:30.
Zapatua: 12:00, 
17:00, 18:50, 
20:40, 22:30.
Domeka: 12:00, 
17:00, 18:50, 
20:40.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00, 

18.50, 20:40.
Martitzena: 
17:00.

Summer of 
soul
Egubakoitza eta 
zapatua: 19.45, 
22:00.
Domekatik 
eguenera: 
19:40.

Space Jam
Egubakoitza: 
17:20, 19:40, 
22:00.
Zapatua: 12:00, 
17:20, 19:40, 
22:00.
Domeka: 12:00, 
17:20, 19:40.
Astelehenetik 
eguenera: 
17:20, 19:40.

El viaje de sus 
vidas
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
20:40, 22:30.
Domekatik 
eguenera: 
17:00, 20:40.

Amalia en el 
otoño
Egubakoitzetik 
eguenera: 
19:05.

ziNEMa

KRITIKA

La mujer que escapó
Zuz.: Hong Sang-soon. Herr.: Hego Korea (2020). Aktoreak: Kim Min-hee, Seo Young-hwa, Song Seon-mi. Iraupena: 77 min.

Solasaldien naturaltasuna

Hong Sans-soon zuzendari 
korearrak filmak egiten dihardu 
etengabe. Urte berean bi eta 
hiru film burutzeko gai izaten 
da. Aurten, Berlingo 
Zinemaldian, film bat aurkeztu 
zuen, eta duela egun gutxi 
bukatutako Cannesko 
Zinemaldian beste bat 
estreinatu zuen. Orain gure 
pantailetara heldu den 'La 
mujer que escapó' iazko 
pelikula da. San-soonek oso 
denbora laburrean filmatzen du. 
Plano gutxi erabiltzen ditu, 
iraupen oso luzekoak izaten 
direlako. Planoan, eszenan 
dauden pertsonaiak agertzen 
dira; noizbehinka, planoa 
enkoadratzeko zooma erabiltzen 
du, eta, planoa aldatu barik, 
batzuetan, pertsonaia bakar bat 
enfokatzen du. Bere filmak 
pertsonaia desberdinen arteko 
elkarrizketak izaten dira. Kasu 

honetan, 5 urtean senarra 
egunero hutsik egin barik ikusi 
duen emakumea da 
protagonista. Senarraren bidaia 
bat aprobetxatuz, urte askoan 
ikusi ez duen laguna bisitatzera 
joago da. Pertsonaien artean 
sortzen diren solasaldiak 
naturaltasun osoz filmatuta 
daude. Oso ondo islatzen da 

pertsonaien artean sortzen den 
intimitatea eta 
konplizitatea. Bisita horietan, zer 
edo zer jan eta edaten duten 
bitartean, euren sentimenduak 
eta euren bizitza nola doazen 
azaltzen dute. Ez ditu gauzak 
azpimarratzen, eta, agian, 
gauzak askeegi geratzen zaizkio, 
ikuslearen inplikazio lortzeko.
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Azken  
zutabea

Hau izango da GOIENA 
aldizkarian idatziko dudan 
azken zutabea. Urteak 
daramatzat 4-5 astean 
behin kolaborazio hau 
idazten Goienarako. Nire 
artxiboen arabera, 
2015etik. Zer kontatzerik 
edo esaterik ez daukazula 
nabaritzen duzunean 
erretiratzea da aukera 
egokiena, eta ni nabaritzen 
hasia naiz. Bestalde, 
Goienari berari eta 
debagoiendarroi aire 
freskoa ondo etorriko 
zaigula konbentzituta 
nago. Urte hauetan 
guztietan izan dira 
erraz-erraz idatzi ditudan 
zutabeak.

Txanda iritsi eta gaia 
burura etorri eta jarioz 
idatzitakoak. Beste 
batzuetan –azken aldera 
sarriago–, zeri buruz idatzi 
pentsatzen ere denbora 
pasa behar izan dut eta 
konbentzimendu handirik 
gabekoak ere bidali izan 
ditut eguazten batzuetan 
erredakziora. Beraz, 
zantzu hauek pilatzen 
hasita, erreleboa behar dut 
eta behar dugu.

Eskerrik asko Goienari 
1.000 karaktereko aukera 
hau eskaini izanagatik eta 
eskerrik asko nire 
zutabeak irakurri 
dituzuenoi. Aurrerantzean, 
neu ere irakurle.

Ondo segi eta bixi bizi.

azkEN bERba

AGURNE BARRUSO

Jone Olabarria bERgaRa
Eustaten azken datuen arabera, 
Bergarako Matxiategi auzoa da 
Gipuzkoa osoan biztanleria 
zaharkituena duena. Bertan 
erreferentziazkoa da Ander Es-
tellak gidatzen duen farmazia. 
Betidanik gustatu izan zaio jen-
dearekin harremana izatea, eta 
hori baloratzen du gehien bere 
eguneroko lanean.
Familiatik etorri zaizu farmazia hau, 
baina zuk zeuk ere tradizioarekin 
jarraitu duzu, Farmazia ikasita...
Ni ikerlaria izan naiz, hamabost 
urtez. Nafarroako unibertsitatean 
ikasi eta bertan ikerlari aritu 
ostean, Europara joan nintzen, 
lau urtez, Suitzara. Aita erreti-
ratzeko unea iritsi zenean, bai-
na, etxera itzuli nintzen. Iker-
kuntzak, zoritxarrez, ez du au-
kera duinik ematen, ez dago 
hainbeste lan, eta Espainiako 
Estatuan are okerragoa da.
Zer moduz hartu zintuzten farma-
zian? Ez zen erraza izango aita 
ordezkatzea hainbeste urteren 
ostean...
Oso ondo, ezin naiz kexatu. Ha-
sieran, Javierren semea izenez 
ezagutzen ninduten denek, ai- 
tortu beharra dut. Baina, apur-
ka-apurka, Javierren semea 
izateari uzten ari natzaio, geroz 

eta gehiagorentzat naiz Ander, 
baina kostata oraindik.
Hainbeste urtez kanpoan bizi ostean, 
zer nahiago?
Hemen egonda, lagunak eta fa-
milia gertuago dauzkat, eta hori 
asko baloratzen dut. Baina kan-
pora irtetean ere, ikuspuntua 
zabaldu eta jende ezberdina 
ezagutzeko aukera dago. Bat 
jabetzen da badagoela beste zer-
bait hemendik kanpo, eta denok 
ezberdinak izanda ere nola bizi 
gaitezkeen batera.
Matxiategiko farmazian gehienak 
60 urtetik gorakoak izango dira...
Asko igartzen dugu poligonoa 
auzo zaharkitua dela. Hemengo 
bezeroa 60-65 urtetik gorakoa 
da, nahiz eta umeak geroz eta 
gehiago ikusten ditugun.
Zer da farmazialari izatearen one-
na? Eta okerrena?
Farmazian lan eginda, jendea-
rekin duzun hurbiltasuna. Jen-
dearekin egotea asko gustatzen 
zait; are gehiago orain, hainbes-
te arazo dagoela anbulatoriora 
joateko edota pertsonal sanita-
rioarekin harremana izateko.
Eta ikerketaren alorrean?
Ikerkuntzan zailena beti aurre-
ra jarraitzea da; dirulaguntzak 
lortzea, adibidez. Hainbeste 
zailtasunen ostean, baina, zerbait 
ona aurkitzen denean poztasuna 
ikaragarria da, merezi duela 
sentitzen da.
Nolako eragina izan dute sare so-
zialek sektorean?
Online ez dagoena ez da existi-
tzen. Sare sozialetan egon egin 
behar dela uste dut; presentzia 
eduki eta adi egon behar da.

Ander Estella, Matxiategi auzoko farmazia eta ortopediaren kanpoaldean. M. ARRAYAGO

goiENa 0kM giDa

"Poligonoa auzo adindua 
dela asko igartzen dugu"
ANDER ESTELLA EStELLa FaRMazia Eta oRtoPEDia
'Javierren semea' izenez ezagutzen dute askok, baina, lau urteren ostean, "apurka" 
bada ere, auzotarren konfiantza irabaziz doala aitortu du farmaziako arduradunak

"Gure familian betidanik gustatu izan zaizkigu jaiotzak; bereziki, 
aitari eta aitonari. Ordutik datorkigu Gabon sasoian jaiotza erraldoi 
bat jartzeko ohitura. Hemen lekua zutenez jaiotza jartzeko, 
farmazian egon izan da betidanik. Lehen urteetan txiki batekin 
hasi ziren eta gero joan da handitzen, apurka. Iaz, esaterako, 
egoerara moldatu genuen jaiotza, eta pertsonaia guztiek maskara 
zeramaten jantzita. Tradizioarekin jarraitzea espero dugu".

Gabon sasoian, bereziki ezaguna

Goiena 0Km 
Gidaren 

eskaintza 
osoa

PEFC ziurtagiria

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