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  Zu hemen zaude.
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 ZUTENAK FILMAREKIN IDENTIFIKATZEA ESPERO DUT" 
 Manu Gomez arrasatearrak 'Érase una vez en Euskadi' pelikula aurkeztuko du Donostia 

 Zinemaldian irailaren 22an; Debagoieneko hainbat herritan filmatu du / 40 
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Jone Olabarria aRRaSatE
Asteko balantzea eginda, hilaren 
9tik eguaztenera arte, 47 positi-
bo erregistratu dira bailaran, 
aste bat lehenago egun tarte 
berean erregistratutakoak baino 
13 gutxiago, guztira. 

Azken asteetako joerarekin 
jarraituz, egoerak hobera egiten 
jarraitzen du bailaran, baina, 
hala ere, kontuan izan behar da 
oraindik ere Gipuzkoak eta Eus-
kal Autonomia Erkidegoak bai-
no intzidentzia altuagoa duela 
Debagoienak: une honetan 
165ekoa da tasa eskualdean, eta 
152koa eta 147koa Gipuzkoan 
eta Euskal Autonomia Erkide-
goan, hurrenez hurren. Azpi-
marratzekoa da, eguazteneko 
datuekin, 100.000 biztanleko 14 
eguneko intzidentzia-tasa meta-

tua 150 kasutik jaitsi dela EAEn, 
eta, hortaz, Bizi Berri IV plana-
ren arabera, eta intzidentzia-ta-
saren adierazleari erreparatuta, 
transmisio-egoera tentsionatua 
izatetik moderatura pasa da.

HERRiz HERRikako EgoERa

ARAMAIO DA GORRIZ 
DAGOEN HERRI 
BAKARRA BAILARAN
Pandemia hasi zenetik, 9.148 lagun 
kutsatu ditu gaitzak Debagoienean. 
Herrika, Aretxabaletan erregis-
tratu dituzte kutsatu gehien azken 
astean, hamahiru. Arrasaten 
hamabi izan dira positiboak, eta 
sei Oñati, Bergara eta Eskoriatzan. 
Aramaion hiru atzeman dituzte, 
eta bat Antzuolan.

Eskualdeko mapari dagokionez, 
Aramaio izan da aste honetan 
eremu gorritik ezin irtenda ge-
ratu den herri bakarra. Laran-
jan dagoen herri bakarra –300dik 
gorako intzidentziarekin– Are-
txabaletan da une honetan. Hi-
laren 10ean 8 positibo baieztatu 
ziren bertan eta orduan pasatu 
zen Aretxabaleta eremu gorrira, 
baina handik hiru egunera lor-
tu zuen tasa 400dik jaitsi eta 
eremu laranjan kokatzea.

Bestalde, aipatzekoa da Esko-
riatzaren kasua: abuztua ezkero 
zegoen intzidentzia-tasa 400dik 
jaitsi ezin, eta azken astean lor-
tu du eremu gorritik horira 
igarotzea. Irailaren 14an igaro 
zen eremu laranjara, 15ean ho-
rira. Antzuola ere hilaren 12an 
igaro zen eremu horira.

bEStELako aDiERazLEak

PERTSONA BAT HIL DA 
BAILARAN GAITZAK 
JOTA, ARRASATEN
Hilaren 6tik 12ra, 36 lagun zen-
du dira EAEn koronabirusaren 
eraginez –aurreko astean baino 
hamabi gehiago–, eta horietako 
bat debagoiendarra izan da; 
Arrasatekoa, hain zuzen ere. 
Datuak aztertuta, pandemia hasi 
zenetik, 175 heriotza erregistra-
tu dira bailaran; horietatik 88, 
Arrasaten. Bergaran 40 izan 
dira, hemeretzi Aretxabaletan, 
hamazazpi Oñatin, zortzi Esko-
riatzan eta bana Antzuola, Ara-
maio eta Elgetan.

Debagoieneko Ospitaleko egoe-
rari erreparatuta, bi lagun dau-
de gaitzaren eraginez ingresa-
tuta une honetan –joan den 
asteko kopuru bera da–. Zuzen-
daritzaren arabera, ez da gora-
behera azpimarragarririk izan 
eta egoerak azken asteetako 
"joera lasaiarekin" segitzen du.

tXERtakEta-kaNPaiNa

HERRITARREN %85EK 
BUKATU DU EAE-N 
TXERTAKETA ZIKLOA
Eguaztenera arteko datuen ara-
bera, 3.235.543 dosi jarri dira 
Euskal Autonomia Erkidegoan; 
momentura arte iritsitakoen 

%90,7, hain zuzen. Gauzak ho-
rrela, 12 urtetik gorako 1.686.015 
herritar dira txertaketa-zikloa 
bukatu dutenak –%85,2– eta 
1.766.617 lagunek jaso dute gu-
txienez lehenengo ziztada –%89,3– 
Azpimarratzekoa da dagoeneko 
gazteenen taldean –12 eta 15 urte 
artekoak– %83k hartu duela 
ziztada bat eta %51k bukatu 
duela zikloa.

Bestalde, adinekoen egoitze-
tako egoiliarrei COVID-19aren 
aurkako txertoaren hirugarren 
dosia ematea onartu zuen atzo 
Espainiako Osasun Ministerioa-
ren osasun publikoko batzordeak. 
Adinekoei soilik ez, immunita-
te baxua duten pertsonei ere 
hirugarren dosia emango diete; 
tartean, minbizia dutenei eta 
Downen sindromea duten 40 
urtetik gorako pertsonei.

oSaSuN NEuRRiak

LABIK GAUR NEURRI 
BERRIAK IRAGARTZEA 
AURREIKUSTEN DA
Labi instituzionala gaur 09:00etan 
batuko da, eta azken egunetan 
pandemiaren adierazleek izan-
dako bilakaera kontuan izanda 
–batez ere, intzidentzia-tasei 
dagokienez–, indarrean dauden 
neurriak arintzea erabaki leza-
ke; ekitaldien edukieran eta 
ostalaritzaren ordutegietan au-
rreikusten dira aldaketak.

Kutsatu kopuruak eta 
intzidentziak behera 
egiten jarraitzen dute
aurreko astean baino 13 positibo gutxiagorekin, Debagoieneko intzidentzia-tasa 
232tik 165era jaitsi da astebetean, nahiz eta oraindik EaEkoa baino handiagoa izan. 
Pandemia hasi zenetik, 9.148 debagoiendar kutsatu ditu CoViD-19ak bailaran

Positibo kasuak eta intzidentzia
Positiboak 

aste 
honetan

Positiboak 
aurreko 
astean

Positibo 
metatuak

Positiboak 
biztanleekiko 

 Intzidentzia tasa
14 egunekoa, 

100.000 biztanleko

Aretxabaleta 13 12 976 %13,79 352

Arrasate 12 11 3.520 %15,94 104

Eskoriatza 6 6 519 %12,65 292

Oñati 6 13 1.677 %14,62 165

Bergara 6 8 1.837 %12,22 93

Aramaio 3 6 228 %15,41 608

Antzuola 1 3 294 %13,49 183

Elgeta 0 1 84 %7,43 88

Gatzaga 0 0 13 %5,2 0

DEBAGOIENA 47 60 9.148 %14,12 165

OHARRA: EGUAZTENERA ARTEKO DATUAK ITURRIA: OSASUN SAILA

Intzidentzia-tasaren eboluzioa
DATUEN ITURRIA: EUSKO JAURLARITZA ETA NAFARROAKO GOBERNUA
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UXUE IGARZA LOIOLA DEbagoiENa
COVID-19aren pandemiak ertz 
asko ditu, eta sistemaren alor 
guztietan eragin du: ekonomian, 
hezkuntzan, aisian, kulturan 
eta, jakina, osasunean; baina ez 
bakarrik osasun fisikoan. Gaitzak 
berak eragin dituen kalte zuze-
nez gain, pandemia-egoerak, 
itxialdiak eta normaltasun be-
rriak herritarron buru-osasunean 
erasan dute.
Ezbairik gabekoa da gaitzak uste 
baino gehiago eragin duela alor 
psikologikoan, ezta?
Argi dago buruko osasunean 
eragin itzela izan duela pande-
miak; denbora luzez egon gara 
etxean eta gure bizi-ohiturak 
asko aldatu dira. Itxialdia etorri 
zenean, erabat berria zen egoe-
ra: telelana –edo online ikaske-
tak–, sozializazio murritza, gure 
familia eta lagunak ikusteko 
aukerarik eza, bakardadea zen-
bait kasutan… Horrek guztiak 
eragin latzak izan ditu gugan, 
norbanakoengan. Baina norba-
nakoaz, itxialdiaz eta musukoaz 
harago, gizarte-taldea aldatzen 
ari da.
Zertan edo non antzematen duzu 
aldaketa hori?
Adibide garbiena sozializatzeko 
modua da. Erabat aldatu gaitu. 
Gainera, gu, euskaldunak, oso 
kale-zaleak gara; jendearekin 
egotea gustatzen zaigu… 
Zein joera negatibo indartu dira 
gure alderdi psikologikoan?
Antsietate egoerek eta nahas-
mendu obsesibo konpultsiboek 
bereziki egin dute gora. Depre-
sioa eta antsietatea pairatzen 
zituztenek sintoma markatua-
goak erakutsi dituzte pandemian 
zehar. Gauza bera gertatu da 
obsesioekin, baina, kasu hone-
tan, aurretik gisa horretako 
nahasmendurik ez zutenek ere 
nahasmendu obsesibo konpul-
tsiboak garatu dituzte denbora 
honetan; batez ere, garbitasu-
nari edo desinfekzioari lotuta-
koak.

Adin-tarteei erreparatuta, nortzuk 
izan dira kaltetuenak?
Gehiago edo gutxiago, denon 
buru-osasunean eragin du pan-
demiak, baina kalte esangura-
tsuenak bi populazio-taldetan 
hauteman ditugu: nerabeengan 
eta adinekoengan. Nerabezaroan 
irtetea tokatzen da, gauzak egi-
tea, esperimentatzea, eta bat-ba-
tean etxean geratu behar izan 
dute gazteek. Halaber, kalera 
irteteko aukera izan dutenean, 
neurri oso zorrotzak errespeta-
tu behar izan dituzte. Horrek 
antsietatea sortu die. Gainera, 
eskolak etxetik jarraitu behar 
izateak ere ezinegona sortu du 
hainbatengan, eta hori ere izan 
da estresaren eta bestelako gai-
tzen iturri.

Bestetik, adineko jendeari da-
gokionez, 65 eta 70 urtetik go-
rako pazienteak etorri dira nire 
kontsultara. Adierazgarria da 
datua; izan ere, pandemia baino 
lehen, nire inguruan, behintzat, 
ez zen batere ohikoa adin ho-
rretako jendea psikologoaren-
gana joatea. Beldurtuta, bakar-
dade sentimenduarekin eta 
egoerak gaindituta etorri dira.
Pandemiaren testuinguruan, hila-
beteek aurrera egin ahala, etsipe-
na nagusitzea 'normala' da?
Bai. Denok egon gara saturatu-
ta, eta normala da gaizki senti-
tzea, baina, etsipen hori desa-
gertzen ez dela ikusten badugu, 
laguntza eskatu beharko genuke.
Erraza da urrats hori egitea ala 
errotuta dago oraindik psikologoa-
rengana joatearen estigma?
Belauneko mina dugunean inon-
go arazorik gabe joaten gara 
traumatologoarengana. Bada, 
emozionalki kili-kolo gaudenean 

ere, beharrezkoa da psikologoa-
rengana joatea; laguntza profe-
sionala eskatzea. "Hau nik ba-
karrik gaindituko dut" pentsa-
tzeko joera izaten dugu, baina, 
sarritan, ondoan profesional bat 
izateak asko errazten du bidea. 
Hala ere, zuk esan bezala, estig-
ma eta lotsa kontuak beti egon 
dira hor... Aitortu behar dut 
pandemiak, behintzat, erakutsi 
digula egoera jakin batek gure 
ongizate mentala hankaz gora 
jar dezakeela. 
Esan daiteke pandemiak arazo 
psikologikoak sozializatzeko bide 
eman duela?
Pandemiak arazo horiek ikusa-
razten lagundu du; besteak bes-

te, oso kolektiboa izan delako. 
Lagunartean, familian, kalean, 
jendeak asko hitz egin du nor-
beraren sentsazioei buruz. Es-
tigma gabe jardun dugu, oro 
har. Nolanahi ere, oraindik ez 
dugu lortu buru-osasunari behar 
duen tokia ematea.  
Zein da egoera zailei aurre egiteko 
erreminta?
Baikortasuna. "Zein gaizki gau-
den", "nazkatuta nago egoerare-

kin", "ezin dugu ezer egin" eta 
horrelakoak pentsatu beharrean, 
baikorragoak izatean dago gakoa. 
Adibidez, konturatu behar dugu 
mundu mailako pandemia bati 
aurre egiten ari garela, eta hori 
gure osasun sistemari esker. 
Apurka-apurka ari gara beste 
normaltasun batera iristen. Az-
ken finean, gauza negatiboak ez 
dira hain negatiboak gure ja-
rrera positiboa bada.

Agiriano, Arrasateko Udalaitz zentroan duen kontsultan.

"Baikortasuna da egoera 
honi erantzuteko gakoa"
GARBIÑE AGIRIANO PSikoLogoa
osasunaren gaia goren-gorenean dagoen honetan, birusez hitz egiteaz gain, 
sentsazioez jardutea ere tokatzen da. Nola eragin du pandemiak buru-osasunean?

"PANDEMIAREN 
AURRETIK EZ ZEN 
HAIN OHIKOA ADINEKO 
JENDEA KONTSULTARA 
ETORTZEA"
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Elorregiko auzo alkate Jon Mu-
jikari ez zaio ekimenik falta, 
besteak beste, bera delako San-
prubusaren kudeatzailea. Ez zen 
horrekin konformatu, eta auzo-
ko lehen azoka antolatu berri 
du, auzokideekin elkarlanean. 
"Auzoan badauzkagu ekoizle 
batzuk, bizpahiru dira, guztira, 
eta gure artean askotan aipatu 
izan dugu Elorregi plaza polita 
izan daitekeela Bergarako, Arra-
sateko eta Oñatiko herritarrak 
azoka baten baitan batzeko".

Zer-nolako postuak egongo 
diren galdetuta, zera azaldu du: 
"Elorregin bertan egindako ogia 
egongo da, bisuteriarekin lotu-
tako postuak ere bai, arotz bat, 
poltsa ekoizleak, bordatuen pos-
tu bat, Nafarroatik etorritako 
lagun batzuek piper erreak egin-
go dituzte... Denetik egongo da 
bertan jarriko ditugun postuetan 
zehar", azaldu du Mujikak. 

Guztira 25 postu inguru egon-
go dira, eta bi eratara lortu dute 
horiek Elorregira erakartzea: 

"Kasu batzuetan, gu joan gara 
artisau edo nekazari konkretuen 
bila. Baina beste kasu batzuetan, 
eurak izan dira gure atea jo 
dutenak; handik edo hemendik 
azokaren berri izan eta bertan 
egoteko gogoz deitu digutenak, 
alegia".

Estalpean
Elorregiko aparkalekua baliatzea 
zen asmoa hasieran, baina egu-
raldi iragarpen eskasa ikusita 
Gurutze Gorriaren estalpean 
egitea erabaki dute: "Eguraldi 
txarra egiteko aukera beti dago 
hor, eta horretarako kokaleku 
bat irudikatu genuen hasieratik. 
Hala, Gurutze Gorriak anbulan-
tziak gordetzeko Elorregin duen 
estalpean jarriko ditugu postuak. 

Hori bai, noranzko bakar bat 
markatuko dugu postuak ikus-
teko. COVID-19a dela-eta, jende 
pilaketak saihestea lortu nahi 
dugu noranzko bakarreko zir-
kuituarekin". 

Leku "estrategikoa"
Zapatukoa lehen azoka izango 
da, baina urtero bi azoka anto-
latzeko gogoz dago Elorregiko 
auzo-alkatea: "Leku estrategikoa 
da, bailarako hiru herri handie-
nen topaleku eta pasea-leku dena. 
Era honetako azokak egiteko 
potentziala daukan gunea da, 
eta, hiru herri horiek nahi iza-
nez gero, beste hainbat gauza-
tarako ere bai. Hemen, adibidez, 
belardi eder batzuk daude, bar-
bakoa eta antzerakoak egiteko 
oso aproposa izan daitezkeenak. 
Inguru honi guztioni indar gehia-
go eman diezaiokegu, azpiegi-
tura falta estaliz gero; komunak, 
esaterako. Bidegorria jarri zu-
tenetik sekulako erabilera mai-
la du, eta horren araberako 
azpiegiturak jartzea komeni da". 

Elorregiko auzo-alkate Jon Mujika, zapatuko azokako kartela eskuan duela. X.G.

Elorregiko lehen azoka 
egingo dute zapatuan
auzoko ekoizleez gain, Euskal Herriko 25 ekoizle eta artisau elkartuko dira gurutze 
gorriko aterpean jarriko dituzten postuetan. urtean bi azoka egiteko gogoz daude, eta 
komuna eta halako azpiegiturak jartzea eskatu dute, "auzoari zuku gehiago ateratzeko"

ELORREGIKO OGIA ETA 
MOMENTUAN 
ERRETAKO PIPERRAK 
EGONGO DIRA SALGAI, 
BESTEAK BESTE

Arizmendiarrieta plazan egindako omenaldi bat. INTXORTA 1937

1936an tropa faxisten erasoa 
jasan zutenei omenaldia
irailaren 26an 85 urte beteko dira faxistak Debagoienean 
sartu zirela, eta arrasaten egingo diete aitortza ekitaldia

X.G. DEbagoiENa
Intxorta 1937 Kultur Elkarteak 
beste urte batez omenduko ditu 
faxisten erasoa jasan zuten de-
bagoiendarrak. Irailaren 26an 
85 urte beteko dira tropa faxis-
tak bailaran sartu zirela, eta, 
urtero legez, egutegiko egun 
horretan egingo dute aitortza 
ekitaldia. 12:00etan hasiko da, 
Arrasateko Arizmendiarreta 
plazan, gerran hildakoen omen-
dez jarritako eskulturaren al-
boan. "Ekitaldian, errepresalia-
tutako pertsona guztiak izango 
dira protagonista, eta, haien 
izenean, errepresaliatua izan 

zen herri bakoitzeko pertsona 
batek edo haien senideek hitza 
hartuko dute", azaldu dute an-
tolatzaileek. Horien artean kon-
firmatuta daude: Ixa Aranguren 
antzuolarra; Olga Etxeberria 
aretxabaletarra; Jose Mari Velez 
de Mendizabal aramaioarra; 
Mari Nati eta Isabel Urionaba-
rrenetxea arrasatearrak; Luzia 
Farras bergararra; Anttoni Te-
lleria elgetarra; Arantza Sasian 
eskoriatzarra; eta Manttoni 
Galdos oñatiarra. 

Omenaldian bertsolariek, dan-
tzariek, musika bandak eta 
abeslariek parte hartuko dute.

MIREIA BIKUÑA

Pentsiodunen protesta berezia
"Enpresa elektrikoen irabaziak iazkoak baino handiagoak" direla eta 
"argindarraren faktura maiatzetik %57 igo izana" kritikatu zuten 
Arrasateko pentsiodunek asteleheneko elkarretaratzean. Bertan erabilitako 
protesta-kartelak Iberdrola konpainiak Portaloian duen bulegoaren 
kristaletan itsatsi zituzten ekitaldi amaieran.
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Bigarren eskuko produktuen 
salerosketa gune bat baino zer-
bait gehiago izateko grinak 
bultzatuta, Arrasateko Eco Cen-
ter egoitza moldatzeari ekin 
zioten Emaus taldeko lagunek, 
eta egoitza berria errealitate 
da atzo ezkero. Dekorazio kon-
tzeptu berri bat aplikatu dute, 
eta bezeroentzako eta erabil-
tzaileentzako gune atsegina 
sortzea lortu. "Etika, estetika 
eta emozioa dira proiektu hau 
egiteko kontuan hartu diren 
irizpideak, eta hortik dator 
Emaus Kubora izen berria. De-
korazio-kontzeptu berri bat 
bilatzen du, Debagoieneko es-

kualdeko bezeroengandik eta 
lagunengandik gertuago egote-
ko. Lehengai nagusia, Emausen 
ohikoa den bezala, giza faktorea 
izan da; izan ere, laneratze-en-
presan lan egiten duten langileek 
egin dute eraldaketa-lana", azal-
du du elkarteko komunikazio 
arduradun Begoña Cabaleirok.

Eskaintza zabala
Emaus Kuboran, objektu bereziez 
gain, emakumeen eta gizonen 
moda, haurren moda, liburuak, 
altzariak, bazar-gaiak eta jos-
tailuak daude, besteak beste. 
Bigarren eskuko etxetresnak 
dituen gune bat ere badago. Sare 
Teknikaren eskutik formakun-
tza jaso duten Emauseko langi-
leek konpondutako eta gainbe-
giratutako garbigailuak eta te-
lebistak daude bertan, eta urte-
beteko bermea eskaintzen diete 
erosleei. Beste gune batean, 
aldiz, altzari zirkularren eskain-
tza dago, non Emauseko langileek 
eskuz eraberritutako altzariak 
eskaintzen diren. 

"Arrasateko egoitza berrituta, 
halaber, bezero gehiago lortu 
nahi dira formatu horrekin. 
Dagoeneko maiz etortzen direnez 

gain, jende gehiago erakarri 
nahi dugu kontsumo jasanga-
rrira eta solidariora. Azken fi-
nean, ekonomia zirkularrean 
eta solidarioan oinarrituta da-
goen mundu hobeago bat bilatzen 
duen formula bat eskaini nahi 
diogu jendeari, mundua apur 
bat hobetzea helburu duena. 
Irabazi asmorik gabeko erakun-
dea gara, eta gure bilketek eta 
salmentek gizarteratzeko lan-
postuak sortzeko eta manten-
tzeko balio dute. Une honetan, 
hamaika laguni ematen diegu 
lan", dio Cabaleirok.

Askotariko aldaketak
Orokorrean, ukitu minimalista 
da nagusi, eta alde kromatikoak 
badu bertan zerikusia. Egoitza 
zaharrean kolore berdeak pro-
tagonismo handia zuen eta be-
rrituan, aldiz, kolore zuria da 
nagusi. Material berrerabilga-
rriek berebiziko garrantzia 
hartu dute. Ordainketak egiteko 
guneko mahaia arropa garbi-
gailu zaharrez eginda dago, 
adibidez. Horrez gain, badago 
liburutegi bitxi bat; hiru hoz-
kailu zahar elkartuz sortu dute, 
bertako apalak liburuz betez.Erosleak egoitza berritua bisitatzen, astelehenean. X.G.

Egoitza estreinatu du 
Emausek, itxura berrituta
Hilabete eta erdiz aritu dira arrasateko bidekurtzeta kaleko egoitza moldatzen, eta 
astelehenean ireki zituzten ateak berriz. Espazio gehiago du, eta kolore zuriarekin eta 
material berrerabilgarriarekin jokatu dute espazio berriari nortasuna emateko
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Arlo formalean eta informalean 
asko dira euskaraz ikasteko 
bailaran dauden aukerak. Arlo 
formalean euskaltegien eskain-
tza zabala dago, AEKren eta 
udal euskaltegien sareari esker. 
AEK-k, esaterako, Arrasaten du 
bailarako egoitza –Iturriotz ka-
lean–, eta, horrez gain, Antzuo-
lan, Elgetan eta Aramaion ikas-

taro konkretuak ematen dituzte. 
Euren kasuan, irailaren 30era 
arte dute zabalik izen ematea.

Udal euskaltegien sareari da-
gokionez, bost egoitza daude 
Debagoienean: Arrasateko Udal 
Euskaltegia, Bergarakoa, Oñati-
ko Bedita Larrakoetxea, Aretxa-
baletako Leintz euskaltegia eta 
Eskoriatzako Leintz euskaltegia. 
Sare publikoetan izen emate epea 

ezberdina da, herririk herri: 
Arrasaten eta Oñatin, irailaren 
24ra arte; Bergaran, irailaren 
28ra arte; eta Aretxabaletako eta 
Eskoriatzako kasuan, ez dute 
itxiera epe zehatzik.

Maila eta modu ugari
Euskara maila guztiak eskaintzen 
dituzte bailarako euskaltegiek: 
A1, A2, B1, B2, C1 eta C2. Horrez 

gain, ikaste modalitate guztiak 
dituzte eskaintzan txertatuta: 
aurrez-aurrekoa, online bidezkoa 
eta baita autoikaskuntza.

Aurrez aurreko eskoletan, 
orokorrean, zortzi laguneko ra-
tioa edukitzen dute. Iaz, COVID-19 
neurriek eraginda zazpi lagu-
nera murriztu zuten, eta aur-
tengo ikasturtean, gaur-gaurkoz, 
ez dakite ratioa zenbatekoa 
izango den. "Gaur-gaurkoz, ez 
dakigu ratioa zazpikoa edo zor-
tzikoa izango den", adierazi du 
AEK-ko Oskar Elizburuk.

Ia 900 ikasle, iaz
Gutxi gorabehera, 895 lagun 
aritu ziren iaz Debagoieneko 
euskaltegietan ikasten. AEKren 
kasuan, aurrez-aurreko klaseak 
eta enpresetan ematen dituztenak 
aintzat hartura, 190 ikasle in-
guru eduki zituzten. Sare publi-
koan, aldiz, 705 ikasle egon ziren: 
Arrasaten, 320; Bergaran, 185; 
Oñatin, 81; eta Aretxabaletan 
eta Eskoriatzan 119. Hala ere, 
arduradunek diote ikasle kopu-
rua ez dela oso adierazgarria: 
"Zifra horren atzean askotariko 
ikasle motak daude: urte osoan 
10 orduko ikastaro bat egin du-

tenak, edo astero hiru orduz 
jarduten dutenak".

Gehienek diote iazko ikastur-
te pandemikoan matrikula jai-
tsiera izan zutela, 2020 aurretik 
matrikulen tendentzia goranzkoa 
zela. "Pandemia aurreko azken 
bost urteetan goranzko joera 
eduki dugu, baina iazko urte 
xelebrean behera egin zuten 
matrikulek", dio Elizburuk. An-
tzera mintzatu dira Arrasateko 
Udal Euskaltegian ere: "Azken 
hamar urteetan tendentzia go-
ranzkoa izan da, nahiz eta igoe-
ra leunak izan". Bergarakoan, 
aldiz, iazkoa azkenaldiko urterik 
onena izan zen ikastordu kopu-
ruari dagokionez.

Askotariko laguntzak
Debagoieneko udalek laguntza 
lerroak dituzte matrikulak or-
daintzeko; betiere, baldintza 
konkretu batzuen arabera han-
ditu edo txikitu daitezkeenak. 
Aramaion eta Antzuolan, adibi-
dez, %100ekoa da; Arrasaten, 
%75ekoa; eta Aretxabaletan eta 
Eskoriatzan, %60koa. HABEk 
homologatutako tituluak lortzen 
dituzten ikasleek HABEren la-
guntzak ere jaso ditzakete.

Arrasateko Udal Euskaltegiko langileak, ikasleak hartzeko prest. X.G.

Iazko 895 ikasleak 
gainditzeko grinarekln
Debagoieneko euskaltegiek zabalik dute 2021-2022 ikasturterako izen emate epea, 
eta interesa dutenek iraila amaitu aurretik egin beharko dute. iaz ia 900 ikasle eduki 
zituzten bailaran, baina garrantzia gehiago ematen diote urteko ikastordu kopuruari 

X.G. DEbagoiENa
Gipuzkoaren "komunitate izae-
ra indartzeko" hamazazpi proiek-
tu hautatu ditu Aldundiak deial-
di honetan. Guztira, 590.000 euro 
bideratuko ditu Aldundiak 
Etorkizuna eraikiz egitasmora; 

hots, aurten hautatu dituzten 
hamazazpi proiektuetara. 

Lankidetzazko gobernantza, 
garapen komunitarioa, gazteen 
partaidetza eta belaunaldi arte-
ko lankidetza dira proiektuen 
ardatzak, eta askotariko eragi-

leekin eta esperimentazioan 
oinarritutakoak dira. Bailarako 
hiru proiektuei dagokienez, 
Mondragon Unibertsitateko Hu-
manitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateak parte-hartze kultu-
ran eta garapen komunitarioan 
sakonduko du, hala, eskola eta 
herria "denontzako izan daite-
zen". 

Olaso Dorrea Fundazioaren 
ekimena, berriz, klimari buruz-
ko herritarren batzarra egitea 
izango da, eta Bergarako Uda-
larena Herri Proiektua eta eral-

daketa soziala lantzeko egitasmoa 
abiatzea. 

Aurtengo edizioa kontuan 
hartuta, dagoeneko 125 egitasmo 
esperimental sustatu ditu Al-
dundiak, eta Markel Olano di-
putatu nagusiak azaldu du eki-
mena ezinbestekoa izaten ari 
dela "etorkizuneko Gipuzkoa" 
eraikitzeko.

"Epe ertainera begira, ziur 
nago egitasmo hauek bere ekar-
pena egingo diotela gure gizar-
tearen kohesioari", adierazi du 
diputatu nagusiak.

Debagoieneko hiru proiektu 
hautatu ditu Foru Aldundiak
Huhezi fakultateak, olaso Dorreak eta bergarako udalak 
'Etorkizuna eraikiz' programaren babesa jasoko dute

Olaso Dorrea. GOIENA

ALEX LABAIEN  
bERgaRako uDaL EuSkaLtEgia

"Duela hamalau urte, 
beherakada izan genuen; gero, 
egonkortu egin ginen; eta 
azken urteetan, gora goaz. Iaz, 
urterik onena izan zen".

OSKAR ELIZBURU
DEbagoiENEko aEk

"Iaz, pandemia dela-eta, 
behera egin zuen matrikula 
kopuruak. Baina aurreko bost 
urteetan, goranzko tendentzia 
izan genuen".
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Xabi Gorostidi DEbagoiENa
Juan Martin Elexpuru idazle 
eta filologoak 2017an argitaratu 
zuen Euskararen aztarnak Sar-
dinian? liburua, eta aste honetan 
plazaratu berri duen lana haren 
jarraipen eta osagarri gisa aur-
keztu du. 

Obra honetan, idazle bergara-
rrak Sardiniako ikerketak es-
kainitako esperientzia baliatuta, 
Korsikan, Frantziako eta Sui-
tzako Alpeetan eta Italiako pe-
nintsula osoan jarri ditu begiak. 
Liburuan adierazten duenez, 
toponimian antzekotasun han-
diak daude –hirurehun bat le-
ku-izen berdin eta mila eta lau-
rehun antzeko– . 

Horien artean daude, besteak 
beste: Andrate, Biandrate, Bal-
zola, Zubiena, Zumaglia, Ottano, 
Lesa, Ormea eta Arabba. Urte-
gietan eta ibaietan ere aurkitu 
aztarna toponimikoak edo hi-
dronimoak: Urnasch, Gardena, 
edo Lambro, adibidez.

Baina, antza, lurralde horien 
arteko loturak ez dira toponi-
miara soilik mugatzen. Mitolo-
gian, adibidez, Basajauna eta 
laminak aurkitu ditu Elexpuruk 
Alpeetan. Aurkikuntza horiek 
guztiak argazkiz eta mapaz la-
gunduta azaldu ditu bergararrak 
liburu berrian.

Azpiazuk, elkarlanean
Jose Antonio Azpiazuk Javier 
Elorzarekin batera argitaratu 
du Juan Sebastian Elkanori bu-
ruzko liburua, Ingurua, ibilbidea 
eta epika izenburua duena. Hala 
azaldu du zein asmorekin hasi 
ziren lanean: "Elkanori buruzko 
gauza berriak argitara emateko 
gogoz egin dugu. Argi genuen, 
ezer berririk aurkitu ezean ez 
genuela ezer argitaratuko; han-
dik eta hemendik esandakoak 
elkartu eta tortilla bat egitea ez 
zen gure nahia".

Ekarpen berri horietako bat, 
Elkanok erabilitako Victoria 
itsas-ontziaren luzeerari buruz-
koa da: "Astakaria itzelak esan 
dira ontzi horri buruz. Esatera-
ko, askotan entzun dugu 27 me-
troko luzeera zuela. Baina gure 
ikerketen arabera ondorioztatu 
dugu ez zituela 17 metro baino 
gehiago edukiko. Pisu antzera-
koan zuten garai horretako 
hainbat itsasontziri buruzko 
informazioa aztertu dugu, eta 
neurrien batez-bestekoak ikusi-
ta ondorioztatu dugu hori".

Elkanorekin harremana izan 
zuen arrasatear bati buruzko 
aurkikuntza ere egin dute: "El-
kanoren bigarren espedizioan 
Hernando Guevara izeneko arra-
satear bat zegoen".  

 

Juan Martin Elexpuru. J.B.

Liburu berri bana dute 
Elexpuruk eta Azpiazuk
Juan Martin Elexpuruk 'Euskararen ustezko kidetasunak italian eta korsikan' lana 
aurkeztu zuen martitzenean, Donostian. Jose antonio azpiazuk, berriz, 'Juan 
Sebastian Elkano: ingurua, ibilbidea, epika' izeneko lana du labetik atera berri

Jose Antonio Azpiazu. X.G.

Gipuzkoako, Bizkaiko eta Ara-
bako aldundiek enpresen faktu-
razioa egiteko sortu duten soft-
warea da TicketBAI, iruzur 
fiskala gutxitzeko helburua 
duena.

Momentu honetan, proiektua 
borondatezko epean dago, eta 
proiektuarekin lotutako arreta 
zerbitzuak indartu ditu Aldun-
diak. Baina 2022an derrigorrez-

koa izango da zerga-sistema 
berrira igarotzea. Modu maila-
katuan egingo dute jauzi zerga-
dunek, eta honako hau da egu-
tegia 2022tik aurrera: urtarrila-
ren 1a, zerga kudeaketako pro-
fesionalak; martxoaren 1a, jar-
duera profesionalak; maiatzaren 
1a, txikizkako merkataritza eta 
ostalariak; urriaren 1a, eraikun-
tzako zein kultura eta aisialdiko 
profesionalak; eta abenduaren 
1a, fabrikazioa, handizkako mer-
kataritza, telekomunikazioa eta 
finantzak.

'TicketBAI': 
derrigorrezko 2022ko 
urtarrilerako
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Duela denbora bat, Japonia ezagutzeko aukera izan nuen. 
Gauza askok harritzen dute turista bat herrialde horretara 
iristean, baina duela gutxira arte, behintzat, horietako bat 
leku publikoetan maskarak erabiltzea zen. Gida 
turistikoek azaldu zuten alergiez babesteko eta, batez ere, 
arnas gaixotasunak ez kutsatzeko modu bat zela. 

Duela ez urte asko, Tolosako lehiaketara Japoniako 
abesbatzak iristen zirenean, atentzioa ematen zuten 
"kontzertuen aurreko eta ondorengo lekualdaketetan 
maskarak diziplinaz erabiltzeagatik", egunkariek duela 
hamar urte pasatxo kontatzen zuten bezala. 

Gogoan dut Japonian oinezko gehienek kolore argiko 
ospitale-maskarak erabiltzen zituztela, baina deigarria 
egiten zitzaigun batez ere gazteek maskara beltza eramatea, 
eta horrek itxura kezkagarri samarra ematen zien. Nork 

pentsatuko zuen kaka-
urtearen ondoren maskara 
nahitaezko osagarri 
bihurtuko zela etxetik 
irteteko, eta, gainera, 
kolore beltza izango zela 
erabilienetako bat.

Musika klasikoko 
ekitaldietara joaten 

garenok orain arte erabat ezezaguna izan den fenomenoa 
ikusi dugu: kontzertuetan eztulak eta karraspeoak erabat 
desagertu dira. Orain arte, kontzertu guztietan beharrezkoa 
zen soinu-osagai bat eztulak eta karraspeoak izaten ziren 
etenaldietan. ABAOren (Asociacion Bilbaina de Amigos de 
la Opera) funtzioei buruzko kronikak idazten ari zen 
musika-kritikari zorrotz samar batek ATAO deitzen zion 
publikoari (Asociacion de Tosedores Amigos de la Opera), 
besaulki-patioko "kontzertu paraleloa" batzuetan oso 
gogaikarria izaten zelako. 

Bai ingurune horietan, bai beste edozein eremutan, jada 
ez da egokitzat jotzen eztul edo doministiku egitea, 
turistok Japonia bisitatzen genuenean ikusten genuen 
bezala. Han beste arau exotiko bat dute, oso heziketa 
txarrekotzat jotzen baita garraio publikoan telefonoz hitz 
egitea. Uste dut kostako litzatekeela ohitura hori honaino 
ekartzea.

Japoniatik ohiturak 
inportatzen

zabaLik

VALEN MOÑUX

KONTZERTUETAN 
EZTULAK ETA 
KARRASPEOAK 
ERABAT DESAGERTU 
DIRA

Estropadek erakuts 
dezaketena
 
F. JAVIER ARRIETA IDIAKEZ
'TTAP'-EN ARGITARATUA

Kontxako estropadetan 
murgilduta gaude. Onenak 
irabazi ohi du, edo zorterik 
handiena duenak, arraun-
kontuetan edozer gerta 
daitekeelako.

Nire bihotzeko trainerua, 
Kontxan izan ala ez, 
Ondarroakoa da: Antiguako 
Ama.

Badira arrazoi desberdinak 
horretarako, ez bakarrik 
ondarrutarra naizelako. 

Sirena-hotsa entzuten da 
nire herrian (turrune), 
arraina dakartenean txalupek, 
baita ere herriko traineruak 

irabazten duenean. Une 
pozgarriak dira, diruaren eta 
nortasunaren agerikoak, 
arrantzak aberastasuna 
dakarren bezala, traineruaren 
garaipenek herri-sena.

Alabaina, gauzak asko 
aldatu dira arraunean. Garai 
batean, estropadetan 
arrantzaleek egiten zuten 
arrauketan. Gaur, ordea, 
kirolariek. Arrantzaleak herri 
berekoak izaten ziren, 
kirolariak ez nahitaez. Izan 
ere, arrauna profesionalizatu 
denetik klub dirudunak 
onenak kontratatzen 
ahalegintzen dira. Dirua sartu 
da traineruetan. 

Horregatik, traineruen 
izenik ez da ageri 
sailkapenetan, ezpada kasuan 

kasuko herriarena eta babesle 
nagusiarena.

Estropadetan, aldiz, beti 
jokatu izan da dirua. Nire 
herrian badakigu zer den 
koltxoiak ere galtzea. 

Baina orain ez da zertan 
dirua galdu soilik zure 
herriko taldearen alde 
egiteagatik, apustu-etxe, 
taberna eta Internet bidez 
dena baita posible.

Nire herrian, politika 
tarteko, estropadek balio izan 
dute herria batzeko zein 
banatzeko. Politikarengatik 
haserretu ondoren, Kontxako 
estropadak izan ziren aitzakia 
adiskidetu eta berriro herri 
gisa aritzeko. 1926. urtea zen. 
Ondarroak bandera irabazi 
zuen.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Kooltur 
Ostegunak 
bueltan datoz
Beste eragile askori bezala, 
pandemiak jarduna 
baldintzatu die Kooltur 
Ekintza taldekoei. Hala ere, 
kultura sustatzen jarraitzeko 
ahaleginean ibili dira eta 
domeketara zein Amaia Udal 
Antzokira ere pasa zituzten 
emanaldiak. Urriaren 7an 
hasiko dira berriro: 
emanaldiak eguenetan egingo 
dituzte, gaztetxean, 22:00etan, 
eta sarrerak egunean bertan 
eskuratuko dira, gaztetxean. 
Besteak beste, La Excavadora 
eta Joseba Irazoki eta 
Lagunak taldeak izango dira 
bertan diskoak aurkezten.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Alkartasun Eguna 
ospatu zuen EAk 
Arrasaten

2006-09-18

Alkartasun Eguna ospatu 
zuen Eusko Alkartasunak 
Arrasaten. Alderdiaren 20. 
urteurrenarekin bat egin zuen 
ospakizunak. Unai Ziarreta 
idazkari nagusia, Begoña 
Errazti presidentea eta Carlos 
Garaikoetxea presidente ohia 
buru zirela, ekitaldi politikoa 
egin zuten Uarkape 
pilotalekuan eta 
independentzia eta 
sozialdemokrazia aldarrikatu 
zituzten. Eguerdian, herri 
bazkaria egin zuten 
Musakolako kiroldegian.

Hau bE baDogu!

Aste bukaera honetan egongo 
diren elkarretaratzeen 
ondorioz, herria trending topic 
izan da:

@cristinarm79: "Udan 3 egun 
eman nituen Arrasaten eta 
jendea oso atsegina iruditu 
zitzaidan. Ez iezaiozue utzi 
kaleak zikintzen. Gora 
Euskadi!".

@ikerbizkar: "Espainiako 
erregea Arrasatera joan 
zenean España huele a culo 
bolumenik altuenean jarri 
bazuten, Abascali zer jarriko 
dioten jakiteko irrikitan 
nago".

@anaalonsogonza1: 
"Arrasate mesedez, faxistari 
ikusgarritasunik ez eman".

Arrasate 'trending topic' 
izan da Twitterren

Hasier Larrea aRRaSatE
Gaixotasun 
neurodegeneratiboak, 
alzheimerra tarteko, dituzten 
pertsonei eta euren senideei 
laguntza integrala eskaintzen 
die Alaitz Iriartek (Gaintza, 
1986), Afagi elkartearen bidez. 
Debagoienean, Arrasaten du 
kontsulta, eta asteazkenero 
jasotzen ditu pazienteak 
bertan. 
Irailaren 21ean da 
Alzheimerraren Nazioarteko 
Eguna; data berezia al da 
zuentzat?
Egun horren bueltan, gaur 
hasi eta azaroaren 10era arte 
iraungo duen egitaraua 
antolatu dugu Gipuzkoan. 
Gaia gizarteratzeko baliatuko 
ditugu ekintzok; gaixotasun 
hauek oraindik oso 
estigmatizatuta daude, familia 
askotan etxeko giroan baino 
ez baitira eramaten. Beraz, 
gure lan handienetako bat 
normalizazioa da, eta 
horretarako garrantzitsua da 
ekitaldiak egin eta 
formakuntzak eskaintzea. 

Urriaren 5ean, adibidez, 
Arrasateko Kulturate aretoan 
egingo dugu hitzaldia, lehen 
pertsonako bizipenen berri 
emateko. 
Zein izango da ekintzarik 
esanguratsuena?

Irailaren 25ean egingo dugun 
zortzigarren giza kate 
solidarioa. Kontxako 
barandan izango da, 
12:00etatik 12:20ra.
Aurten, gainera, 30 urte beteko 
ditu elkarteak.

Hala da. Afagi senitarteko 
batzuk elkarren artean hitz 
egiten hastearen ondorioz 
sortu zen. Elkarte honek 
Gipuzkoa mailan jarduten du, 
eta, egoitza nagusia Donostian 
dagoen arren, eskualde 
guztietan dugu presentzia, 
balioa ematen diogulako 
pazientearengana gu joateari, 
eta ez alderantziz.
Ze zerbitzu eskaintzen dituzue?
Lau ataletan banatuta, alde 
batetik, laguntza psikosoziala 
ematen dugu, gaixotasun 
kognitiboak dituzten 
pertsonak eta haien senideak 
aholkatzeko. Kasu batzuetan, 
laguntza psikologikoa ere 
eskaintzen diegu familiako 
pertsona zaintzaileei. Gainera, 
hasiak gara diagnosia daukan 
pertsonari ere banakako 
laguntza psikologikoa 
eskaintzen. Azkenik, 
estimulazio kognitiboa 
deritzona dago, gaitasun eta 
funtzio kognitiboen 
funtzionamendu eraginkorra 
lortzeko tekniketan 
oinarritzen dena.
Zein da gehien jasotzen duzuen 
profila?
Pazienteen %95etik gora 65 
urtetik gorakoak dira. Eta, 
adin-tarte horren barruan, 
emakume gehiago jasotzen 
ditugu gizonezkoak baino, 
hein batean, bizi-itxaropen 
handiagoa dutelako.

Ze aurrerapen egin dira 
gaixotasunak arintzeko garaian?
Duela 30 urtetik hona, 
diagnostiko geroz eta 
goiztiarragoak egiten dira 
gaur egun. Tratamendu 
ez-farmakologikoen arloan 
–tailerrak, ariketak, 
prebentzioa...– ere 
hobekuntzak egin dira. Guk 
diziplinen arteko lanketa 
defendatzen dugu: medikuek, 
neurologoek... Esku hartze 
jarraitua egitea, alegia.
Alzheimerra sendatzeko 
aukerarik ikusten al duzu?
Badaude argitalpen 
itxaropentsuak, baina, ziur 
aski, sendatu baino gehiago, 
horrekin bizitzen ikasi eta 
bizi kalitatea hobetzea da 
lortu beharrekoa; hau da, 
pertsonaren mantenua 
bilatzen duten terapiak 
eskurago izatea. 
Zer da zure lanbidetik gustukoen 
duzuna? 
Psikologiako karrerako 
praktikak Afagin egin nituen 
eta ordutik bertan egiten dut 
lan. Gure aitonaren kasuak 
bultzatu ninduen, nolabait, 
esparru honetan 
espezializatzera. Bizipen 
hartatik asko ikasi nuen. 
Polita da gaixoa den 
pertsonari ematen dizkiozun 
aholkuak baliagarri zaizkiola 
frogatzea; hori da, zalantza 
gabe, gehien betetzen nauena.

Alaitz Iriarte, Donostiako Antigua auzoan Afagik duen egoitzaren atarian. AFAGI

"Gizartea hezten dihardugu, 
gaixotasunak ikustarazteko"
ALAITZ IRIARTE aFagi ELkaRtEko PSikoLogoa

bERbagai
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Miren Arregi aRRaSatE
Gipuzkoako diputatu nagusi 
Markel Olanok argi du 
erronkei aurre hartzeko 
lankidetzak izango duen 
garrantzia. Hala, balioa eman 
dio D2030 Debagoienean 
egiten dabilen lanari.
2021. urteko irailean, Green Deal 
trantsizio energetikoa eta klima 
aldaketa erdigunean, zein 
puntutan dago Gipuzkoa?
Klima aldaketaren erronka 
atzeraezina da, erabat 
presazkoa. Hori horrela, 
lurralde gisa dagoeneko azken 
urteotan pausoak ematen ari 
bagara ere, ahalegin hori 
indartzeko tenorean gaude. 
Globala den arazo baten 
aurrean, tokiko erantzunak 
behar ditugu. Euskal Herriak 
eta Gipuzkoak gure ekarpena 
egin behar dugu, guztion 
artean klima aldaketa 
geldiarazi eta bere ondorioak 
mugatzeko. Azken urteotan 
arazoaz jabetu eta hainbat 
neurri martxan jarri dira. 
Asko dugu egiteko oraindik, 
hala ere.
Europak ipini dituen helburuak 
lortzera iritsiko gara? 
Aukera asko ditugu 
trantsizioa arrakastaz egiteko, 
bi arrazoirengatik: lehenik, 
lurraldean kontzientzia zabala 
dugu gai honen inguruan eta, 
oztopoak oztopo, badugu 
lankidetzarako sena. Horren 
lekuko, dagoeneko abian 
daude hainbat egitasmo 
elkarlan horren bitartez 
proiektu eraldatzaileak 
martxan jartzeko. Debagoiena 
2030 da adibide nagusienetako 
bat. Bigarrenik, ahalmen 
industrialari lotuta, badugu 
berrikuntzarako gaitasuna eta 
jakintza. Bi puntu horiei 
gizarte osoaren bultzada 
gehitzen badiegu, baditugu 
osagaiak trantsizio 
ekologikoan abiada hartzeko.
Hain zuzen, zein punturaino dago 
Gipuzkoako ehun industrial, 
sozial eta ekonomikoa norabide 
horretan lanean?
Pixkanaka-pixkanaka, 
erakunde, enpresa eta gizarte 
ehuna ari da norabide 
horretan aldaketak sustatzen. 
Lurralde industriala garenez, 
gurean garrantzi berezia du 
enpresen alorretik trantsizio 
ekologikoan aurrerapausoak 
emateak, ekonomia 

deskarbonizatu baterantz. 
Horrek eskatzen du industria-
sektoreak bere energia 
eskaria murriztea eta 
baliabideak gehiago 
aprobetxatzea ekonomia 
zirkularraren esparruan. 

Baina, aldi berean, energia 
berriztagarrien sorreran jauzi 
bat eman beharrean gaude 
lurralde eta herri gisa. 
D2030 ekimenak trantsizio 
horretan Debagoieneko 
bultzatzaile izan gura du. 

Zergatik Gipuzkoako Foru 
Aldundia ekimeneko kide?
Arazo konplexuei elkarlanean 
erantzuten ez badiegu, jai 
daukagu. D2030ek ideia hori 
praktikara eraman eta 
eskualdeko eragile nagusien 
arteko dinamika sustatzen du, 
hain zuzen ere, ekonomia eta 
gizarte iraunkorrerako 
ahaleginean indarrak batu eta 
egitasmo konkretuak 
mugiaraziz. Gogoeta horrek 
bete-betean bat egiten du 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
ikuspegiarekin eta Etorkizuna 
eraikiz programaren 
helburuekin: etorkizuneko 
desafioen aurrean, 
elkarlanerako eta 
esperimentaziorako 
dinamikak sortu eta denon 
artean soluzioak martxan 
jartzea.
Nola baloratzen duzu D2030en 
egitekoa?
Bere ibilbidea egiten ari da 
eta ziur nago, berandu baino 
lehen, lan horren fruituak 
ikusten hasiko garela. 
Eraldatze prozesuek behar 
dute denbora bat. Debagoiena 
aitzindari izan da ekonomia 
eta gizarte gaietan. Iruditzen 
zait Gipuzkoa osorako eredu 
izango dela kasu honetan ere, 
D2030ren eskutik. 
Automozioa da eraldaketa itzela 
bizi izaten ari den sektore bat. 
Enpresa traktoreak baditugu, 
baina automozioari lotutako 
enpresa asko txikiak edo 
ertainak dira, besteen 
produktuetarako elementu 
osagarriak fabrikatzen 

dituztenak. Bereziki horiei 
laguntzeko jarri dugu 
martxan MUBIL, Gipuzkoako 
Mugikortasun Berriko 
Zentroa. Auto elektrikoek eta 
mugikortasun berriak 
dakartzan aldaketei aurre 
egiteko garaian, eraldatze 
horretara egokitu eta aukerak 
baliatzea du helburu. Ez 
bakarrik iraultza horretatik 
kanpo ez geratzeko; 
mugikortasun berriak 
dakartzan aukerak 
aprobetxatu eta Gipuzkoaren 
ahalmen industriala handitu 
egin nahi dugu automozioaren 
eta mugikortasunaren 
alorretan. 
Zein lanketa dituzue prest GFAn, 
trantsizio honekin lotuta, 
ikasturte honetara begira?
Batetik, aldaketa 
klimatikoaren aurkako 
jarduna sustatzeko 
Naturklima zentroaren 
egoitza berria eraikitzen ari 
gara. Naturklimak bere 
misioa indartzen jarraituko 
du, trantsizio energetikoaren 
eta ekonomia zirkularraren 
alorretan. Bestetik, MUBIL 
Mugikortasun Berriaren 
Zentroak hainbat ekimen 
berri martxan jarriko ditu, 
mugikortasun jasangarriari 
lotutako industria ehuna 
garatzen jarraitzeko. Azkenik, 
aipatu nahiko nuke 
lurraldearen testuinguruak 
Europan arreta piztu duela 
eta Climate KICen eskutik 
Gipuzkoa Deep Demonstration 
proiektua gauzatzen 
jarraituko dugula; proiektu 
horren eskutik, lurraldean 
trantsizio ekologikoa 
gauzatzeko proiektu 
aitzindariak bultzatuko 
ditugu. 

Gipuzkoako diputatu nagusi Markel Olano. GOIENA

"CLIMATE-KIC-EKIN, 
LURRALDEAREN 
TRANTSIZIO 
EKOLOGIKOA 
BULTZATUKO DUGU"

"Energia berriztagarrien 
sorreran jauzi bat eman 
beharrean gaude 
lurralde eta herri gisa"
MARKEL OLANO giPuzkoako DiPutatu NaguSia
Lankidetzan dihardute gipuzkoako Foru aldundiak eta Debagoiena 2030 ekimenak, 
gurea lurralde inklusibo, adimentsu eta klimatikoki neutroa bilakatzeko ahaleginean

D2030: ELkaRRizkEta

"IRUDITZEN ZAIT 
GIPUZKOA OSORAKO 
EREDU IZANGO DELA 
DEBAGOIENA, 
D2030EN ESKUTIK"



ARRASATE    11GOIENA ALDIZKARIA  2021-09-17  Egubakoitza

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Udaberrian abiatu zuten Unai 
etxeratzeko bidea gara ekime-
naren baitan, Elkartasun Martxa 
du deituta biharko Sare Arra-
satek. "Euskal presoei aplikatzen 
dieten salbuespenezko espetxe 
politika indargabetzea, bizi oso-
ko kartzela zigorra salatzea eta 
presoen eskubideak bermatu 
daitezen eskatzea dira helburu 
nagusiak. Gainontzeko presoei 
bezala, euskal presoei legedia 
arrunta aplikatzea eskatzen 
dugu", adierazi du Sare Arrasa-
teko kide Illart Azkaratek.

Era berean, beste hainbat es-
kakizun ere egingo dituzte, pla-
taformako kide Garazi Azkara-
tek nabarmendu duenez: "Euskal 
presoek eta haien senideek ja-
saten dituzten eskubide urrake-
tak direla-eta, elkartasuna adie-
razi gura diegu. Horrez gain, 
gaixo dauden presoak, 70 urtetik 
gorakoak eta zigorraren hiru 
laurdena beteta dutenak etxe-
ratzea eskatuko dugu, eta baita, 
gradu progresiboa aplikatuz, 
presoek baimenekin ateratzeko 
aukera izatea ere".

31 kilometro, 31 eragile
Unai Parotek 31 urte daramatza 
preso. Hori oinarri hartuta, 31 
kilometroko martxa izango da, 
eta 31 eragilek egin dute bat. 
"Herriguneko kaleak eta auzoak 
zeharkatuko ditugu. Eragile 
bakoitzak kilometro baten leku-
koa eramango du eta edozeinek 
hartu ahal izango du parte".

Bi deialdi berezi egingo dituz-
te. "Bata 12:00etan, lehen lekukoa 
eramango dutenei laguntzeko; 
izan ere, urteetan dispertsioa 
jasan duten senide eta lagunak 
izango dira. Azken hiru kilome-
troak ere guztiok batera egin 
gurako genituzke, 18:00etan Bi-
terin hasita. Azken kilometroan 

Oihana Parotek hartuko du le-
kukoa, Unairen alabak, eta hari 
elkartasuna adierazteko dei 
egiten diegu herritarrei".

Epaitegiek, argi berdea
Jupol Espainiako Poliziaren 
sindikatu nagusiak eta Jucil 
Guardia Zibilaren elkarteak 
martxa debekatzeko eskaera 
egin zuten EAEko Auzitegi Na-
gusian. Azken honek eguaztenean 
kaleratutako auto batean azaldu 
zuen mota horretako ekitaldiek 
eta manifestaldiek ez dutela 
baimen berezirik behar, deitzai-
leek komunikatzea nahikoa dela 
eta, beraz, ezin zaiola helegiterik 
jarri.

Justicia y Dignidad elkarteak, 
ostera, Auzitegi Nazionalean 
helegitea jarri du, zapatuko 
martxa "terrorismoa goresteko" 
erabiliko dutela argudiatuta. 

Auzitegiak ebatzi du terrorismoa 
goratzearen deliturik dagoen 
esateko "nahikoa daturik ez" 
dagoela.  

Hainbat ahots martxaren kontra
Martxa uztailean iragarri zuen 
Sare Arrasatek, eta ordutik, 
hainbat alderdi politiko eta era-
gile kontra agertu dira. Euskal 
Herriko Terrorismoaren Bikti-
men Elkarteak, "lotsagarritzat" 
hartu du, eta Euskadiko Alder-
di Popularrak eta Voxek adie-
razi dute terrorismoaren bikti-
mendako "umiliazio" bat dela, 
eta EH Bildu erantzuletzat jo. 
EH Bilduk esan du "erabilera 
politikoa" egiten dabiltzala bi 
alderdiak.

Espainiako Parlamentuan 
gaiari buruz galdetu diote PPk 
eta Voxek Barne ministro Fer-
nando Grande-Marlaskari eta 
hark erantzun die "terrorismoa 
goresten duten ekintzen aurka-
ko erregimen zigortzailea" au-
rrerapausoak ematen ari dela, 
baina Europako Batzordearen 
erantzunaren zain daudela.

Bestalde, Aitor Estebanek, 
Espainiako Diputatuen Kongre-
suan EAJren bozeramaileaak, 
martxa biktimentzat "erasokorra" 
dela uste du, nahiz eta onartu 
duen PPk eta Voxek "konfron-
tazioa" bilatzen dutela. Izan ere, 
bi alderdiek iragarri dute Arra-
saten mobilizatuko direla zapa-
tuan. Euskadiko popularrek 
elkarretaratzea egingo dute San 
Andresen, Ortega Lara bahitu-
ta eduki zuten lantegiaren au-
rrean, 10:30ean. Voxek, berriz, 
Garibai etorbidean egingo du, 
12:00etan, eta Santiago Abasca-
lek iragarri du han izango dela. 
Hala, "faxismoari kontra egite-
ko" asmoz, 11:30ean Herriko 
Plazan elkartzeko dei egin dute 
Arrasateko hainbat antifaxistak.

Era berean, Espainiako Go-
bernuaren EAEko ordezkaritzak 
eta Gasteizko Terrorismoaren 
Biktimen Oroimenezko Zentroak 
"Unai Paroten biktimei" ome-
naldia egingo diete gaur, egu-
bakoitza, Gasteizen, eta han 
izango dira, besteak beste, Denis 
Itxaso Espainiako Gobernuak 
EAEn duen ordezkaria eta Bea-
triz Artolazabal Eusko Jaurla-
ritzako Berdintasun, Justizia 
eta Gizarte Politiketako sailbu-
rua, Gasteizko zentroko patro-
natuko kide den aldetik.

Parot, 1990a ezkero preso
1990eko apirilaren 2an atxilotu 
zuten Unai Parot, Sevillan, eta 
4.797 urteko kartzela zigorra 
ezarri zioten, hogei sententzia-
tan baino gehiagotan banatuta, 
1978 eta 1990 artean 33 erailketa 
egitea egotzita. 1973ko Zigor 
Kodearen arabera, kalean behar 
luke, baina 2007an Espainiako 
Auzitegi Nazionalak beste zigor 
bat ezarri zion, berriz ETAko 
militantzia egotzita. Hala, 2029ko 
uztailaren 10ean beteko luke 
zigor osoa.

Garazi eta Illart Azkarate, Sare Arrasateko kideak, biharko egitarauarekin. E.A.

Soka luzea ekarri du 
zapaturako deitutako 
Elkartasun Martxak
biharko, zapatua, euskal presoen eskubideen aldeko Elkartasun Martxa deituta du 
Sare arrasatek. aste hauetan sortutako "nahasmen eta gatazka" dela eta, egiten 
duen irakurketa eta erabakien berri emango du gaur plataformak

Askotariko ekintzak 
egongo dira Biteri gunean.

Irailak 18, zapatua
• 11:00-13:00 

Haurrentzako jolasak.
• 11.45 Ekiñe Casado.
• 12:00 Martxaren hasiera.
• 17:40 Garazi Barrena eta 

Asier Sala.
• 11:00-17:00 DJ 

Elepunto.
• 11:00-17:00 Taberna 

zerbitzua –edatekoa, 
saiheskia, txistorra...–.

• 18:30 Amaiera ekitaldia.
 
Oharra: elektrotxaranga 
batek girotuko du martxa.

Zapatuko 
egitaraua
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Udalak eta enpresak aurreko 
astean sinatu zuten obra hasie-
rako agiria eta sei hilabeteko 
epea dute lanak amaitzeko, 
Construcciones Moyuako erai-
kuntzako gerente Jakoba Kortak 
azaldu duenez. "Lehenengo lanak 
egiten ari gara orain; hau da, 
leihoak jarri eta euri-urak ba-
bestu. Gero, dagoeneko eginda 
dauden gauzak egituratzen joan-
go gara, akaberak jartzen eta 
pixkanaka lanak amaitzen. Ez 
bada ezustekorik azaltzen, mar-
txorako bukatuta egon beharko 
litzateke", gaineratu du.

Bestalde, dagoeneko jarrita 
dauden instalazioak ondo dauden 
frogatzen ari direla aitortu du. 
"Egia esan, obra denbora gutxi 
egon da geldi eta aurrez egin-
dako lana ondo mantendu da, 
eraikina babestuta egon delako 
estalki batekin. Egoera onean 
dago eraikina; beraz, alde ho-
rretatik ez da arazorik egongo".

Lanaren %35-40 falta da
LKS enpresak darama obraren 
zuzendaritza, eta, Javier de la 
Fuente arkitektoak zehaztu 
duenez, eraikinaren zati han-
diena eginda dago. "%35-40 
inguru da egiteko daukaguna; 
hau da, lanei azken ukituak 
eman eta obra amaitu, solairuz 
solairu. Akaberak emateaz gain, 
lokalen banaketak eta barruko 
zein kanpoko arotzeria jartze-
ke dago eta instalazioak ere 
bukatzeko daude oraindik. 
Azken ukituak delikatuak iza-
ten dira, elementu sentsiblea-
goak direlako eta kontu handiz 
ibili behar izaten delako, ondo 
bukatuta geratu dadin. Gaine-
ra, akustikari garrantzia eman 
behar zaio eta hori ere ondo 
zaindu beharreko gauza da".

Berrikuntza, atikoa
Eraikinaren banaketari dago-
kionez, hall nagusi bat dauka 
erdian, eta bi eskailera ditu 

izkinetan; sotoan instalazioak 
egongo dira; beheko solairuan, 
berriz, auditorium bat eta ins-
trumentaziorako guneak; lehen 
eta bigarren solairuetan, azkenik, 
musika gelak. Auditoriumari 
dagokionez, 172 ikus-entzuleren-
dako lekua edukiko du eta ager-
toki zabala, abesbatza osoaren-
tzat eta askotariko instrumentuak 
sartzeko lekua edukiko duena. 
"Horrez gain, butakak batu ahal 
izango dira". Bestalde, atiko 
moduko bat ere edukiko du, 
beirate batekin eta kanpo espa-
zio batekin. "Kanpoan terraza 
bat dago eta hori erabili ahal 
izango da emanaldiren bat egi-
teko". Horrez gain, administra-
ziorako gune bat ere egongo da. 
"Aprendices eraikinarekiko 
diferentzia handiena atikoa da; 
izan ere, lehengo eraikinak ez 
zeukan solairu hori", nabarmen-
du du arkitektoak. 

Egoitza "duina" bientzat
Maria Ubarretxena alkateak 
azaldu du Udal Gobernuaren 
lehentasuna izan dela obra "lehen-
bailehen" bukatzea eta egoitza 
"duina" bat eskaintzea Arrasate 
Musikali eta Goikobalu abesba-
tzari. "Espero eta gura dugu 
Arrasate Musikalek eta Goiko-
baluk 2022-2023 ikasturtea Juan 
Arzamendi Musika Etxean hasi 
ahal izatea", gaineratu du.

3.991.404,78 euroko kostua
Proiektu hau lizitaziora atera 
zenean, 7.480.518,91 euroko pre-
zioa zeukan. Lurgoien enpresa-
ri esleitu zitzaion, 5.849.544,78 
eurotan. Hala ere, enpresa horrek 
egindako zatia 2.529.431,9 euro-
koa izan zen. Orain, Construc-
ciones Moyuari esleitutakoari 
Lurgoienek egindako zatia gehi-
tuta, 6.520.836,68 eurokoa da 
obraren kostua. Hori hala izanik, 
3.991.404,78 eurokoa izango da 
obraren bigarren zati horren 
aurrekontua. Gainera, Gober-
nuak azaldu duenez, 239.776,57 
euroko abalarekin ordaindu 
ahal izan ditu obrak sortutako 
gastu gehigarri guztiak; obrak 
geldi egotean eraikina babeste-
ko lanak, esaterako.

Langileak, atzo, eraikinaren kanpoaldean. E.A.

Juan Arzamendi Musika 
Etxea, martxorako prest
Lurgoien enpresaren porrotaren ostean, urtebete baino gehiago egon dira geldi lanak, 
eta orain, Construcciones Moyua enpresak egingo du falta den zatia, %35-40 inguru; 
sei hilabeteko lana aurreikusten du enpresak. beraz, martxorako bukatzea gura dute

AUDITORIUMAK 172 
ESERLEKU EDUKIKO 
DITU; BEIRATE BAT 
DUEN ATIKOA ERE 
IZANGO DU ERAIKINAK

Ikasturte berria

Ikasturte berri bat hasi dugu, normaltasun hurbilarekin. 
Intzidentzia beherantz, txertoak herritar guztien esku...

Eskola presentzialak, neurri egokiekin, zaintza ez baita jaitsi 
behar. Zinemek, antzokiek, futbol-zelaiek eta haien edukierek 
erakusten digute badela nolabaiteko normaltasuna –egunak, 
asteak eta hilabeteak igaro ahala handituz doaz–, baina ezin 
dira kanpaiak airera bota, eta pentsatzekoa da dena gertatu 
dela, garai goiztiarretara itzultzen ari garela.

Argi dago denbora hori igaro dela, eta orain garrantzitsuena 
daukagunarekin aurrera egitea dela, burua altxatuz eta 
nonahitik atzaparra ateraz, zezenari adarretatik heldu eta 
bizitzea egokitu zaigun pandemia honekin aurrera eginez. 
Bizitza beste begi batzuekin ikusi eta bizitzea eragingo digu 
horrek, datorkiguna hartuz, indartsuak eta ausartak baikara 
nahi dugun horregatik, biziarengatik, borrokatzeko.

Eta horretarako, bizitzen jarraitu ahal izateko, zuhur izaten 
jarraitu behar dugu, osasun neurriak errespetatuz. Ikasturte 
berri hau guztiongan dago, onartu egin behar dugu.

NiRE uStEz

JOHANNA SANCHEZ

E.A. aRRaSatE
Helburua da, Maitane Muñoz 
Gizarte Ongizateko zinegotziaren 
esanetan, herriko familia zaur-
garrienak eta, bereziki, haurrak, 
laguntzea eta eskola kirolaren 
proiektuan inplikatzea. "Urte 
osoko hezkuntza proiektua sus-
tatu nahi da, herri osoarentzako 
eskuragarria izanik. Aisialdian 
kirola praktikatzea indartu nahi 
dugu, ikasleen artean osasuna 
eta ohitura osasungarriak sus-
tatzeaz gain, elkarbizitzan eta 
integrazioan ere eragiten duen 
aktibitatea baita".

Laguntza matrikularen %90eko 
deskontua da eta LHko lehen 
mailatik DBHko bigarren mai-
lara arteko ikasleak dituzten 
familiei dago zuzendua. Lagun-
tza jaso ahal izateko, Arrasaten 
erroldatuta egon beharko da eta 
diru-sarrera gordina urtean 
gehienez 20.000 eurokoa izan 
beharko da bi laguneko familia 
bada; hiru lagunekoa bada, 26.000 
eurokoa; eta lau lagunetik go-
rakoa bada, 30.000 eurokoa.

BAZen tramitatu beharko da 
dirulaguntza eskaera, azaroaren 
30a baino lehen. 

Jada eskatu daiteke Leintz 
eskola kirolerako dirulaguntza
2021-2022 ikasturterako beste laguntza lerro bat abiatu 
du udalak; azaroaren 30era arte eman daiteke izena

ELMAko geltokian ez da gera-
tuko autobusik eta Zigarrolako 
industrialdetik egingo dute ibil-
bidea Zalduspeko geltokira iris-
teko. Beraz, autobus linea guztiak 
Zalduspe-Ospitalea geltokian 
geratuko dira.

Pesaren autobusei dagokienez, 
Arrasate-Bilbo –autobidez eta 
herriz herri–, Eibar-Arrasate-Gas-
teiz –autobidez eta urtegitik–, 

Eskoriatza-Arrasate-Donostia 
eta Arrasate-Loiuko aireportua 
egiten duten linea guztiak gera-
tuko dira Zalduspe-Ospitalea 
geraleku berrian –eta ez zaha-
rrean–.

Hiriarteko lineek ere gauza 
bera egingo dute. Hala, Esko-
riatzarantz doazenak Zaldus-
pe-Ospitaleko geltokian eta er-
digunean –Mondragon hotelaren 
parkingaren ondoan– geratuko 
dira eta Eibarrerantz doazenak, 
Kontzezinoko biribilgunean eta 
Zalduspe-Ospitaleko geltokian.

Zalduspe-Ospitalea 
geltokia martxan da 
astelehena ezkero
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Herritarrekin egindako saioen 
ostean, eztabaidarako taldearen 
txanda da orain. Hala, asteon 
egingo dute lehen saioa eta bes-
te bi ere egingo dituzte, irailaren 
21ean eta urriaren 5ean. Ausaz 
aukeratutako hamaika herritar 
eta zortzi erabiltzaile egongo 
dira taldean, kirol kluben or-
dezkariekin batera.

Hiru lan-saio horien bidez gaur 
egungo kirol azpiegituren diag-
nostikoa egingo du taldeak, eta 
esku hartzeko beharrak antze-
man. Era berean, urriaren amaie-
ran eta azaroaren hasieran 
karpa bat jarriko dute kalean 
bost egunez, herritarrek euren 
iritziak utzi eta ekarpenak egin 
ditzaten.

Kirol instalazioen 
mapa osatzen 
segitzen dute Baserritarren azoka

Bihar, zapatua, egingo dute 
ikasturteko lehena, Seber 
Altuben, 09:00etan hasita. Ohi 
moduan, sasoiko produktuak 
egongo dira.

Besaide eguna
Besaide Mendizale Elkarteak 
eta Euskal Mendizale 
Federazioak antolatuta egingo 
dute, domekan: 11:00etan, 
oroimen ekitaldia; 11:30ean, 
lehendakariaren hitzartzea; 
eta 12:00etan, txosna irekitzea. 

Elkarretaratzea etzi
Irailaren 19an, domeka, 
elkarretaratzea egingo dute, 
Gora Arrasate, faxistak 
kanpora! lelopean, 13:00etan, 
Arizmendiarrieta plazan. 

oHaRRak

Ez dute jaiak antolatzeko bal-
dintzarik ikusten; halere, "de-
bekuen garaiotan" herritarren 
esku utzi dute "arduraz eta as-
katasunez egunaz gozatzeko 
aukera". Gaineratu dute "bai-
kortasunerako aukera" zabaldu 
nahi dietela Arrasateko herri-
tarrei, "ikasitako osasun neurriak 
betez eta ardura kolektiboari 
muzin egin gabe". 

Kaleratutako oharrean, agin-
tariek pandemia garaian hartu-
tako erabakiekin kritiko azaldu 
da Maritxu Kajoi Komisiñua: 
"Sindemia garai luze honek era-
kutsi digu ez direla osasunaren 
aurkakoak ez tabernariak, ez 
gazteak, ez kontzertuak, ezta 
herrigintza bera ere".

Komisiñuak ez du 
Maritxu Kajoi jairik 
antolatuko aurten ere

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Atzo hasi eta irailaren 22ra arte, 
Eskolara Oinez ekimenean mur-
gilduko dira Arrasate Herri 
Eskolako Lehen Hezkuntzako 
hirugarren, laugarren, bosgarren 
eta seigarren mailetako ikasleak, 

helburu argiarekin: eskolarako 
bidea motordun ibilgailuak alde 
batera utziz egitea. Zazpigarren 
aldia da aurtengoa, eta Udalako 
Ingurumen Eskolako irakasleek 
bi ibilbide gidatuko dituzte orain-
goan ere Arrasate Herri Esko-

lara joateko. Bata Biterin hasi-
ko da eta bestea, San Andres 
auzoko Kurtzetxiki plazan.

Ingurumen Eskolako irakasleek 
eskolara oinez joatearen alde 
onak eta motordun ibilgailuak 
alde batera uztearen abantailak 
nabarmendu dizkiete ikasleei, 
haiek sentsibilizatzeko asmoz. 

Bestalde, eguenera arte, he-
rribuseko hiru lineak doakoak 
izango dira. "Hala, garraio pu-
blikoa ezagutarazi eta bere aban-
tailez ohartaraztea du helburu 
Udal Gobernuak".

Jasangarritasuna helburu, oinez 
joango dira eskolara astebetez
Europako Mugikortasun iraunkorraren astearekin bat 
eginez, Eskolara oinez ekimena abiatu zuten atzo

Bi ikasle eskolara bidean, atzo. Bata patinetean eta bestea oinez. E.A.

Aurtengo jardueretan parte har-
tzeko izen-ematea ireki du el-
karteak. Izan ere, memoria, yoga, 
gimnasia, dantza eta pintura 
tailerrak egingo dituzte datozen 
asteetan. Interesa dutenak mar-
titzen eta eguenetan pasa dai-
tezke Usaetxe plazako 6. atarian 
dagoen bulegotik, 17:00etatik 
19:00etara.

Esaterako, atzo, eguena, bingoa 
egin zuten, eta, elkarteko pre-
sidente Andoni Altzelaik azaldu 
duenez, eguneko bidaia ere egin-
go dute Lizarrara, urriaren 14an. 
Irteera 09:00etan izango da, Ari-
mazubiko autobus geltokian. 
Pertsona bakoitzak 32 euro or-
daindu beharko ditu; hamarre-
takoa prezioaren barruan dago.

Uribarri erretiratuen 
elkarteak martxan 
ditu izen-emateak
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Kirol jarduera batzuetan lan-
keta handia egin behar da gaz-
teak erakartzeko, eta pilota da 
kirol horietako bat. Gipuzkoa-
ko herri txikiago batzuetan 
gazteen parte-hartze kopuruak 
Arrasatekoak baino askoz ere 
esanguratsuagoak izaten dira; 
izan ere, herri handietan es-
kaintza ere zabalagoa izaten 

da. Kirol instalazioena izaten 
da kirol bat edo bestea aukera-
tzeko beste motiboetako bat, 
baina Arrasaten hori ez da ara-
zoa, Uarkapek aukera aparta 
eskaintzen du-eta pilotan egi-
teko.   

Badira hiruzpalau urte Ordu 
Guztietan izeneko enpresa ar-
duratzen dela harrobia kudea-
tzeaz: "Orain, 30 gazte inguru 

izango ditugu, eta beste herri 
batzuekin alderatuta ez da ko-
puru altua, baina egoera hobetzen 
joateko dihardugu lanean. Urrian 
bost pilotari errendimenduan 
hasiko dira, eta horrek ilusioa 
pizten du gazteengan", dio Javi 
Gelbentzuk: "Izan ere, pilota 
bakarkako kirola da, eta talde-
ko kiroletan errazago egiten da 
aurrera".

Arrasateko pilotari gaztetxoak, duela bi urteko santamasetako txapelketako sari banaketa ekitaldian. GOIENA

Arrasate Pilota Elkartea, 
uzta jasotzeko ereiten
gaur egun, 30 gaztetxo dabiltza uarkapen pilotan jokatzen, eta Arrasate moduko 
herri batendako ez da kopuru handia. Harrobia sendotzeko eta neskak erakartzeko 
lanean dabiltza. 2012an, 2013an eta 2014an jaiotakoendako zabalik da izen-ematea 

Eskubaloian, Euskadiko Txa-
pelketan urriaren lehenengo 
asteburuan hasiko dute liga, 
baina Arrasateko taldean den-
boraldia prestatzeko lanean 
jarraitzen dute. Hala, zapatuan 
(18:00), Ford Ingouk lagunartekoa 
jokatuko du, Leizaran taldearen 
kontra. Gazte mailakoek ere 
Leizarangoen kontra jokatuko 
dute, baina 16:00etan hasita.

Ford Ingouk 
lagunartekoa du 
zapatuan Iturripen

X.U. ARRASAtE
Mondragon Unibertsitateak do-
mekan hasiko du EBAn liga, eta 
derbi batekin hasiko du denbo-
raldia, Easoren kontra (18:30). 
Arrasatearrak azken urteotan 
kategoriako erreferenteetako 

bat bilakatu dira, bi urtez jarraian 
mailaz igotzeko borrokan ibili 
dira eta. Duela bi urte, arrazoi 
ekonomikoak tarteko, ez zuten 
pausoa eman, eta iazko denbo-
raldian, Salou aldean jokatuta-
ko igoera fasean gauzak ez zi-

tzaizkien nahi moduan irten. 
Orain, berriz, entrenatzaile 
berriarekin ekingo diote erron-
ka berri bati, Eneko Matarekin. 
Alde horretatik, baina, ez da 
iraultzarik egongo, Mata klube-
ko gizona da eta. 

Hala, Arrasatekoek Euskal 
Kopan erakutsitako maila poli-
tarekin ekingo diote ligari do-
mekan. Santurtziko finalean 
galdu egin zuten Baskoniaren 
kontra, baina, emaitza baino 
gehiago, Sergio Sanchezek min 
hartu izana izan zen berri txarra.

Gipuzkoarren arteko derbia du 
MUk lehen jardunaldirako
Eneko Mataren taldeak Donostiako Easo taldea hartuko 
du domeka arratsaldean Iturripen (18:30)

Saskira botatzeko gertu. GOIENA

Ordu Guztietan kirol zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa da, eta 
2012an sortu zuten, Gipuzkoan euskal pilotak duen egoera eta 
beharrei erantzuteko. Bertako kide Javi Gelbentzurekin (Lazkao, 
52 urte) izan da GOIENA, pilotaz eta Arrasateko klubaz berba 
egiteko.
Zenbat urte daramatzazue Arrasaten lanean?
Esango nuke laugarren denboraldia hasiko dugula. Arrasateko 
zuzendaritzatik etorri zitzaizkigun harrobia lantzeko laguntza behar 

zutela esanez, eta horretan hasi 
ginen buru-belarri.
Zein da Arrasateko pilotaren 
egoera?
Bistan da 30 gazte izatea 
kopuru txikia dela Arrasatekoa 
moduko herri batendako. 
Lazkaon sei mila lagun bizi 
gara, eta maila txikietan 100 
gazte baino gehiago ditugu, 

baita neskak ere. Arrasaten ez dugu halakorik. Baina Arrasaten 
klub mordoa dago eta eskaintza zabala da. Pentsa, etxeko baten 
bitartez jakin dut Arrasaten boleibola ere egin daitekeela. 
Boleibola! Herri txikietan ez dago halakorik. Bestalde, kluben 
inguruan geroago eta jende gutxiago ibiltzen da, garai baten 
boluntario mordoa izaten ziren, baina gaur egun... 
Lazkao, baina, erreferente da pilota mailan.
Bai, eta, hala ere, hemen ere kosta egiten da pilotariek aurrera 
egitea. Hor, kadete mailan borrokan ibiltzen gara. Pentsa, aurten, 
zortzi pilotari genituen eta zazpi futbolera joan dira. Baina hori 
dute talde kirolek, gazteendako erakargarriagoak direla. Pilota oso 
kirol jarduera gogorra da, eta bakarkakoa, gainera. Zaletasun 
handia behar da aurrera egiteko. Partiduetara etxekoek eramaten 
zaituzte, ez duzu lagunik ondoan... Eta askotan, gero, autoan 
partidu txarra egin duzula entzuteko [Barre]. Taldekako kirolek 
hori dute, taldearen babesa.
Neskak erakartzea ere baduzue helburu.
Baina hor plan integral baten hutsunea sumatzen dut, 
Jaurlaritzatik edo Diputaziotik bideratu beharko litzatekeena. 
Goitik beherakoak izan behar du; bestela, ez dago-eta askorik 
egiterik. Gaur egun, pilota ez da emakumezkoendako erakargarria, 
nahiz eta badauden pilotari batzuk. Lan handia dago hor egiteko.
Kirol instalazioen arazorik baduzue? 
Hori Arrasaten, behintzat, ez da aitzakia, Uarkape frontoi 
zoragarria da! Nahiko nuke Lazkaon halako pilotaleku bat izan.

"Emakumezkoendako, egun, pilota 
ez da erakargarria"
JAVI GELBENTZU ORDU GUZTIETAN ENPRESAKO KIDEA

GOIENA
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Hasier Larrea ARRASATE
Udako aire zabaleko emanaldien 
testigua jasotzen dabiltza pix-
kanaka areto eta antzokiak. 
Udazkena ate-joka dator, eta 
kultura arloko langileak hasi 
dira agertokiak urtaro berrira 
egokitzen. Arrasateko udal an-
tzokiak, esaterako, bihar jasoko 
du denboraldiko lehen ikuski-
zuna, Pettiren eta Triggerren 
kontzertuarekin. Izen artistiko 
horien atzean ezkutatzen direnak 
Juan Luis Perez eta Eñaut Zu-
bizarreta dira; bata beratarra 
da eta bestea eskoriatzarra, bai-
na biak ala biak etortzen dira 
gustura Arrasaten jotzeko esaten 
dietenean. Edo halaxe diote, 
behintzat.

Klasikotik garaikidera  
Zubizarretaren kasuan, badu 
lotura estua Amaia antzokiare-
kin, nahiz eta Trigger bezala 
bertan joko duen lehen aldia 
izango den: "Arrasate Musikalek 
eman zidan musika arloko oi-
narrizko ezagutza, eta Amaian 
askotan izan naiz bandarekin 
Gabonetako kontzertuak eta 
zarzuelak eskaintzen, esaterako". 

Txeloa du bidelagun, izatez 
musika klasikoarekin lotzen den 
instrumentua. Dena den, klasi-
kotik gutxi entzungo du bere 
hirugarren lana, Poliedro Vol. 
1, esku artean duenak. Izan ere, 
gehiago edaten du folk, rock, 
hardcore eta halako estilo ga-
raikideetatik. Emaitza zuzenean 
ikusi dutenek hauxe esan diote: 
"Hasieran jorratzen hasi nintzen 
rap kutsuko kantuak baino go-
xoagoak eta teknikoagoak dire-
la azken hauek".

Gainera, ikuskizunak berak 
ere badu berrikuntzarik, Trig-
gerrekin batera igoko baitira 
oholtzara Quico Puges eta Jokin 
Garmendia txelo-joleak eta 
Amaiur Luluaga dantzaria. "Bi-
zitzaren bidezidorretan" ezagu-
tu dituela dio eskoriatzarrak, 
bakoitzak proiektuari bere ale-

txoa jartzeagatik pozik: "Hiru 
musikariok oso ondo sinkroni-
zatzen gara jadanik, eta Lulua-
garen mugimendu garaikideek 
balio gehigarria ematen diote 
emanaldiari".

Petti, lagunekin
Haren ostean joko du Pettik, 
beste ia dozena bat musikarire-
kin batera; tartean egongo dira 
Et incarnatus Orkestra hari 
laukotea, Juantxo Zeberio pia-
no-jolea eta bere ohiko taldeki-
deak, esaterako. Horri lotuta, 
Manipulazio estrategiak diskoan 
"lagun askok" kolaboratu zute-
la aipatu du, eta, hein batean, 
horregatik dela "orain arte gra-
batutako lanik borobilena". 

Ekoizpen aldetik ez ezik, po-
litikoki ere indar handiko lan 
kontzeptuala dela azaldu du, are 
gehiago, jakinda Noam Choms-
ki pentsalariaren ideietan oina-

rrituta dagoela: "Komunikabi-
deen mezuak dira kantu guztien 
ardatza; Harkaitz Canok idatzi 
ditu letrak, eta bereziki gustatzen 
zaizkit, ironiaz, sarkasmoaz eta 
poesiaz busti dituelako gaiak". 

Egutegiak, beteta
Bi artistek onartu dute "zorionez, 
oso lanpetuta" dabiltzala garaio-
tan. Pettiren hitzetan, "inoiz 
baino kontzertu gehiago" eman 
ditu aurten, eta, urrutira joan 
gabe: "Gaur bertan Villabonan 
izango naiz eta domekan Otxan-
dion". Trigger ere ez dago den-
bora alferrik xahutzeko moduan, 
"Wood Strings taldearekin disko 
berria aurkezten eta bere lan 
pertsonalaren banaketa-fasean 
murgilduta" dagoela aintzat 
hartuta.

Eta Amaia antzokiarekin bes-
te horrenbeste gertatzen da. 
Behin martxa hartuta, ez diru-
di atseden handirik emango 
diotenik aretoari. Hilaren 19an 
eta 20an, Nora euskal filma 
proiektatuko dute, 19:00etan; 
haurrentzako eskaintza ere egon-
go da domeka honetan, 16:00etan, 
Spirit pelikularekin. Datorren 
zapatuan, berriz, Maestrissimo 
ikuskizuna ekarriko dute.

Ezkerrean, Petti, Otala Zelain iaz; eskuman, Trigger, entseatzen. GOIENA / IRINA ALVAREZ

Amaiako lehen doinuak, 
Triggerrek eta Pettik
bihar bertan, arratsaldeko zazpietan, irekiko du publikoaren aurreko denboraldi berria 
udal antzokiak, bi euskal musikariren proposamenekin: 'Manipulazio estrategiak' 
aurkeztuko du Pettik; Triggerrek, berriz, 'Poliedro Vol. 1'. bi lanak dira freskoak

MOMENTU GOZOAN 
DAUDEN BI 
MUSIKARIK 
PARTEKATUKO DUTE 
ESZENATOKIA

Plazako dantza tradizionalak 
ikasteko aukera eskainiko du, 
berriz ere, urte eta erdiren ostean, 
Portaloi elkarteak. Lehen bezala, 
Patxi Montero izango da saioen 
gidaria. Urriaren 4an hasita, 
maiatzera arte, astelehenero ba-
tuko dira euskal dantzak prak-
tikatzeko gogoz dauden herrita-
rrak. Hitzorduei Mesedetakoen 
ikastetxean ekingo diete, harik 

eta Kulturola erabilgarri egon 
arte. Bi multzotan sailkatuko 
dira ikastaroak: 17:30ean, dan-
tza-txokoaren txanda izango da, 
eta 19:00etan, oinarrizko maila 
ikasi nahi dutenena. 

Aurtengoak helburu bikoitza 
duela jakinarazi dute antolatzai-
leek: "Gure plazetan egin ohi 
diren dantza molde guztiak eza-
gutzeaz gain, gorputza, gogoa, 
neuronak, animoa eta osasun 
fisiko, psikiko eta emozionala 
astintzea". Izen-emateak, AEDn 
eta Gazte Txokoan.

Lozorrotik esnatuko 
da 'Herrixa dantzan' 
dinamika urrian

Literatura solasaldiak eta inge-
lesa praktikatzeko saioak egin-
go dira, besteak beste, ikasturte 
berrian. Urtarrilean etorriko da 
berrikuntza nagusia, 4 eta 6 urte 
bitarteko haurrek eta haien gu-
rasoek, elkarrekin, literaturaz 
gozatzeko ipuin-jolas txokoare-
kin. Izen-ematea hilaren 20tik 
25era arte izango da, udal bi-
bliotekan eta webgunean.

Bibliotekak kurtso 
osoko jarduerak 
aurkeztu ditu

M. Benito Piriz, Ainhoa Leke-
rika eta Ander Perez artista 
gazteen topaketatik sortu zen 
Mala xena nunca muere izena 
daraman erakusketa. Eskulturak, 
bideoak eta argazkiak erabiliz, 
piezek erakusketa-muntaia bat 
osatuko dute, Kulturateko klaus-
troa mugatuko duen kristalezko 
kuboaren bidez. Urriaren 17ra 
arte egongo da ikusgai.

Arte garaikidea 
jasoko du Kulturateko 
klaustroak eguenean
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Aramaioko Udalak argazki zaha-
rrak jasotzen jarraitzeko kon-
promisoarekin jarraitzen du. 
Hala, argazkiak jaso eta artxi-
batzeko deialdiaren epea luzatu 
egin dute: urriaren 14ra arte 
aurkez daitezke proposamenak 
udaletxean.

Maiatzeko osoko bilkuran 
onartu zuten deialdia egitea, 
eta, lehenengo epean inork ize-
nik ez zuela eman ikusita, be-
rriro ere zabaldu dute aukera. 
Gainera, Mondragon Unibertsi-
tatean Ikus-entzunezko Komu-
nikazioa ikasten ari direnen 
artean ere zabaldu dute deialdia.

Jaso eta artxibatu
Asmoa da artxiboa osatzen joa-
tea. "Orain dela urte batzuk, 
Udalak beka bat atera zuen eta 
pertsona bat ibili zen argazki 
zaharrak biltzen, baserriz base-
rri", azaldu du Rosa Mondrago-
nek, Euskara teknikariak. Ar-
gazki horiek jasota, eskaneatu-
ta eta artxibatuta daude.

Proiektua egiteko laguntza
Hautagaiek proiektu bat aur-
keztu beharko dute aipatutako 
epearen barruan –taldeka ere 
egin daiteke lana–. Udalaren 
web atarian dauden inprimakiak 
bete beharko dira, eta inprima-
kian zehaztu beharko da, besteak 
beste, nola egingo duten lan. 
Udalak 2.000 euroko partida 
onartu zuen lan horiek egiteko. 

Landa eta artxibo lana egin 
beharko da: batetik, etxez etxe 
argazkiak bildu; eta, bestetik, 
digitalizatu eta artxibatu. Uda-
lak ezarritako irizpideei jarrai-
tuta egin beharko da lana. Lan 
hori bukatutakoan, proiektua 
bera nola herriratu erabaki 
beharko dute udal ordezkariek. 

Erakusketa kalean
Proiektuaren lehenengo zatian, 
1960tik aurrerako argazkiak 
bildu eta artxibatu zituzten. 
Orain, data hori baino lehena-
gokoak batu gura dituzte.

Lehenengo fasean jasotako 
argazkiak artxibatuta dituzte 
udaletxean. Hala ere, egindako 
lana herritarrei erakusteko as-
moz erakusketa jarri zuten Pe-
dro Ignazio Barrutia kaleko 
horman, behin betiko.

2019ko abenduaren 20an inau-
guratu zuten kaleko erakusketa. 
Kalean ez dituzte artxibatutako 
argazki guztiak jarri, kalitate 
handiena dutenak bakarrik. 
Garbitu eta txukundu egin zi-
tuzten, Alex Mendikuteren la-
guntzarekin, eta ondoren, eus-
karri gogor batean inprimatu. 

Metro koadro bateko tamaina 
dute argazkiek eta pertsonak 
dira protagonistak; batez ere, 
emakumeak. 1900. urtekoa da 
argazki zaharrena eta Artabe 
(Barajuen) baserriko Juana da 
protagonista.

Pedro Ignazio Barrutia kalean jarri zuten argazki zaharren erakusketa. A.E.G.

Argazkiak batu eta 
artxibatzeko deialdia
aramaioko udalak artxibo historikoa osatu nahi du; aurrez, proiektuaren lehenego 
fasean, 1960tik aurrerako argazkiak bildu eta artxibatu zituzten. orain, hasitako 
bideari jarraipena eman nahi diote, eta data hori baino lehenagoko argazkiak jaso

LEHENENGO FASEAN 
JASOTAKO IRUDIEKIN 
ERAKUSKETA 
ZABALDU ZUTEN 
KALEAN

VII. San Martin pilota txapelketa
Gaur, 18:00etan, infantilak eta kadeteak lehiatuko dira; 
domekan, 10:00etan hasita, alebinak eta benjaminak.

Besaide Eguna
Besaideren oroimen eguna ospatuko dute domekan, Besaide 
Mendizaleen Elkarteak eta Euskal Mendizale Federazioak 
antolatuta. 11:00etan izango da oroimen ekitaldia.

Kuadrillako argazki lehiaketa
Gorbeialdeko Kuadrilla osatzen duten herrietan egindako 
argazkiak izan beharko dute, eta gaia librea izango da. Urriaren 
14rako aurkeztu beharko dira lanak.

oHaRRak

Aramaioko Sagarzaleen Elkar-
teak hainbat erabaki hartu zituen 
irailaren 3an egindako batzar 
orokorrean. Horien artean dago 
aurten berriro ere emango di-
tuztela zukua eta sagardoa egi-
teko txandak. Eguaztenean za-
baldu zuten denboraldi berria 
ASEn.

Elkartetik kanpoko jendeari 
ere eskainiko zaio zukua eta 
sagardoa egiteko aukera aurten. 
Mendixolako zentroa erabili 
gura duenak aurrez egin behar-
ko du eskaera, 631 17 02 64 tele-
fono zenbakira deituta.

Pandemia egoeran, azken ur-
tean, ASEk ez dizkio Mendixo-
lako zentroko ateak elkartetik 
kanpoko jendeari zabaldu. 

Zukua eta sagardoa 
egiteko txandak 
emango ditu ASEk

Iazko moduan, kiroldegiko kan-
txa alokatzeko aukera egongo 
da oraingoan ere, aurrez eskae-
ra eginda. Udalak antolatu du 
egutegia, kirol elkarteekin eta 
eskolaz kanpoko ekintzen ardu-
radunekin. Hala, astean zehar 
hainbat ordu libre geratu dira. 
Horiek alokatzeko aukera egon-
go da.

Orduak dira: astelehenetan 
17:00etatik 18:00etara eta 19:00eta-
tik 21:00etara; eguenetan 17:00eta-
tik 21:00etara; eta egubakoitzetan 
17:00etatik 18:00etara.

Ordu horiek erabili gura di-
tuenak irailaren 21a baino lehen 
egin beharko du eskaera: uda-
letxean bertan edo modu tele-
matikoan.

Kiroldegiko kantxa 
erabiltzeko eskaerak, 
irailaren 21erako

A.E.G.

Ondo aireztatzeko, leiho berria
Anbulatorioan lan txiki batzuk egin dituzte astean zehar. Erizainaren eta 
medikuaren gelen artean dagoen analitika eta sendaketa-gelan leiho berri 
bat zabaldu dute. 663,46 euroko kostua izan dute lanek eta Alberto Garcia 
Ripa enpresak egin ditu. Modu horretan, aireztapena izango du gela horrek 
aurrerantzean.
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Dinagu kolektiboak Nomadak 
Gaitun! proiektua sortu du: ema-
kume sortzaileen azoka ibiltaria. 
Bizkaian egingo du azokak hu-
rrengo geldialdia.
Nola sortu zitzaizuen Nomadak 
Gaitun! azoka egiteko ideia?
Dinagu kolektibotik datorren 
proiektua da. Orain dela hiru 
urte, Gabonetako azoka batean 
elkartu ginen lau emakume sor-
tzaile: Agara Agirre bitxigilea, 
Ilazki Lili Biziki markaren sor-
tzailea, Maialen Irastorza Mai-
xala markaren sortzailea eta ni 
neu. Postua jartzeak dakarren 
gastua elkarbanatzea zen asmoa, 
eta gustura geratu ginen emai-
tzarekin. Udan ere errepikatu 
egin genuen, eta epe motzerako 
zabaltzen diren pop-up erako 
dendak ireki genituen, Zarautzen 
eta Getarian. Hori horrela, ema-
kume gehiago hasi ziren inte-
resatzen egiten genuen horretan. 
Uda aurretik, Dinagu moduan 
zer egin genezakeen pentsatzen 
jarri ginen, zer eskaini geneza-
keen. Pentsatu genuen jendea 
herritik ezin zenez mugitu, guk 
egin genezakeela azoka ibiltaria. 
Gaur egun, lantaldean, Leire 
Aiartzaguena, Ehule; Karmele 
Salsamendi, Kool Studio; Maider 
Gaztelumendi, Luma moda eti-
koa; Agara Agirre, Biziki; eta 
Edur Kortabarria gaude.
Azpeitian egin zenuten lehenengoa?
Bai, uztailean Azpeitiko azoka 
plazan egin genuen lehen No-
madak Gaitun! azoka ibiltaria. 
Euskal Herriko emakume sor-
tzaileak joan ziren, euren pro-
duktuekin. Gure asmoa da he-
rriaren arabera hautatzea ema-
kume sortzaileak. Gu ia beti 
egongo gara eta herriaren edo 
eskualdearen arabera aukera-
tuko ditugu gainerakoak.
Noiz egingo duzue hurrengoa?
Momentu honetan prestatzen 
gabiltza, eta gure asmoa da urrian 
Bizkaian egitea. Euskal Herriko 
lurralde historiko guztietan egin 

gurako genuke: Gipuzkoan egin 
dugu eta hurrengoa Bizkaian 
izatea gurako genuke. Azaroan 
Araban egingo dugu.
Nolako harrera izan du azokak?
Egun osoko egitaraua prestatu 
genuen. Emakume sortzaileen 
produktuez gain, Azpeitiko azo-
kan emakume nekazariek euren 
espazio propioa daukate. Azoka 
plazak mahaiak eta sukaldea 
ditu… Egokia iruditu zitzaigun 
horrelako zerbait egiteko. Pu-
blikoaren aldetik erantzun oso 
ona jaso genuen. Azkenaldian, 
badago bertakoa kontsumitzeko 
nahia, eta jendea etorri zen iku-
si eta erostera. Proiektu pertso-
nalak dira, txikiak, jasangarriak 
eta bertakoak. Herritarren artean 
kontsumo eraldaketa sustatu 
nahi dugu.
Zer eskaintzen duzue azokan?
Orain arte, ilustrazioak, moda, 
bitxigintza eta osagarriak jarri 

izan ditugu. Azpeitiko kasuan 
jakiak ere izan genituen ema-
kume nekazarien eskutik. Egia 
da gaur egun sare sozialak au-
kera oso ona direla bezeroaren-
gana iristeko. Baina azokak 
eskaintzen duten espazio fisikoak 
beste gertutasun bat ematen du, 
pertsonalagoa. Kontuan hartu 
behar da gutariko gehienok ez 
dugula espazio fisikorik, denda-
rik, gure produktuak saltzeko.
Nabaritu duzue kontsumo ereduan 
aldaketarik gertatu denik?
Bai, nik esango nuke gertatu 
dela aldaketa. Bertakoaren alde 
egiten hasi dira asko. Egia da 
low cost denden aldean lan han-
dia egin behar dugula… Jendeak 
gero eta gehiago baloratzen du 
proiektu txikien atzean dagoen 
lana, eta horren alde apustu 
egiten ari gara bai sortzaile bai 
kontsumitzaile bezala.
Gaur egun, zein da zuen konpeten-
tzia handiena?
Gure konpetentzia handiena 
munstro horiek maneiatzen du-
ten low cost merkatua eta es-
kaintza dela esan daiteke. Gai-
nera, nabarmendu behar da gure 
balioa dela guk ez dugula gure 
artean elkar lehia edo konpe-
tentzia moduan ikusten.

Dinagu kolektiboko kideak; Kortabarria, ezkerretik laugarrena. E.K.

"Espazio fisikoak 
gertutasuna ematen du"
EDUR KORTABARRIA iLuStRatzaiLEa
Nomadak gaitun! azoka ibiltaria azpeitian estreinatu zuten, uztailean. Edur 
kortabarria aramaioarra da proiektuaren bultzatzaile eta sortzaileetako bat

"PROIEKTU 
PERTSONALAK DIRA, 
TXIKIAK, 
JASANGARRIAK ETA 
BERTAKOAK"

Etxetik at

Elektrizitatez kargaturik azala. Ileak zorrotz, arnasa etenda. 
Jendetzaren oihuak argiekin nahasi dira, ozentasun nahasia 
bularreko taupaden soinu mutuan ito den arte. Segundo bakar 
bat, oholtza, eta hirurok. Naizen guztia ahaztu, eta 
urduritasunaren besarkadapean, lotsak eta beldurrak 
eratutako amildegiaren barrenera salto egiteko aukera 
paregabea.

Ez du zentzu larregi, baina inoiz baino biziago sentitzen naiz 
hemen. Nire comfort zone-etik at. Biok euskaldunak izanda, 
agian etxetik at esatea aproposagoa litzateke. Abeslari lanetan 
hasi nintzenean ez nuen uste hainbeste gustatuko 
litzaidakeenik, hasiera batean kontzertuak ematea ez 
baitzegoen nire asmoen artean. Baina aitortu beharra dut 
publiko izatetik oholtza gainera igotzeak gauza ugari irakatsi 
dizkidala, eta ez nuen bakarra ere ikasiko lotsak albo batera 
utzi izan ez banitu.

Etxean gustura egoten den arren, beldurra etxetzat hartzeko 
gai denak bere egingo baitu mundua. Etxetik at, zu zeu.  

NiRE uStEz

JOKIN LARRAÑAGA 

SERGIO AZKARATE

Espainiako Vueltako porra
44 partaide izan ditu Añai tabernak antolatu duen ziklismoko Espainiako 
Vueltako porrak. Domekan, sari banaketa ekitaldia egin zuten. Sailkapen 
orokorrean, lehenengo postuan berdinduta geratu ziren El divo eta La diva 
taldeak; eta hirugarren geratu zen Solomeoparedes taldea. Sailkapeneko 
lehenengo hamar taldeek jaso zuten diru-saria. 

Dagoeneko zabalik dago 2022an 
jokatuko den Arabako Bertso-
lari Txapelketarako izen-ematea. 
Irailaren 19ra arte egongo da 
horretarako aukera. Interesa 
dutenek araba.sustapena@ber-
tsozale.eus helbidera idatzi edo 
675 70 79 71 telefono zenbakira 
deitu beharko dute. Txapelke-
taren aurkezpena urtarrilaren 
hasieran izango da.

Arabako Bertsolari 
Txapelketako izen-
ematea zabalik dago

Aitor Aranaren omenezko men-
di ibilaldia irailaren 25ean, za-
patua, egingo dute. Egunean 
bertan eman beharko da izena, 
5 euro ordainduta. 08:00etan 
hasiko da ibilaldia, 25,2 kilome-
trokoa, Aramaioko kiroldegian 
–Kruzeta, Jarindo, Orixol, Lezia, 
Tellamendi–. Irteeran eta 
anoa-postuetan maskara erabi-
li beharko da.

Aitor Aranaren 
omenezko martxa, 
irailaren 25ean
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Aretxabaleta Kirol Elkarteko 
kideek ekin diote 2021-2022 den-
boraldiari. 600 kirolarik baino 
gehiagok jardungo dute UDAre-
kin; futbol jokalariak gehienak, 
baina badaude areto futbolean 
dihardutenak, pilotariak, kara-
te taldean dabiltzanak eta gim-
nasia erritmikoan –izena ema-
teko epea oraindik ere zabalik 
dago–. Helburu nagusia kirola 
egitea da, Agurtzane Elkoro pre-
sidenteak dioen legez: "Kirola 
berdin osasuna delako". Eta ho-
rientzat guztientzat berezia izan-
go da aurtengo denboraldia, 75 
urte beteko dituelako elkarteak.

'Herriaren hauspoa'
"Aretxabaletari eskaini gura 
dizkiegu 75 urteok, eta UDArekin 
egon diren ehunka laguni", azal-
du zuen Agurtzane Elkorok ur-
teurrenaren nondik norakoak 

aurkezterakoan komunikabideen 
aurrean. Alboan ziren Unai El-
koro alkatea, Gipuzkoako Futbol 
Federazioko presidente Manu 
Diaz eta Realeko ordezkari An-
doni Iraola eta Aitor Mendibil. 
Hautatu duten leloak ere hori 
erakutsi gura du: Herriaren haus-
poa. "UDAk beti lan egin gura 
izan du herriarendako eta hare-
kin elkarlanean. Eta herri barik 
ez gara ezer".

Ospakizunei zapatuan, iraila-
ren 18an, ekingo diete. 1978an 
egindako legez –UDAren 50. ur-
teurrenean–, Kurtzebarri men-
diko gurutzea argiztatuko dute, 
eguraldi ona eginez gero. 22:00eta-
tik 23:15era bitartean izango da 
eta Aretxabaletatik ikusiko dute 
herritarrek. "Boluntario mordoa 
dabiltza lanean hori posible izan 
dadin", zioen Elkorok.  

Urriaren 15ean, ostera, Herria-
ren hauspoa ikus-entzunezkoa 

aurkeztuko dute. Hainbaten 
testigantzekin osatu duten 45 
minutuko dokumentala da eta 
Arkupen emango dute hilabete 
batez, egubakoitzetan, debalde. 
Horiez gain, beste ekintza mor-
doa izango direla aurreratu zuen 
Elkorok; lantalde batek dihardu 
horiek zehazten eta antolatzen, 
eta guztiaren berri emango dute 
datak iritsi ahala.

Futbol taldea, elkarte
1946ko andramaixak antolatzeko 
egindako ahaleginaren berri 
izan zuenean Juventud Depor-
tiva Mondragon elkarteko Jose 

Ayala presidenteak, Aretxaba-
letako gazteengana jo zuen futbol 
talde bat sor zezaten animatzera. 
Azken unean eta presaka, baina 
moldatu zuten taldetxo bat Es-
koriatzako, Arrasateko eta Are-
txabaletako mutilekin, eta irai-
laren 15ean jokatu zuten lehen 
partidu ofiziala. Iturripen izan 
zen eta Arrasateko elkarteak 
utzitako jantziak eta materiala 
erabili zituzten; izena ere hark 
utzi zien: Juventud Deportiva 
Arechavaleta. 

Taldeak aurrera egiteko elkar-
te sendo baten beharra zegoela 
jakitun, 1947ko urtarrilaren 19an 
udaletxean elkartu ziren; esta-
tutuak gertatu zituzten, baita 
batzorde bat osatu ere, eta api-
rilaren 13an egin zen lehenengo 
batzar nagusia; Juan Luis Iza-
girre izan zen lehen presidentea. 
Orduan erabaki zuten bost fede-
raziotan izena ematea: futbola, 
pilota, txirrindularitza, atletismoa 
eta mendia.

Klubaren izena hautatzeko, 
herritarren artean inkestatxo 
bat egin zuten. Kontuan hartu 
zituzten elkartearen izaerarekin 
zerikusia edukitzea, motza izatea 
eta euskal kutsua zuena. Arma-
rriari dagokionez, Kurtzebarri 
mendia eta Zaraia mendizerra, 
aingerua eta Noeren kutxa jarri 
zituzten; armarri hori moldatzen 
joan da urteek aurrera egin aha-
la. Urteurrenaren harira, arma-
rria duten banderatxo berriak 
egin dituzte Euskal Herriko 
beste klub batzuekin trukatzeko, 
eta lehenengoak Gipuzkoako 

Futbol Federazioko eta Realeko 
ordezkariek jaso zituzten.

Herritarrek ondo baino hobe-
to ezagutzen duten ereserkiaren 
musika Demetrio Iriarte txistu-
lari eta konpositoreak sortu zuen, 
eta berbak Paulo Urkiak idatzi. 
Futbol taldearen jantziak, oste-
ra, Juventud Deportiva Mondra-
gonek lehenengo partidurako 
utzitakoak hartu zituen eredu, 
eta orduko koloreak dira, hain 
zuzen ere, gaur egun erabiltzen 
dituenak: kamiseta urdin argia 
eta marra zuria ezkerretik es-
kumara. 

Espainiako txapeldun
Urteurren bakarra ez, beste bi 
ere izango ditu gogoan UDAk 
aurtengo denboraldian: batetik, 
Afizionatu Mailako Espainiako 
Txapelketa irabazi izana; eta, 
bestetik, Leixargarateko aterpe-
txearen irekiera. 1971-1972 den-
boraldia "sekulakoa" izan zen 
futbolari dagokionez. Juan Arria-
ran entrenatzailearen agindue-
tara jardun zuen lanean taldeak 
–Santi Idigoras, Jose Migel Uri-
barren, Patxi Agirrezabalaga eta 
Isidro Vicente Calvo zeuden, 
besteak beste– liga irabazi zuen 
lehenengo, Hirugarren Mailara-
ko txartela lortu zuen gero, Afi-

Manu Diaz, Jabier San Migel, Andoni Iraola, Agurtzane Elkoro, Unai Elkoro eta Aitor Mendibil. XABI URZELAI

'HERRIAREN 
HAUSPOA' DA 
URTEURRENEKO 
EKITALDIAK BATUKO 
DITUEN LELOA

UDA: 75 urteko 
lanari aitortza
aretxabaleta kirol Elkartearen izenean sortutako lehenengo futbol taldeak 1946ko 
irailaren 15ean jokatu zuen lehen partidua; ordutik hona, 75 urte pasatu dira, eta 
egindako ibilbide oparoa herritarrekin batera ospatzeko ekitaldi asko iragarri dituzte

ZAPATUAN EKINGO 
DIETE OSPAKIZUNEI, 
KURTZEBARRIKO 
GURUTZEA 
ARGIZTATUTA

Afizionatu mailako Espainiako Txapelketa irabazi zuen taldea. UDA

Herriko mendizale talde bat Leixargarateko aterpetxearen aurrean. UDA
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zionatu Mailako Gipuzkoako 
Txapelketa irabazi ere bai, eta, 
azkenik, 1972ko uztailaren 16an, 
Espainiako Txapelketa eskuratu. 
Garaipen hura sekulakoa izan 
zen aretxabaletarrendako, eta 
ondo gogoan dituzte askok or-
duko ospakizunak.  

Futbolarekin batera mendira-
ko zaletasun handia zegoen or-
duan. Hortik aterpetxe bat iza-
teko gogoa, eta hainbatetan 
ahalegindu ziren egiten Degu-
rixa inguruan. Azkenean, Arra-
sateko Besaide mendi elkartea-
rekin batera, Leixargaraten 
eraiki zuten, eta 1971ko irailaren 
5ean inauguratu. Gaur egun, 
Murrukixo mendizale taldeak 
du horren ardura.

Kirolariak eta proiektuak
75 urteko ibilbidean kirolari 
askoren harrobi izan da UDA. 
Lehen Mailako jokalari izanda-
koen artean daude Bixente 
Etxeandia, Alavesen; Andoni 
Zubizarreta, Athleticen, Bartze-
lonan eta Valentzian; eta Jose 
Javier Barkero, Realean, besteak 
beste. Santi Idigoras oñatiarra 
eta Luis Mari Lopez Rekarte eta 
Andoni Gorosabel arrasatearrak 
ere UDAko harrobikoak dira. 
Futbol jokalariez gain, beste 
kirolari batzuk ere ezin dira 
ahaztu; atletismoan, esaterako, 
Ramon Jausoro –1986an Gipuz-
koako txapelduna pistan– eta 
Joseba Larrinaga –1996ko At-
lantako Olinpiar Jokoetan zila-
rrezko domina–.

Arrakasta izan duten kirolariak 
sortu ez ezik proiektu esangu-
ratsuak ere jarri ditu abian kirol 
elkarteak. Eskua Proiektuari 
2012an heldu zioten, Igor Are-
nazak gidatuta. Futbolean tre-
batzeaz gain, alderdi emoziona-
la lantzen hasi ziren jokalari 
gaztetxoekin, fokua errespetuan 
jarrita. 2017an, ostera, UD@A 
proiektuari heldu zioten, San 
Juan de Dios ospitalearekin el-
karlanean. Horren helburua da 
substantzien kontsumoa prebe-
nitzea kirolarien artean, eta 
horretan dihardute oraindik. 
Proiektu horrek, gainera, Jaur-
laritzako Osasun Sailaren Elkar 
eginez aitortza jaso zuen apirilean.

UDAren lanari balioa
Erakunde askok zoriondu dute 
elkartea egunotan. Unai Elkoro 
alkateak eskerrak eman zizkien 
urteotan lanean jardundako 
guztiei, eta balioa eman zien 
UDAren izaera bereziari eta 

herrian egindako lanari: "Kirol 
elkarte bat baino gehiago da. 
Izan ere, herriarekin duen lo-
tura estua eta berezia da". Eta 
azken urteotan abian jarritako 
proiektuak goraipatu zituen: 
"Kirolariak formatzetik pertso-
nak formatzera pasatzeko hartu 
duzuen erabakia oso garrantzi-
tsua izan da eta Udala bidelagun 
izango duzue horretan".

Gipuzkoako Futbol Federazio-
ko presidente Diazek ere eskerrak 
eman zizkien: "Ez da bakarrik 
kirol arloan egiten duzuen lana, 
baizik horrek herrian duen era-
gina; toki gutxitan ikusten da 
halako lotura eta elkarlana". 
Realeko kide Iraolak berretsi 
egin zuen hori: "UDA bezalako 
kluben funtzio soziala, lanaren 
balioa, aldarrikatu beharra dago. 
Realak UDA gertu bizi eta sen-
titzen du; espero UDAk ere ho-
rrela sentitzea".

Gazte bat patinetearekin skate gunean. IBAI ZABALA

'Bixi' programari hasiera 
emateko, skate jaia zapatuan
Nerabeek aisialdiaz modu dibertigarri eta osasungarrian 
gozatzeko egitasmoa aurkeztu dute asteon

Imanol Beloki aREtXabaLEta
Bixi programa aurkeztu zuten 
martitzenean Eskoriatzako eta 
Aretxabaletako udaletako or-
dezkariek Aretxabaletako skate 
parke gunean. Hain zuzen ere, 
12 eta 17 urte bitarteko nerabeei 
zuzenduta, aisialdiaz modu di-
bertigarri eta osasungarrian 
gozatzeko hainbat jarduera pres-
tatu dituzte asteburura begira, 
nerabeen artean droga kontsu-
moa prebenitzeko duela urte 
batzuk garatu zen egitasmoa 
abiapuntu izanda.

Nerabeen artean droga kon-
tsumoa prebenitzeko duela urte 
batzuk garatu zen egitasmoan 
du abiapuntua ekimenak. Ainhoa 
Cabero Aretxabaletako Kultura 
zinegotziak azaldu zuenez, "ne-
rabeek aisialdia nola bizi duten 
aztertu zen eta denbora hori 
modu osasungarriagoan bizitze-
ko zituzten beharrak identifika-
tu ziren".

Skate jaia eta 'paintaball'-a
Lehen ekimenak sanmigeletako 
eta Inauterietako jai giroan 
egin ziren. Pandemiak eragin-
dako geldiaren ondoren, Bixi 
egitasmoari berriro ekingo dio-
te hemendik aurrera, nolabai-
teko erregulartasuna izango 
duen ekintza-programa batekin. 
Horrela, lehen hitzordua zapa-
tu honetan, irailaren 18an, 
izango da, Aretxabaletako Iba-
rrako skate parkean. Bertan, 
17:00etan hasita, skatearen tek-
nikak ezagutzeko aukera egon-
go da ikastaro baten bidez. 
Horri jarraituz, lehiaketa egin-
go dute –izen-emateak, 17:30etik 
aurrera–, eta bukatzeko, era-
kustaldia, 19:30ean. 
Paintball-a, berriz, irailaren 
25erako proposatu dute. Ibarra-
ko berdegunean izango da, 
16:00etan hasita. Izen-ematea 
taldeka –gehienez zortzi kide– 
edo banaka egin ahal izango da.

Kuku Miku elkarteak guraso 
eskolaren ikasturtea hasiko du. 
Duela bospasei urte jarri zuen 
martxan, Nerea Mendizabal psi-
kopedagogo eta gizarte hezitzai-
leak gidatuta, eta helburu na-
gusia da gune babestu bat es-
kaintzea, seme-alaben hezkuntzan 
sortzen diren zalantzak, ezinak, 
zailtasunak eta gatazkak parte-

katzeko. Praktikoak eta dina-
mikoak izan ohi dira saioak, eta 
askotariko gaiak lantzen dituz-
te: beldurrak, agresibitatea, 
sexualitatea, komunikazioa, 
egoera gatazkatsuak…

Lehen saioa irailaren 30ean 
izango da eta taldean oraindik 
lau lagunendako dute tokia. In-
formazio gehiagorako, 625 42 31 
25 telefono zenbakira deitu edo 
kukumikuelkartea@gmail.com 
helbidera idatz daiteke. Oraingoz, 
online egiten dituzte saioak.

Lau lagunentzat dute 
tokia Kuku Mikuren 
guraso eskolan

Bi denboralditan izan zen presidente, 1970 eta 1972 artean, futbol 
sailak loraldia bizi izan zuenean.
Jokalaria ez zinen izan, baina bai UDAren bueltan lanean 
jardundakoa; presidente, adibidez.
Urte askoan egon nintzen, modu batera edo bestera, baita 
presidente ere; hain zuzen ere, niri tokatu zitzaidan elkartearen 
25. urteurrena ospatzea. Gogoan dut 1971n, Gipuzkoako Kopa 
irabazi, Tolosan, eta esan genuela: hurrengo urtean ahalegin 

berezia egin behar dugu 25. 
urteurrena ospatzeko. Halaxe, 
errepikatu ezin den denboraldia 
izan zen: liga irabazi, Hirugarren 
Mailarako txartela lortu eta 
Espainiako Txapelketa irabazi.
Herriarendako poztasun handia, 
ezta?

Sekulakoa. Aretxabaletak orduan 
ez zituen 5.000 biztanle, eta 1.000 bazkide genituen; futbol 
zelaian 4.000 pasa elkartu ziren txapelketa haren bueltan. 
Izugarrizko zaletasuna zegoen eta herritarrak, gizonak zein 
emakumeak, gehien mugitzen zuen taldeetako bat zen.
UDA ez da futbola bakarrik, ezta?
Ez; 1971n, Leixargarateko aterpetxea zabaldu zen eta Mendi 
Federazioko presidente Iriondo etorri zen ekitaldira. Gustuko zuen 
futbola, eta, Aretxabaletak Arrasaten jokatzen zuenez, partidua 
ikustera eroateko eskatu zidan; hara joan ginen biok.
25. urteurreneko zein oroitzapen duzu?
Ederra. Zaraia zineman egin genuen ekitaldia, eta Juan Luis 
Izagirre fundatzailea omendu. Gipuzkoako hainbat elkartetako 
presidenteak etorri ziren. Harreman polita genuen guztiekin.
Penatxorik geratu zaizu?
Eskoriatzarrekin batera osatutako talde bat sortzeko ahalegina 
egin genuen, UDAKDE izenarekin. Denboraldi bat egin zuen talde 
hark, baina ez zuen indarrik hartu.

"4.000 ikusle elkartu ziren Ibarran, 
Espainiako Txapelketaren bueltan"
JABIER SAN MIGUEL PRESiDENtE oHia

XABI URZELAI

Urtean zehar egingo 
dituzten ekitaldietako 
batzuk:
• Kurtzebarriko gurutzea 

argiztatzea.
• 'Herriaren hauspoa 

'ikus-entzunezkoaren 
estreinaldia.

• Hitzaldiak pintxo-
potearen inguruan.

• 75 zuhaitz landatzea.
• Horma-irudia margotzea 

futbol zelaian.
• Dantza erakustaldia.
• Omenaldiak.
• Argazki erakusketa 

herriko hainbat txokotan.
 • Hainbat txapelketa.
 • UDA Eguna.

Antolatutako 
ekitaldiak
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Pandemiak iaz eragindako gel-
dialdiaren ondoren, sanmigele-
tako azoka berreskuratuko da 
aurten, formatu egokituan. Es-
zenatoki berriak gehituko di-
tuzte, eta postuen arteko distan-
tzia ezarri, pandemiari aurre 
egiteko gainerako prebentzio 
neurriak bermatzeko. Durana 
eta Mitarte kaleek eta, berri-
kuntza gisa, Iralabarrik artisau-
tza eta nekazaritza ekologikoa-
ren azoketako hogeita hamar 
erakustoki jasoko dituzte. Feria 
irailaren 25ean izango da, 
10:00etatik 14:00etara bitartean.

Bertako ekoizle eta artisauak
Sanmigel kulturala izenpean 
aurkeztu dute asteon programa, 
eta ekitaldian parte hartu dute 
Unai Elkoro Aretxabaletako 
alkateak, Ainhoa Cabero Kul-
tura zinegotziak eta Inma Miguel 
teknikariak, eta baita Ariane 
Unanue erlezainak ere, artisauen 
eta nekazarien ordezkari. Bertan 
adierazi zutenez, aurreko edi-
zioetan moduan, pintura, bitxiak, 
ehungintza, ilerako osagarriak, 
kakorratza… egongo dira ikus-
gai, eta produktuak salgai, es-
kualdeko artisauek jarriko di-
tuzten hamalau postuetan. Batez 
ere, Aretxabaleta eta Arrasate-
koak. Bestalde, Biolur elkartea-
rekin batera antolatzen den 
nekazaritza ekologikoaren azo-
kak hogei bat erakustoki jarri-
ko ditu: barazkiak, frutak, gaz-
ta, marmelada, arropa ekologi-
koa… izango dira.

Aretxabaletako txistularien 
dianarekin emango zaio hasiera 
azokari, 10:00etan. Tril Emaku-
me Taldeak prestatutako taloak 
dastatzeko aukera ere egongo 
da, Herriko Plazan, eta, gainera, 
Lekaixoka bertso-eskolakoek 
antolatuta, Balkoitik balkoira 
bertso saioak giroa jartzen la-
gunduko du, Igor Gaztelumendi 
eta Etxahun Elortza bertsola-
riekin. Saioa udaletxe zaharre-

ko balkoitik izango da, 13:00etan 
hasita.

Erromeria taldea, egokituta
Musikak ere izango du protago-
nismoa Sanmigel kulturala egi-
tarauaren barruan: Anoetako 
bost musikarik osatzen duten 
Iratzar kantari taldeak euskal 
kantu herrikoien errepertorioaz 
osatutako emanaldia eskainiko 
du, Herriko Plazan, 19:30ean. 
Bestalde, 12 eta 17 urte bitarte-
ko nerabeek paintball-az gozatu 
ahal izango dute Ibarrako ber-
degunean, 16:30ean hasita.

Herri kirolen erakustaldia
Domekan, hilaren 26an, ohi be-
zala, herri kirolak izango dira 
nagusi, Hodei Ezpeleta, Xabier 
Zaldua, Andoni Izeta eta Bihu-
rri aizkolarien eskutik. Hodei 
eta Jakes Iruretagoiena eta Lier-
ni Osa harri-jasotzaileak ere 
izango dira, eta Karlos Aretxa-
baleta. Azken hau Iparraldeko 
jokoekin arituko da, Herriko 
Plazan egingo den erakustaldian. 
Herri kirolek hartuko duten 
lekua mugatu egingo dela jaki-
narazi dute antolatzaileek, eta 
ikusleak eserita egongo dira. 
13:00etan hasiko da ekitaldia.

'Sanmigel kulturala' aurkezten izan ziren ordezkariak. HASIER LARREA

Sanmigeletako azoka, 
formatu egokituan
artisautza eta nekazaritza ekologikoaren 26. edizioa izango da aurtengoa, eta hogeita 
hamar postuk jantziko dute azoka. Erakustokiak Durana eta Mitarte kaleetan jarriko 
dituzte, eta, berrikuntza gisa, baita iralabarri plazatxoaren azpian ere

Irailak 25, zapatua
• 10:00-14:00 

Artisautzaren eta 
Nekazaritza 
Ekologikoaren 26. feria. 
Durana kalean, Mitarte 
kalean eta Iralabarri 
plaza azpian.

• 10:00 Diana.
• 11:00-13:30 

Loramendiko 'Tril' 
emakume taldearen 'Talo 
txosna', Herriko Plazan.

• 13:00 Lekaixokak 
antolatuta, 'Balkoitik 
balkoira' saioa, udaletxe 
zaharrean, Igor 
Gaztelumendi eta 
Etxahun Elortza 
bertsolariekin.

• 16:30 Nerabeentzako 
'paintball'-a, Ibarra 
zelaian.

• 19:30 'Iratzar kantari' 
emanaldia, Herriko 
Plazan.

Irailak 26, domeka
• 13:00 Herri kirolak, 

Herriko Plazan.

Egitaraua

Naiara Olabarria, Ion Albizuren eta Jasone Garziaetxaberen alboan. MIRARI ALTUBE

Basotxoko eraikina Osakidetzari 
lagatzea onartu du udalbatzak
EH bilduko Naiara olabarriak zinegotzi kargua hartu 
zuen, eta irati Pagoaga ordezkatuko du

Mirari Altube aREtXabaLEta
Ohiko osoko bilkura egin zuen 
udalbatzak eguaztenean, eta 
Basotxoko erretiratuak elkartzen 
diren eraikina Osakidetzari la-
gatzea onartu zuten, aho batez. 
Osasun etxe berria egiteko asmoa 
du Jaurlaritzak.

Urtea bukatu bitartean sor 
daitezkeen beharrei erantzuteko 
200.000 euroko kreditu gehigarri 
bat ere onartu zuten, aho batez. 
Besteak beste, argindarraren 
eta garbiketen gastuei eta zine-
ma-aparatuaren erosketari eran-
tzun gura dietela aipatu zuen 
alkateak.

Bestalde, udaltzainburuaren 
zereginak eta funtzioak Iban Da 
Silva udaltzainari ematea onar-
tu zuten. EH Bilduk abstentzio-
ra jo zuen, "aurretik udaltzainen 
lanak ondo zehaztu" behar di-
rela adierazita.

Naiara Olabarria, zinegotzi
EH Bilduko Naiara Olabarriak 
zinegotzi kargua hartu zuen, 
Irati Pagoagaren hutsunea be-
tetzeko. Gizartegintza batzorde-
ko parte izango da eta lanerako 
"gogotsu" agertu zen: "Herriko 
proiektuei ezkerreko ikuspun-
tutik ekarpenak egiteko gertu".

MIKEL ARRIOLA

Estreinaldian, urrezko domina
Irailaren 11n jokatutako Canfranc-Canfranc mendi maratoian lehenengo 
postua lortu zuen Mikel Arriola aretxabaletarrak, 23 urte azpikoen sailean; 
sailkapen orokorrean, berriz, hamazazpigarren postuan geratu zen. 
Lehenengo mendi maratoia zuen Arriolak, eta, emaitza ikusita, aurrera 
begira zenbait erronka jarri dizkio bere buruari.
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Imanol Beloki Aretxabaleta
1996an sortu zenean, 77 ikasle 
matrikulatu ziren Aretxabale-
tako Kurtzebarri institutuan: 
"Urte hartan, hezkuntza sistema 
berregituratu egin zuten, eta 
Derrigorrezko Hezkuntza 16 
urtera arte luzatu; hori dela-eta, 
eskola-mapa berria eratu zen, 
eta, egoera hartan, Leintz Ga-
tzaga, Eskoriatza eta Aretxaba-

letako 12-16 urte bitarteko ikas-
leei erantzuteko Kurtzebarri 
BHI sortu genuen, hezkuntza 
publikoa bermatuz ikasle oro-
rentzat", aipatu zuen martitze-
neko prentsaurrekoan Juan 
Carlos Pascualek, Kurtzebarri 
BHIko zuzendariak.

Ikastetxearen lehenengo ko-
kapena Kurtzebarri eskolako 
eraikina izan zen. Irakasle, gu-

raso zein ikasleek erakutsitako 
konpromiso eta ilusioak gain 
hartu zion etapa berri bat abian 
jartzeak zekarren erronkari. 
Berehala ikusi zuten espazio 
falta zela ikastetxeak zuen pre-
miazko arazoa. Hala, bide luzean 
lankidetzan aritu ostean, 2003. 
urtean ikastetxe berria eraiki 
zuten Herriko Plazan. Ikasturtez 
ikasturte ikasle kopurua han-

ditzen joan da. Izan ere, gaur 
egun, 278 gaztek ikasten dute 
Kurtzebarri BHIn, duela 25 urte 
baino 201 gehiagok.

Helburuak finkatuta
Gaur egun, beharrei erantzute-
ko, ikastetxe berriaren proiektua 
zehazten dabiltza, Kurtzebarri 
BHIren sena definitzen dituzten 
hiru zutabeak aintzat hartuz: 
aniztasunari arreta bermatzea, 
bizikidetza positiboaren susta-
pena eta Hauspoa proiektua. 
Azken horren inguruan Pascua-
lek zehaztu zuen 2015-2016 ikas-
turteaz geroztik dagoela abian 
eta hiru helburu nagusi dituela: 
"Eskola-denboraren eredu berriak 
praktikan jarri eta ebaluatzea, 
ikastetxeen kalitatea hobetzea 
–bikaintasuna– autonomia gehi-
tuz eta emaitzen hobekuntza 
sustatzea".

Urtez urte beharretara egokituz
Horrekin batera, 25 urte hauetan 
gizartean izan diren aldaketei 
egokitu beharra izan dutela ere 
gaineratu zuten: teknologia be-
rrien erabilerari; hizkuntzen 
trataerari; ingurumenaren zain-
tzari; genero ezberdintasunaren 
trataerari; eta belaunaldi berrien 
integrazio pertsonalari, gizarte-
ratzeari eta laneratzea errazteko 
gaitasunak garatzeari. Eta ho-
rretan dihardute etengabe. "Lan 
horren emaitza izan dira, ikaslea 
abiapuntu hartuta, beste ikaste-
txe batzuentzat eredu izan den 
barne-antolaketa eta ikasleei 
egiten zaien jarraipen estua eta 
pertsonalizatua. Ikasleak dira 
ardatz nagusia. Aipatzekoa da, 
baita ere, gizarte-kohesiorako 
ezinbestekotzat jotzen dugun 
ikasleen lehen-hizkuntza ezber-
dinak kontuan hartuta egokitu 
diren programak eta hauei esker 
lortu diren emaitzak. Bide luze 

honetan, azpimarratzekoak dira 
urtez urte egindako plangintzak 
eta hauen balorazioek eman di-
tuzten fruituak. Besteak beste, 
Hizkuntza Normalkuntza Plana, 
euskararen erabilera zabaltzeko 
balio izan duena, ikasleen inpli-
kazio polita lortuz; 8 urtez elkar-
trukea ingelesaren erabilera eta 
kultura ezberdinen arteko eza-
gutza lortzeko; ingurumen jasan-
garritasunaren inguruan egin-
dako lanak, bizikidetza, hezki-
detza eta, zer esanik ez, kultu-
rartekotasunak egunerokoan 
ekarri dituen eztabaidak eta 
adostu beharrak".

Eskerrak eragile eta inplikatuei
Bukatzeko, urte hauetan ikas-
tetxearen alde jardun duten 
ikasleak, langileak, gurasoak, 
Leintz Gatzagako, Eskoriatzako 
eta Aretxabaletako udalak eta  
Hezkuntza Saila izan zituzten 
gogoan, "beraiek izan baitira 
ikastetxeari zentzua eta bizia 
eman diotenak; guztiei, beraz, 
eskerrik beroena".

Aurreikusitako ekintzak
Kurtzebarriko urteurren ospa-
kizun ekitaldiei dagokienez, 
zapatu honetan, Herriko Plazan, 
12:00etan, hasiera ekitaldia egin-
go dute, eta horretarako argaz-
ki erraldoi bat ateratzeko batu-
ko dira. Aurrera begira, berriz, 
Tiktok lehiaketak, mahai-ingu-
ruak, erakusketak, tailerrak, 
kontzertuak, emanaldiak, men-
di irteerak, bazkariak… antola-
tzeko asmoa agertu dute.

Ikasturtean zehar egingo dituztenak azaltzeko prentsaurrekoaren osteko talde argazkian batutakoak, martitzenean. HASIER LARREA

Kurtzebarri institutuak 
25 urte beteko ditu
zapatuan egingo dute urteurreneko lehen ekintza, Herriko Plazan, 12:00etan, argazki 
erraldoi bat aterata. Datozen hilabeteetan, tiktok lehiaketak, mahai-inguruak, 
erakusketak, kontzertuak, mendi irteerak, herri bazkariak, eta abar antolatuko dituzte

GAUR EGUN, 278 
GAZTEK IKASTEN 
DUTE KURTZEBARRI 
BHI-N, DUELA 25 URTE 
BAINO 201 GEHIAGOK

Goiena komunitatea
Aretxabaleta Lagunkoia /
Aretxabaleta

Zortzi ikasturte lanean aritu 
ondoren, Aretxabaleta Lagunkoia 
proiektuarekin jarraituko dugu. 
Esan moduan, zortzi urte dira 

lanean ari garela egitasmo ho-
nekin; gure artean hitz egiten, 
herriko eremu guztietan hobe-
kuntzak proposatzen; betiere, 
inposatzeko asmorik gabe.

Talde sendoa eratu dugu urteen 
poderioz, eta lankidetzarako he-

rri-plataforma bat sortu dugu, 
gure esperientziak partekatuz, 
gure bizitzako sentimenduak 
adieraziz, eta instituzioek gure 
ekarpenekiko interesa izan deza-
ten lan egiten. Hala, guztion on-
gizatean eragiteko asmoz, eta 
herritarren artean lagunkoitasu-
na zabaltzeko helburuarekin.

Diagnostikoaren berrikuspena 
amaitu dugu, bizikidetza arlo 
guztietako ehunka proposamen 
batzen dituena. Hala, Aretxaba-
letako Udalak horietako zenbait 
ekarpen jaso eta bere gain hartu 

ditu. Harro gaude egindako lana-
rekin; izan ere, gure artean hitz 
egiten ikasi dugu, taldean lan 
egiten, ikasi dugu ideiak elkar-
banatzearekin ikasi egiten dela, 
eta, batez ere, poztasuna sentia-
razten duela horrek… Uste dugu 
merezi duela lan hau egitea, eta 
gure lan-ildoarekin jarraituko 
dugu. 

Gaiak askorako ematen du, eta 
laster informazio gehiago zabal-
duko dugu. Honekin batera, diag-
nostikoa inprimategian dagoela 
ere jakinarazi nahiko genuke.

Herritar guztien ongizatean 
eragiten jarraitzeko asmoz
aretxabaleta Lagunkoia proiektuko kideek herriko 
eremuetan hobekuntzak proposatzen jarraituko dute
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Martxoan jarri zuten Luis Ezei-
za Herri Eskolako lanak egiteko 
lizitazioa martxan, eta, Herna-
niko CUBERTEC enpresak lehia-
keta irabazita, horiek izan dira 
obra gauzatu dutenak, 118.967 
euroko aurrekontuarekin –%4,1 
merkeago–. Egindako lanen ar-
tean, eraikineko estalkia berri-
tu egin dute, ur-ebakuazio ka-
naletak birmoldatu eta hobetu 
eta aurretik zegoen instalazio 
fotovoltaikoa birkokatu.

Iraunkortasun estrategiaren 
barruan, Eskoriatzako Udalak 
aurreikusten du eguzki-argiaren 
bidez energia sortzeko instalazioa 
handitzea. "Horretarako, ama-
rralekua prest utzi da aurrera-
go egin ahal izateko. Obrak 
amaitu ondoren, eskolako azken 
solairuko gela eta korridore 
guztiak berriz margotuko dira, 
eta konponketa eta apainketa 
lan txikiak ere egingo dira, beha-
rrezkoa denean", adierazi du 
Josu Ezkurdiak, Eskoriatzako 
Hirigintza eta Mugikortasun 
zinegotziak.

Patioa berritzea
Luis Ezeiza Herri Eskolako 
eraikinean egindako lanez gain, 
patioan ere lan batzuk egin 
dituzte, ingurunea txukuntzeko 
asmoz. Batetik, Firmes Alaveses 
enpresakoek patioan sartzeko 
bidea konpondu dute, eta kan-
txan bertan zeuden zuloak ta-
patzeaz Ferreira enpresa ardu-
ratu da. Aurrerago, margotu 
egingo dute kantxa osoa. Guz-
tira, 20.900 euro gastatu dituzte 
lan horiek egiteko.

"Kantxako sarrerako zoru zati 
bat aldatu egin dute, eta oso 
ondo geratu da. Egin beharreko 
lana zen hori, eta, horrekin ba-
tera, kantxa barruko zuloak 
tapatu egin dituzte. Ondoren, 
kantxa guztia margotu egingo 
dute, marrak jarri, eta aurrei-
kusita dugu aurrerago, jolas 
batzuk margotzea zoruan. Gra-

fiti-egile batek egingo ditu jola-
sak, eta oso ondo geratuko dela 
uste dugu…", adierazi du Luis 
Ezeiza Herri Eskolako irakasle 
Maitane Gomez de Segurak.

Argiteria: LED lanparak
Argiteriaren kontsumoa mu-
rrizteko asmoz, berriz, beste 
zenbait lan egiten ari direla ere 
adierazi du Josu Ezkurdiak, 
Eskoriatzako Hirigintza eta Mu-
gikortasun zinegotziak: "Luis 
Ezeiza Herri Eskola barruko 
argiteria guztia LED teknolo-
giako lanparekin ordezkatzen 
ari gara, eta irailean edo urrian 
bukatuko dugu lan hau. Egingo 
ditugun aldaketak, argindarra-
ren faktura murriztea ekartzeaz 
gain –egun hauetan oso beha-
rrezkoa dena–, energia kontsu-
mo horrek eragindako emisioak 
nabarmen murriztuko ditu. 
Eskoriatzako udal teknikariek 

egindako proiektuaren berrita-
suna da instalazio berria prest 
egongo dela argiztapenaren kon-
trol adimenduneko sistema bat 
hartzeko, presentzia-detektagai-
luekin, intentsitatearen erregu-
lazioarekin eta kanpoko eguz-
ki-argiaren aprobetxamendu 
automatikoarekin. Hori datorren 
urtean ezartzea aurreikusten 
da. Kudeaketa adimenduneko 
sistema hori Luis Ezeiza ikas-
tetxeko arduradunekin adostu-
ta ezarriko da, haiek baitira gela 
eta esparruetako argiztapen-beha-
rrak hobekien ezagutzen dituz-
tenak".

Energia aurrezteko helburua-
rekin jarraituz, eta eskolako 
ikasle zein irakasleen konfort 
maila hobetzeko, berogailu sis-
teman balbula berriak jarri 
dituzte, hala, eraikineko tenpe-
ratura hobeto erregulatzeko.

Eusko Jaurlaritzaren laguntza
Proiektu horren barruan egin 
diren lan guztien kostua 184.629 
eurokoa izan dela adierazi du 
Eskoriatzako Udalak. Azpima-
rratu du Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailaren laguntza 
ekonomikoa 103.688 eurokoa 
izan dela, obren %56.

Luis Ezeiza Herri Eskolako eraikina, lanak bukatu berri. IMANOL BELOKI

Luis Ezeizako teilatuan 
eraberritze integrala
Hezkuntza jardueren udako etenaldia aprobetxatuz, Luis Ezeiza Herri Eskolako 
teilatuan zenbait lan egin dituzte, pandemiagatik atzeratutakoak. Horrekin batera, 
patioko sarrerako zorua aldatu, eta kantxako zuloak tapatu dituzte, besteak beste

ESKOLAKO 
ARGITERIAN ERE 
ZENBAIT ALDAKETA 
EGINGO DITUZTELA 
JAKINARAZI DUTE

Zuhaitza 
espraiarekin 
margotu dute
Eskoriatzako mendiko 
bizikleta martxa –EskoXtrem 
proba– antolatzen dutenek 
Eskoriatzako zenbait 
bidexkatako sarrerak 
markatzen dituzte. Hala, 
horietako baten sarreran 
dagoen pinu bat espraiarekin 
margotuta agertu dela 
kritikatu dute Facebooken.

goRa Eta bEHERa

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

I.B. ESkoRiatza
Swingtronics, Broken Brothers 
Brass Band, Idoia Asurmendi, 
The Allnighters, Wood Strings 
eta Moonshine Wagon musika 
taldeen kontzertuak izango dira 
asteburuan, Errekan Gora jaial-
diaren barruan. Hala ere, zenbait 
aldaketaren berri eman dute, 
eta baita gomendioak ere.

"Gernika plazako emanaldiak 
Fernando Eskoriatza plazara 
mugituko ditugu, bi arrazoiga-
tik: batetik, edukiera handitze-
ko; eta, bestetik, eszenatokia 
estalita izango dugulako bertan. 

Hori horrela, egitarauko kon-
tzertu guztiak plazan izango 
dira, hauek izan ezik: Idoia 
Asurmendiren emanaldia Santa 
Lutzian, Lete auzoan; eta Broken 
Brothers Brass Band herriko 
kaleetan zehar arituko da, ha-
sieratik aurreikusi moduan. 
Emanaldi bakoitzeko edukiera 
150 lagunentzat muntatuta egon-
go da, eta emanaldien eremura 
sartzeko hamabost minutu lehe-
nago irekiko dira ateak. Asur-
mendiren emanaldira joateko, 
bestalde, autoan ez igotzea es-
katu nahi dugu".

Azken uneko leku aldaketak 
Errekan Gorako emanaldietan
gernika plazan egitekoak ziren emanaldiak Fernando 
Eskoriatza plazan izango dira

ESKOXTREM
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GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA

GR-121: etapa zati bat, aldatuta
Leintz Gatzagako GR 121 Bizkar ibilbidearen hamargarren etaparen zati 
bat aldatu egin du Gipuzkoako Mendizale Federazioak. 

Baso-eremu bat ezabatu dute, ondoko pistatik desbideratzeko. Hain 
zuzen ere, Domiñaga baserritik Makatzagain tontorrera doan bidearen 
hasieran.

Makatzgain inguruetako postu batean. ANDONI ETXENAGUSIA

Ehiza postuen lehenengo 
enkantea atzo amaitu zen
banatu barik geratzen diren ehiza postuak berriz jarriko 
dituzte jendaurrean hiru egun barru, astelehenean

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Gatzagakomendian dauden ehi-
za postuen enkantea irekita egon 
da abuztuaren 20a ezkero, eta 
atzora arte zuten interesdunek 
aurkezteko. Hemezortzi postu 
atera dituzte, guztira, enkantean, 
eta banatzen ez direnak berriz 
jarriko dira jendaurrean.

"Paseko ehizarako lau zona 
ditugu eta horietan hauek atera 
ditugu enkantean: Dominagan 
sei, Landan hiru, Pagoederren 
sei eta Retrankan hiru. Kasu 
honetan, postu horiek lau urte-
rako hartzen dituzte interesdu-
nek, eta beste lau urte luzatu 

daitezke, hogei urtera arte. Edo-
zelan ere, zenbait kasutan, atze-
ra egiten dute erabiltzaileek, eta 
jendaurrean jartzen ditugu", dio 
Juanito Bengoak, Leintz Gatza-
gako Udaleko Mendietako zine-
gotziak.

Oilagorretarako hamar postu
Oilagorretan aritu nahi dute-
nentzat, berriz, hamar postu 
daude Leintz Gatzagan. Horie-
tatik bi postu herritarrendako 
izaten dira eta beste zortzi en-
kantera ateratzen dituzte –in-
formazio gehiago, leintzgatzaga.
eus webgunean–.

Imanol Beloki ESkoRiatza
San Pedro eta Intxaurtxueta 
auzoetako jaiak ezin izan dira 
egin, eta horiek nolabait ordez-
katzeko joan den asteburuan 
izandako asteburu kulturalak 
fruituak eman dituela adierazi 
dute antolatzaileek. Izan ere, 
"auzotarren ilusioa zein berta-
ratu ziren herritarrena eta hi-
tzorduetan parte hartu zutenen 
aurpegietan nabari zen alaita-
suna azpimarratzekoa izan da", 
dio Andoni Motok, San Pedro 
eta Intxaurtxueta Jai Batzorde-
ko kideak.

Normaltasunera bidean anto-
latutako programak erantzun 
ona izan du bertaratu zirenen 
partetik, eta, hitzordu guztiek 
harrera ona izan zuten arren, 
artisautza eta elikagaien azoka 
nabarmendu du Motok: "Urte 
eta erdi ezer antolatu gabe geun-
den San Pedron eta Intxaurtxue-
tan, eta, bertako auzotarrez gain, 
herritar asko gerturatu zela 
esango nuke. Jaiak izan barik, 
jai giroa sumatzen zen, baina 
errespetu osoz eta neurriak 
errespetatuz jokatu zen. Beste 
herri batzuetatik ere gerturatu 
ziren hainbat lagun; batez ere, 
domekan. Azoka nabarmentze-
ko ekintza izan zen; izan ere, 
postu ugari izan genituen, eta, 
bi auzoetan zehar sakabanatuta 
izanda horiek, ez zen jende pi-

laketarik izan. Hala, gauzak 
behar bezala antolatuta egin 
daitezkeela jabetu gara".

San Pedro Txikiak, gogoz
Aurrera begira, helburua garbi 
dute San Pedro eta Intxaurtxue-
ta Jai Batzordeko kideek: San 
Pedro Txikiak behar bezala an-
tolatzea. "Datorren urteko irai-
lerako egoera hobean egongo 

garen aurreikuspena dugu, eta 
ordurako benetako jaiak anto-
latzea gustatuko litzaiguke. Hau 
da, herri bazkari batekin, pa-
rrillada on batekin, DJekin, 
herriko taldeen emanaldiekin… 
Duela bi urtetik baditugu zenbait 
ideia pentsatuta, eta horiek fin-
tzen joango gara. Urtebete dugu 
San Pedro Txiki ahaztezinak 
antolatzeko".

Zapatu eta domeka goizean aritu ziren txistulariak. IMANOL SORIANO

Behar bezala antolatu, eta 
egin daitekeela sinistu
San Pedro eta intxaurtxuetako Jai batzordeko kideak "pozik" daude asteburu 
kulturalak emandakoarekin. gura beste ekintza antolatu ezin izan dituztenez, aurrera 
begirako helburua garbi dute: San Pedro txikiak behar bezala ospatzea

Eskoriatzako musika bandako kideen emanaldia, Partxiseko karpan.

Txistorra jateko eta sagardoa edateko tartea ere izan zen.

Ipuruako gimnasten erakustaldia.

SaN PEDRo Eta iNtXauRtXuEtako aStEbuRu kuLtuRaLa

Leintz Gatzaga 

Bide zaharra
Bide berria 
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Pandemiak bigarren urtez ja-
rraian utzi ditu bergararrak 
San Martin jairik gabe. Hori 
bai, iazko ez-jaiekin alderatuta, 
igarri da egoera oso bestelakoa 
dela. Horren erakusle nabarme-
na izan zen zapatuko feria, pan-
demia aurreko egoeratik oso 
hurbil egon zela esan daiteke 
eta. 40 bat postu jarri zituzten 
Fraiskozuri eta Ibargarai ka-
leetan zehar eta, eguraldia lagun, 
jende asko bertaratu zen; Semi-
narioko patioan odolosteak 
dastatzeko gune bat ere egokitu 
zuten. Feriaren bezperan, Moi-

ses Azpiazuren omenezko dan-
tza txapelketan Saioa Galarragak 
eta Julen Murgiondok ez zuten 
lortu hirugarren urtez jarraian 
onenak izatea, eta hirugarren 
postuan sailkatu ziren. Hala, 
36. edizio honetan Oarsoaldeko 
bikote Katerin Artolak eta Iker 
Belintxonek jantzi zuten txape-
la. Era berean, 2000. urtean 
sortutako erraldoi taldeak pro-
tagonismo berezia izan zuen 
asteburuan, Aroztegin ireki 
duten erakusketa eta erraldoien 
jatorria hizpide izan duen hi-
tzaldi bat dela medio (Ikus erre-
portajea 27. orrian).  

Bandaren kontzertua atzo
Jakinekoa zen hilaren 15ean ez 
zela helduen danborradarik izan-
go eta hilaren 16ko umeen danbo-
rrada ere bertan behera uztea 
erabaki zela, baina aste barruan 
zehar izan da ekitaldirik. Atzoko 
bandaren kontzertua da horren 
adibide; COVID-19ak zuzenean 
eragin die musikariei entseatzeko 
orduan, eta egoera "apur bat" nor-
maldu arte ezingo dute zailtasun 
handiko obrarik landu. Miguel 
Gonzalez Bastidaren San Martin 
martxa, esaterako, ez zuten jo. 
Hala ere, herritarrek gozatu ede-
rra hartu zuten bandarekin.  

Xaxauren gunea martxan da
Eguazten iluntzean ireki zuen 
Xaxauk pandemiari egokitutako 
txosnagunea, plazan. "Irekiera 
kaotikoa izan da, euriagatik, bai-
na merezi izan du. Arduratik, 
betiere, herritarrei dei egiten 
diegu gunera hurbildu eta gure 
kultura eskaintzaz goza dezaten", 
dio Xaxauko Andrea Gonzalezek. 
Bergarako Katarsia eta June 
Odriozola eta Antzuolako Udazken 
izango dira bertako artistetako 
batzuk. Kanpoko taldeen artean, 
besteak beste, Skabidean, Toc eta 
Ibil Bedi igoko dira oholtzara, 
gaur eta bihar. Bergarako Elkoro baserriko Ane Gorosabel Monge, zapatuko ferian. 

Gero eta hurbilago COVID 
aurreko garaiko jaietatik
zapatuko San Martin feria eta Xaxauk eguaztena ezkero plazan duen pandemiara 
egokitutako txosnagunea badira ohiko jaiak gero eta gertuago egon daitezkeela 
erakusten duten adierazleak; gaur eta bihar, hainbat kultura ekitaldi plazako gunean

Azokaren ostean, hainbat herritar hurbildu ziren Seminariora odolosteez gozatzera. 

Egungo eta garai bateko udal ordezkariak, erraldoien gaineko erakusketan.

Nikotina taldearen kontzertua, eguaztenean, Xaxauk plazan jarritako gunean. Bandaren kontzertua, atzo, San Martin eguna. ARGAZKIAK: LARRAITZ ZEBERIO, IMANOL SORIANO, EIDER MONCAYOLA, IBAI ZABALA ETA J.B. 

Oarsoaldeko Katerin Artola eta Iker Belintxon izan ziren garaile dantza txapelketan. 

SaNMaRtiNak 2021 Ez-Jaiak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Ikasturte berriaren hasierarekin, 
erabilgarri dago San Martin 
eskolako Lehen Hezkuntzako 
"patio inklusibo" berria. Esko-
lako zuzendaritzak, guraso el-
karteak eta Udalak agerraldi 
bateratua egin dute asteon par-
ke berritua erakusteko. Oporren 
osteko berritasuna izanik, hain-
bat eta hainbat dira arratsaldea 
bertan pasatzen duten ume ber-
gararrak. Izan ere, eskolaz kan-
poko orduetan, asteburuak bar-
ne, zabalik egoten da eremua. 
Tirolina, salto egiteko gunea, 
ziburuak eta elementu naturalez 
osatutako bestelako jolas tokiak 
ditu patio berrituak.

Umeen inplikazio zuzena
Guraso elkartetik abiatu zen jo-
las parkea berritzeko ideia. "Be-
reziki futbola zen eskaintza eta 
ikasle asko geratzen ziren dina-
mikatik kanpo. Prozesuan umeek 
zuzenean hartu dute parte, ezin 
dugu ahaztu-eta eurendako par-
kea dela. Maketak egin dituzte, 
askotariko eskaerak... Tirolina 
gela guztietako eskaeretan ager-
tzen zen, adibidez", dio Amaia 
Velez de Mendizabalek. 

Guraso elkarteak eta zuzen-
daritzak Udalera jo zuten, esko-
la barruan garatutako prozesua-
ren berri emateko; izan ere, 
"hainbat mugarri" izan ditu 
ekimenak: gurasoek eta irakas-
leek osatutako talde bat eratzea, 
Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ikasleek eurek maketak eta pla-
noak egitea; eskolako komuni-
tateak auzolanean moldaketa 
batzuk egitea inguruko enpresa 
txiki batzuen laguntzarekin... 
Hori bai, inbertsio nagusia udan 
garatu dute: Lurkoi enpresari 
48.230 euro ordaindu dizkio Uda-
lak, BEZa barne. Eskolako zu-
zendari Joserra Lasa "oso pozik" 
dago emaitzarekin: "Ikustea 
besterik ez dago izaten ari den 

harrera. Guraso elkartetik hel-
du zitzaigun proposamena eta 
hasieratik ikusi genuen bidera-
tu beharrekoa zela. Eskola in-
klusiboa nahi badugu patio 
inklusibo bat izatea komeni 
zaigu. Ireki berri dugu; ea behar 
den moduan mantentzen dugun".  

Jolas librea sustatzea 
Patio berrirako prozesuan argi 
gelditu zen birformulazio bat 
gertatu behar zela. San Martin 
eskolako patioek orain arteko 
patio tradizionalen antolaketa 
dute, esparru nagusia futbolak 
eta saskibaloiak hartzen du. 
"Jolas librea, orain arteko patioen 
diseinu eta antolaketan bigarren 
maila batean gelditzen da, eta 
jolas libre hori da eskola komu-
nitatetik eta Udaletik sustatu 
eta indartu nahi dena. Umeen 
sormen eta garapen prozesura-
ko ezinbestekoa delako jolas 
librea. Umeek, irakasleek eta 
gurasoek beste modu bateko 
patio bat nahi dutela argi gera-
tu zen prozesuan: jolas librera-
ko sortutakoa, naturarekin 
harremana bermatzen duena, 
esperientzian oinarritutakoa", 
dio Ekaitz Aranberri zinegotziak.Lasa, Sebal, Urizarbarrena, Velez de Mendizabal eta Aranberri, patio berrituan. J.B.

Patio tradizionala ahaztu, 
jolas librea bermatzeko
San Martin eskolako Lehen Hezkuntzako patioa berritu egin dute, orain arteko patioaren 
eredua aldatu eta umeek jolas libreaz gozatzea sustatzeko; guraso elkartetik abiatu zen 
ideia eta udalak babestu egin du, 48.230 euroko inbertsioa eginda 
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Miseriaren biolentzia

Kargak, kolpeak, gomazko pilotak. Eguneroko ogi bihurtu 
zaizkigu. Atxilotuak, identifikatuak, zaurituak. Badirudi egunez 
egiten den hori gauez egiten duena zigortzea, egurtzea, zilegi ez, 
beharrezko bihurtu dela. Pobrezia, etxegabetzeak, kaleratzeak. 
Miseria da daukaguna, eta miseria dakarkigutena. Miseria eta 
biolentzia. Inork uste dezake eredu kontua dela, hau da, polizia 
ez dela arazoa, bere kudeaketa desegokia baizik. Baina posible 
al da errepresio demokratikoagorik? Geure burua engainatzen 
ariko ginateke horrela uste izango bagenu, sistema kapitalistan 
polizia zapalkuntzarako tresna delako, klase batek bestea 
zapaltzeko tresna. Polizia jabetza pribatua defendatzeko 
existitzen da, hala ikus dezakegu Desokuparekin elkarlanean, 
Arrotxapean edota Tubacexeko eskirolen defentsan. Ez delako 
polizia zintzo edo gaizto kontua, poliziak berekin baitakar 
zapalkuntza, egoerak hala eskatzen badio. Horregatik dagokigu 
polizia ereduari buruzko eztabaida hutsalak alde batera utzi eta 
sistema kapitalista bere osotasunean gaindituko duen Euskal 
Estatu Sozialistaren eraikuntzan sakontzen jarraitzea.

NiRE uStEz

JOANES PLAZAOLA 

Ipintzako harmailak asteburuan "oso zikin" egon ohi direla dio 
herritar batek: "Neska-mutikoek oinetakoak harmailetan aldatu 
behar izaten dituzte orain; egoera negargarrian egon ohi dira". 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Ipintzako harmailak, 
"egoera negargarrian"

Berdintasun Kontseilua irailaren 20an
Berdintasun Plana ebaluatuko dute eta hirugarren plana 
diseinatzen hasiko dira. Azaroaren 25ari begirakoez ere egingo 
dute berba, besteak beste. Irizar jauregian izango da, 18:30ean.

Helduen eskola (EPA): matrikulazioa zabalik
Izen-ematea, Irizar jauregian edo 943 76 44 52 telefono zenbakian.

ZinemaOn zineklubaren ikasturte berria
Irailaren 22an Kiyoshi Kurosawa-ren Spy no tsuma filma eta 
irailaren 29an Julien Templeren Crock of Gold: a Few Rounds 
with Shane MacGowan. Seminarixoan, 20:00etan. Hileko lehen 
eguaztenetako bileretan parte hartzeko dei egin dute, 19:00etan.  

oHaRRak

Jokin Bereziartua bERgaRa
2006an Hanka Labanka elkartea 
eratu eta hasieratik bertatik 
izan da presidente Remi Aran-
zabal. Kluba hutsetik sortu zu-
teneko hasiera hartan ez zegoen 
presidente, diruzain, idazkari 
edota bestelako karguetarako 
boluntariorik. "Petit comite-an 
elkartu eta ezkutuan egindako 
bozketan nire izena izan zen 
gehien irten zena. Ordutik izan 
naiz Hanka Labankako presi-
dente; nigatik balitz, karguan 
jarraituko nuke, baina ezinbes-
tean utzi behar izan dut...". 
Gaixotasun larri batek eragin-
da utzi behar izan du kargua; 
are gehiago, urrian egingo dute 
urtebete bajan.   

Gaixotasunak behartuta 
Elkartea sortu zenetik, Hanka 
Labankak abiadura saioetan eta 
federaziotik kanpoko ekitaldie-
tan hartu izan du parte, berezi-
ki; hain zuzen, Hanka Labanka-
ko kide Agustin Oiangurenek 
Burdinola irristaketa kluba 
sortu zuen 2017an, umeekin eta 
gaztetxoekin talde federatu mo-
duan lehiatzea helburu. Aran-
zabalek Hanka Labankan jarrai-
tu du, gaixotasunak utzi dion 
arte: "Ezin dut patinatu eta ezta 
beste hainbat gauza egin ere. 
Patologia larria da, konponbi-
derik ez duena, eta tratamendu 
aringarriekin nabil. Gaixotasu-
nari pandemia gehitzen badiogu, 
emaitza da nire familiatik kan-
po bospasei lagunekin bakarrik 
egon naizela azken urte eta 
erdian; horregatik, aurrekoan 
egin zidaten omenaldia bereziki 
hunkigarria izan zen. Erabate-
ko sorpresa izan zen, gainera". 

Ohorezko presidente
Astean zehar jaso du GOIENA-
ren deia eta oraindik ere hun-
kitu egiten da omenaldiaren 
berri ematerakoan: "Zerbait 
publikatu behar baduzue, ezin-
bestean esan behar duzue nire 

ustez larregikoa izan zela jaso 
nuen babesa. Ez dudala merezi, 
adibidez, estatutuak aldatzea 
ohorezko presidente izendatu 
nazaten. Oso hunkigarria izan 
zen, igarri nuen bertaratu zen 
jendea ukituta zegoela, eztarrie-
tan korapilo asko zeudela. Ni 
neu ere asko hunkitu nintzen, 
nola ez, baina halako egoerei 
buelta di-da baten ematen dien 
horietakoa naiz. Botila beti erdi 
beteta ikusten duen horietakoa, 
alegia. Norbera oso gaizki egon-
da ere, normalean ingurukoek 
eta maite zaituztenek sufritzen 
dute gehiago; horregatik, horiek 
ukituta ikusten baditut, auto-
matikoki animatzen naiz".

Umorea galdu, sekula 
Hainbat opari eta detaile jaso 
zituzten Aranzabalek eta bere 
familiak, baita 15 urteotako ar-
gazkiz osatutako bideo bat ere. 

Presidente gisa egindako agu-
rreko diskurtsoak, nola ez, izan 
zuen umoretik: "Esan izan di-
date dudan gaixotasunerako 
sekulako meritua dudala umore 
onez egotearren... Halakoen au-
rrean askotan ez dakit zer eran-
tzun; izan ere, ni horrelakoa 
naiz, betidanik, eta gaixotasunak 
nire aldartea ahalik eta gutxien 
baldintza dezala saiatzen naiz". 

"Egun bakoitza da opari bat"
Omenaldia jaso ostean Gorla 
elkartean helarazi zuen mezuan 
Aranzabalek ez zuen inor axo-
lagabe utzi: "Hainbat gauza 
daude lehen egiten nituenak 
orain ezin ditudanak egin, eta 
sekula ezingo ditudanak egin. 
Horregatik, ez naiz falta zaida-
nari begira bizi; daukadanari 
begira bizi naiz, ez dela gutxi. 
Bizitzako segundo bakoitza apro-
betxatu behar da, bizitza izuga-
rri motza da eta. Egun bakoitza 
da opari bat. Egoerarik okerre-
netik eta krudelenetik ere beti 
ateratzen da zerbait ona, beti". 
Jaso zuen omenaldian argi ge-
ratu zenez, Remi Aranzabal 
betirako izango da Hanka La-
bankarendako iparrorratza, 
lehen ohorezko presidentea.

Aranzabal –erdian, garaikurrarekin– lagunez inguratuta, Gorla elkartean. GOIENA

Ohorezko presidenteari, 
omenaldirik sentituena
2006an Hanka Labanka elkartea sortu zenetik presidente izan den Remi aranzabalek 
kargua utzi behar izan du, gaixotasun larrik batek eraginda; ohorezko presidente 
izendatu eta omenaldi "oso hunkigarria" egin zioten gorla elkartean, sorpresaz

REMI ARANZABAL: 
"EGOERA ZAIL ETA 
KRUDELENETIK ERE 
BETI ATERATZEN DA 
ZERBAIT ONA, BETI"
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Jone Olabarria bERgaRa
Bergarako erraldoiei buruzko 
lehen idatzizko aipamena 1925. 
urtekoa da, eta, herrian noiztik 
dauden zehazki jakiterik ez da-
goen arren, Bergarako kaleak 
alaitzen ezinbesteko eginkizuna 
izan dute. Horren adibide da 
Udal Artxiboak erraldoiei buruz 
gordetzen duen lehen argazkia: 
erraldoiak eta buruhandiak, 
txistularien laguntzarekin, Zu-
bieta kalean zehar, 1943an.

Duela 21 urte konpartsa sortu 
zutenetik, 50 herritan baino 
gehiagotan izan dira Bergarako 
erraldoiak, baina etxean ere 
ikusmina sortzen dute: joan den 
egubakoitzean erakusketa ireki 
eta lehen bi egunetan –egubakoitz 
arratsaldean eta zapatuan– 550 
lagun pasa ziren Aroztegitik.

Errotuta, azken urteetan
Kalera irtetean etxeko txikienak 
zoratzen dituzten arren, ez da 
beti horrela izan, taldeko kide 
Ibon Unamunok azaldu duenez: 
"2000. urte inguruan hasi gine-
nean ez zegoen horrenbesteko 
afiziorik. Lehen, buruhandi es-
tilokoak ziren; orain, pertsonaia 
itxura dute, dantzan egiten dute".

Hamabi lagunekin martxan
Gaur egun, haur eta helduek 
osatutako 80 pertsona inguruko 
taldea da, baina hamabi lagunen 
artean eratu zuten: "Bergaran 
bi erraldoi genituen, Joxe Bi-
xente eta Mari Kattalin, erraldoi 
zaharrak. 2000. urtean, Iñigo 
Alberdi zinegotzi zela eta Xamatz 
dantza taldearen laguntzarekin, 
proiektu bat aurkeztu ziguten; 
Udalak bi erraldoi egitea pro-
posatu zuen, hala taldetxo bat 
sortzeko".

Arazo nagusia, baina, erral-
doiak dantzan jartzea izan zela 
azaldu du Unamunok: "Ez gene-
kien nola erabili, nola dantzatu; 
azken batean, ez da indarra, 
teknika ezagutzea baizik. Arra-
saten talde potentea zegoen eta 
eurek mundu honetako kontuak 
erakutsi zizkiguten". 

Bi erraldoitik, hemezortzira
Joxe Bixente-k eta Mari Kat-
talin-ek aspaldi utzi zioten ka-
leetako protagonista nagusiak 
izateari, eta tamaina eta mota 
guztietako beste hamasei per-
tsonaiarekin partekatu behar 
dute orain dantzalekua. Guztira, 
sei erraldoi handik, bi ertainek, 

zortzi txikik eta taldearen "xar-
ma eta saltsa" diren Guti eta 
Felixin ipotxek osatzen dute 
konpartsa. 
Taldeko pertsonaiek Bergarare-
kin lotura dutela azaldu dute, 
eta, zelanbait, "haurrei herriko 
tradizio eta historia gerturatze-

ko modua" ere badirela zehaztu 
dute erraldoi taldeko ordezkariek: 
"Bere garaiko Juantxo jauntxo 
elegantea dugu, herrira jaisten 
ziren baserritarrak beren jan-
tziekin, oihalgintzako langileak, 
Elhuyar anaiak, herriko gozo-
gileak, Bitorianatxo...".

Eulalia Abaituaren jantziekin
Duela hogei urte Magdalena 
erraldoia egiten ari zirela, ar-
gazki zahar batzuetan inspiratuz 
egin zituzten jantziak, baina ez 
zekiten zehazki nortzuk ziren 
irudietako pertsonak: "Orain 
dela hiru bat hilabete, ezagun 
batek Bilboko Euskal Museoko 
argazki bat bidali zigun, bertan 
gure Magdalena zegoela eta. 
Eulalia Abaitua argazkilari biz-
kaitarra zen, bere jantziak da-
ramatza gure Magdalenak ere".

Emakumeak taldera
Familia handitzeko asmorik ez 
duten arren, erraldoi ertainen 
estruktura aldatu eta emakumeek 
erabiltzeko moldatu gura dituz-
tela azaldu du Unamunok: "Ea 
emakume gehiago gerturatzen 
ditugun taldera. Umetan badi-
tugu neska ugari, baina nagu-
sietan ez horrenbeste". 

Hogei urteko 
historia erraldoia

"TALDEA SORTU 
ZENEAN EZ ZEGOEN 
ERRALDOIEKIKO 
HORRENBESTEKO 
AFIZIORIK BERGARAN"

Pandemiak urtebete atzeratu arren, taldearen sorreraren hogeigarren urteurrenean, 
erraldoiek herrian izan duten garrantzia azpimarratu gura du 'Erraldoiak eta bergara: 
jaia, musika, herria' erakusketak. aroztegi aretoan ikusgai dago hilaren 26ra arte

Artxiboan dagoen erraldoien argazki zaharrena: 1943an, Zubieta kalean. B.U.A.

Bergarako erraldoi konpartsa sortu eta lehen urteetako kideak. B.E.T.

'Joxe Bixente' eta 'Mari Kattalin' erraldoiak plazara sartzen, 1981ean. B.E.T. Bergarako Erraldoi Taldeko kide gehienak gaur egun, 2019an Reusera egindako irteeran. B.E.T.
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Jone Olabarria bERgaRa
Eibarko Urki baserrian jaioa 
–1931ko martxoaren 22an–, Ber-
garara ezkondu zen, Raizabal 
gozotegira, 1959. urtean. Ordutik 
Bergaran bizi izan zen joan den 
zapatuan –irailak 11– hil zen 
Migel Sagastume, eta bertan 
jardun zuen gozogile lanetan, 
erretiroa hartu zuen arte. Due-
la 10 bat urte utzi behar izan 
zion bere zaletasun handienari, 
akordeoia jotzeari, osasun kon-
tuengatik, baina ordutik ere 
akordeoiaren munduari lotuta 
bizi izan da Urkiko magoa.

Afizioa, etxetik
Aitarengandik jaso zuen akor-
deoiarekiko zaletasuna. 7 urte-
rekin ekin zion akordeoia jo-
tzeari eta Eibarren ikasi zuen 
Amada Mugerzarekin. Hura 
ezkondu eta aitak Bergarara 
bidali zuen, urte luzez Bergara-
ko Musika Bandako zuzendari 
izandako Miguel Gonzalez Bas-
tidarekin ikastera.

Kubara 19 urterekin
17 urterekin bere lehen diskoa 
grabatu zuen eta 19 urterekin 
Kubara abiatu zen, amarekin 
batera. 2012. urtean GOIENAri 
eskainitako elkarrizketan azal-
du zuen Tropicana kabareteko 
bazkide euskaldun batengandik 
iritsi zitzaiola Habanara joateko 
proposamena: "Gernika al-
dean-eta asko ibiltzen nintzen, 
ezkontza eta erromerietan, eta, 
halako baten, Tropicanako baz-
kideetako bat, euskalduna bera, 
ezagutu nuen. 19 urte bete gabe 
nituen artean, eta aitari baime-
na eskatzeko esan nion. Izan 
ere, soldadutza egin behar nuen... 
Azkenean, aitak baimena eman 
zidan eta agiriak lortzeko orduan 
soldadutza Habanako Espainia-
ko enbaxadan egin beharko 
nuela agindu zidaten. Amarekin 
joan nintzen Kubara eta 31 egun 
egin genituen barkuan Habana-
ra heltzeko, pentsa...".

Tropicanan lau urtez
Tropicana orkestran –Habanako 
Tropicana Kabareteko orkestra– 
jo zuen 1950etik 1954ra arte. 
Besteak beste, Bebo Valdesen, 
Celia Cruzen eta Xabier Cuga-
tekin batera aritu zen oholtzaren 
gainean. Eta Orson Welles, Ma-
rio Moreno Cantinflas eta Ernest 
Hemingway ezagutu zituen, 
iraultza aurreko Habanako gau 
haietan.

Euskal Herrira buelta
Sagastume 1950eko hamarkada 
erdialdean itzuli zen Euskal 
Herrira. Urki Orkestra sortu 
zuen beste sei musikarekin ba-
tera eta Eibarko Jai Alain jo 
zuen urteetan; gerora, baita 
Bergarako Ariznoan ere. Musi-
kari askoren laguna, horien 
artean, Felix Aranzabal Angio-
zarko itsua-rena; Sagastumeren 
berbetan, ezagutu zuen "akordeoi 
jotzailerik bikainena".

Euskal Herriko akordeoi lehia-
keta garrantzitsuenetan epai-
mahaiko kide izan zen urteetan. 
Egindako lanagatik, Debagoie-
neko musika eskolek 2012. urtean 
egin zioten omenaldia, bere 81. 
urtebetetze egunean, Santa Ma-
rina parrokian.

Migel Sagastume, 2012ko martxoan, omenaldia jasotzeko bezperan. GOIENA

Betiko isildu da 'Urkiko 
magoaren' doinua
Miguel Sagastume joan den zapatuan, irailak 11, zendu zen, 90 urte zituela. 'urkiko 
magoa' izenez ezaguna, lau urtez egon zen Habanako tropicana kabareteko orkestran 
jotzen eta XX. mendeko bigarren zatiko akordeoi jotzailerik ospetsuenetakoa izan zen

DEBAGOIENEKO 
MUSIKA ESKOLEK 
2012. URTEAN EGIN 
ZIOTEN OMENALDIA, 
EGINDAKO LANAGATIK

"Euskal Herriak altxor 
biziak ditu eta hauetako 
bat izan da Sagastume. 
Ederki uztartu zuen 
musikarekiko zaletasun, 
gustua eta pasioa, eta 
profesionaltasuna. Bera 
bezalakoei esker, Euskal 
Herrian musika ezagutzen 
duguna da eta akordeoi 
joleak gauden tokian 
gaude. Eskertza infinitua 
Sagastumerekiko eta bera 
bezalako artista handiei!".

"Eskertza 
infinitua!"

AITOR 
FURUNDARENA 
HauSPoz 

Botilak eta zikinkeria San Martzialgo zakarrontzien inguruan pilatuta. GOIENA

Kaleko edana "kontrolatzeko" 
eskatu diote sozialistek Gobernuari

bergarako PSE-EEk esan du San Martzialen "jende 
asko" biltzen dela; udaltzaingoaren kontrola eskatu du

J.O. bERgaRa
Kale-zurruta "ohiko" bilakatu 
dela azaldu du Alberto Alonso 
talde sozialistaren bozeramaileak, 
prentsa ohar bidez, eta hori 
"onartezina" dela dio: "Kalean 
edatea gizalegearen kontrakotzat 
hartzen da. Are gehiago, pande-
mia existitu aurretik ere debe-
katuta zegoen". 

Gauzak horrela, jarduera hori 
"moztu" egin behar dela adiera-
zi du, eta Udal Gobernuari kon-
trola eskatu dio: "San Martzial-
go zelaietara hurbiltzen direnen 
joan-etorriak eta ibilbideak 
Udaltzaingoarekin kontrolatu 
behar dira, bertan jende asko 
biltzen baita, inolako kontrolik 
gabe".

"Erantzukizunez jokatzea"
Bestetik, herritarrei erantzuki-
zunez jokatzeko eskatu die: 
"Bergarako bizilagun gehienek 
osasun neurriak betetzen dituz-

te, baina batzuek pandemia 
gainditu dugula uste dute. Ta-
malez, ez da horrela. Ezin da 
ulertu osasun neurriak ez bete-
tzea, familia askorengan hain-
beste min eragin duen pandemia 
baten aurrean". 

Bukatzeko, Alonsok elkarla-
nean jarduteko dei egin du, 
krisi ekonomiko eta sozialari 
batera "aurre egiteko".

Udal Gobernua, "lanean"
Udal Gobernuak aditzera eman 
du oraingoz ez duela publikoki 
ezer esango PSE-EEren salake-
ta dela eta. Uste dute ez dela 
"prentsa oharren bidez landu 
beharreko gaia" , eta diote gaia 
"aspalditik" dutela mahai gainean 
eta "lanean" ari direla. 

Adierazi dute "arazoak dituen 
erpin ezberdinen aurrean pro-
posamen bateratu bat" dutenean 
emango dutela proposamen ho-
rren berri.

Denboratxo bat isilik egon ostean, 
Egubakoitzak berreskuratzen 
ekimena gaur bueltatuko da 
kartzela zaharrera, 22:00etan 
hasita. Aretxabaletako Wood 
Strings taldearen eta Andoni 
Ollokiegi abeslariaren musikaz 
gozatzeko aukera egongo da 
iluntzean Bergaran. Sarrerak 
bost eurotan eskuratu daitezke 
kartzela zaharrean bertan.

Wood Strings eta 
Andoni Ollokiegi gaur 
kartzela zaharrean

Musika Eskolako hainbat ikas-
gaitan lekua geratzen da: 0-4 
urte bitarteko haur eta familiei 
bideratutako musika familian 
tailerra, 5 eta 6 urteko haurren-
tzat musika eta mugimendu 
tailerra, eta hizkuntza musika-
la, musika tresna ezberdinak 
eta abesbatza. Irailaren 24a arte 
matrikula daiteke, eskolan ber-
tan edo 943 76 57 80 zenbakian.

Musika Eskolako 
ikastaroetan izena 
emateko aukera



EGUZKITAN, CANDELARIO (SALAMANCA) | Argazkia: Iñigo Arriaran Olalde

TENERIFE | Argazkia: Idoia Imaz Arcelus

PIRINIOAK LAGUN ARTEAN  | Argazkia: Zumaia Elkoro

EGUNSENTIA, ERRATZUTIK  | Argazkia: Mari Elen Irigoien

ARGAZKILARIA. ONDARRAITZ, HENDAIA  | Argazkia: Angel Ayastuy

ARETXABALETATIK ORORAKO BIDEA | Argazkia: Elena Sanchez

TAVIRA  | Argazkia: Ainize Arrazola

VARSOVIA (POLONIA) | Argazkia: Oier Yaniz

PASAI DONIBANE  | Argazkia: Amaia Arzamendi

Parte hartzeko azken eguna 
irailaren 20a!

Bidali zure argazkiak posta elektronikoz 
(argazkiak@goiena.eus) edo Whatsapp/Telegram 

bidez (688 69 00 07). Lehiaketaren oinarriak 
irakurri eta sariak ezagutzeko, sartu Goiena.eus-en.

ALMERIAKO OLATU URDINAK | Argazkia: Ivan Garcia Navarro

ARRASATE

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA

17.

Argazki guztiak kanal 
berezi honetan: 
https://labur.eus/lehiaketa-2021 
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Maider Arregi aNtzuoLa
Joxe Anjel Arbulu izango da 
datozen hiru urteetarako Lan-
datxopeko presidentea. Migel 
Anjel Lizarralde ordezkatuko 
du karguan. Egun, 340 bazkide 
inguru ditu Antzuolako erreti-
ratu elkarteak, eta elkartea bera 
osasuntsu eta aktibo izaten ja-
rraitzeko "ilusioz" jardungo 
duela kargu berrian aitortu dio 
GOIENAri.
Noiz jaso zenuen proposamena?
Orain dela lauzpabost hilabete 
hasi ziren zirikatzen, eta baietz 
esan nuen. Izan ere, aspaldian 
esan eta esan zebiltzan. Orain-
go honetan, bestelako zereginak 
lagata, baiezkoa eman nien. 
Antzuolako giroa oso ona da. 
Ikusi besterik ez dago zenbat 
erretiratu etorri diren galde-
tzera ea noiz ireki behar genuen 
elkartea.
Hainbat elkartetan parte hartu duzu. 
Tartean, 25 urtez Alardean. Herrian 
ezaguna zara.
Bai, hala da. Odol emaileen el-
kartean, Danobat elkartean eta 
Mairuaren Alardean, besteak 
beste. Azken honetan 25 urtez 
jardun dut, zenbait zereginetan: 
soldadu, ofizial, kapitain... Ema-
kumeen parte hartzea sustatze-
ko lan egin genuen. Eta nire 
ondoren Edurne Iturbek hartu 
zuen Alardeko kapitain kargua. 
Inklusioaren alorrean lan han-
dia egin dugu. Gogoratu behar 
da Antzuolako Alardea izan zela 
lehena talde batean emakumez-
koak eta gizonezkoak elkartzen. 
Herri txikia baina herri errefe-
rentea da Antzuola. 
Erretiratuak berriro elkartzeko de-
siratzen daude, eta Landatxopek 
ateak irekiko ditu. 
Bai, hilaren 20an, astelehena, 
17:30ean egingo dugu irekiera 
ekitaldia. Gerturatzen denari 
pintxoa eta edaria banatuko 
diogu. Jendeak ze gogo daukan 
ikusteko aukera izango dugu. 
Hala, asko badator, jendea gogoz 
dagoela esan nahiko du. Gaur 

egungo egoera dela-eta, erreti-
ratuek kalean paseoa egin eta 
etxean egotea besterik ez dute. 
Gainera, negua dator eta neguan 
elkartzeko gune bat edukitzeak 
asko egiten du: karta-jokoan 
egin, solasaldiak lagunekin... 
Pixkanaka, lehengora bueltatzea 
desio dugu. 
Irteerak ere berreskuratu dituzue.
Bi irteera antolatu ditugu: lehe-
na hilaren 29an, eguaztena, Lei-
tzako Peru-Harri museora egin-
go dugu. Izena emateko aukera 
izango da hilaren 20an eta 21ean, 
17:30etik 18:30era bitartean, Lan-
datxopeko bulegoan. Prezioa 15 
euro da. Leitzan, museoa bisi-
tatu aurretik hamaiketakoa 
egingo dugu. Bazkaria, berriz, 
Doneztebeko Santa Maria jate-
txean. Eta bigarren irteera 
Ekainberriko kobetara egingo 
dugu, Zestoara, azaro amaieran 
edo abendu hasieran.  

Erretiratuendako garrantzitsua da 
txoko bat izatea, ezta?
Dudarik gabe. Karta-jokoan zein 
kinan jokatzeko gogotsu daude. 
Gaztaina-erre jaia ere egin nahi 
dugu. Baina COVID-19a dela-eta, 
burbuila-taldeetan antolatuko 
gara eta osasun neurriak zorrotz 
bete beharko ditugu, gaur-gaur-
koz. 
Egoitzarako irteera-sarrera ere 
osasun egoera egokitu duzue.
Bai, noski; COVID-19aren neu-
rriei eutsiz, Landatxope elkar-
teko sarrera-irteerak terrazatik 
egingo ditugu –eraikinaren 
atzealdeko parketik–. Gainera, 
terrazari berari etekina ateratze 
aldera, karpa bat edo toldo bat 
jartzeko asmoa dugu. Horretan 
dihardugu. Funtzionamenduari 
dagokionez, lokaleko sarrera 
terrazatik izateaz gain, zuzen-
daritza batzordeak mahaiak 
prestatuta edukiko ditu edukie-
ra errespetatuz. Maskara ere 
derrigorrezkoa da, jakina.
Hasierako beldur edo ardura hori 
kentzea komeni dela diozu.
Bai, nahi nuke herriko erreti-
ratu guztiek animatu eta pixka-
naka beldurra kentzen joatea. 
Elkartean denok berriro elkar-
tzen joatea, alegia.

Joxe Anjel Arbulu bulegoan. MAIDER ARREGI 

"Erretiratu aktiboak ditu 
Landatxope elkarteak" 
JOXE ANJEL ARBULU LaNDatXoPEko PRESiDENtEa
udako oporren aurretik hartu zuen erretiratuen elkartearen gidaritza Joxe anjel 
arbuluk; elkarteak izango duen funtzionamendu berriaz jardun du 

"PIXKANAKA, 
LEHENGORA 
BUELTATZEN JOATEA 
DESIO DUGU HERRIKO 
ERRETIRATUOK" 

Maider Arregi aNtzuoLa
Errioxako San Mateo Txapelke-
tako lehen kanporaketa saioa 
jokatu zuten domekan Leire 
Galeano eta Nagore Galeano 
ahizpek. Elkarren kontra joka-
tzea egokitu zitzaien, eta Leire 
sailkatu da finalerako. Bikote-
kide Ana Belmonterekin batera 
izango da hilaren 25eko finalean, 
Adarragan.

Bina norgehiagoka jokatu zi-
tuzten Galeano ahizpek Logroñon. 
Leire Galeanok Ana Belmonte 
errioxarrarekin jokatu zuen eta 
Nagore Galeanok Leire Arribas 
kataluniarrarekin.

Galeano eta Belmonte bikotea 
izango da finalean, joan den 
domekako bi norgehiagokak 
irabazita. Erraz irabazi zuten 
Malen Salinasen eta Isabel Gar-
ciaren kontrako partidua. Es-
tuago joan zen, aldiz, bi ahizpak 
aurrez aurre izan zituen partida. 

Amaieran, 18-16 nagusitu zen 
Galeano-Belmonte bikotea.

Txapelketako finala irailaren 
25ean jokatuko da, Logroñoko 
Adarraga pilotalekuan. Bigarren 
bikote finalista zein izango den 
hilaren 15eko kanporaketan ar-
gituko da. 

Galeano ahizpak. GOIENA

Leire Galeano, Errioxako Master 
Cup txapelketako finalean
galeano ahizpek elkarren aurka jokatu ostean, Leirek 
jokatuko du finala, adarragan, hilaren 25ean 

MAIDER ARREGI

Bainu denboraldiari agur
Ur-jolas parkea domekan itxiko dute. Denboraldia ona izan dela dio 
Beñardo Kortabarria alkateak: "Uztaileko egun beroenetan parkearen 
edukiera bete egin zen. Herritar askok erabili zuten eta kanpotik ere etorri 
ziren. Oro har, dena ondo joan da; aipatu behar da parkeko balbula baten 
akatsarengatik egun batean ordubetez geldi egon zela".
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KARLOS BALEZTENA

Bergararekin bat
AKEko emakumezko infantil eta kadete mailetako futbolariek 
mahoneroekin batera jokatuko dute denboraldi honetan. Joan den zapatu 
goizean infantilek lagunartekoa jokatu zuten Eztalan, Zumaiakoren aurka. 
Ligan ere etxeko partiduen erdiak Antzuolan jokatuko dituztela aurreratu 
du Ibon Gezalagak, AKEko presidenteak.

Hasier Larrea aNtzuoLa
Kadeteetako lehen garaipena 
maila horretan lehiatutako azken 
lasterketan erdietsi du Unax 
Errasti antzuolarrak. Ondo eza-
gutzen zuen errepidean gailen-
du zitzaien 59 txirrindulariri 
asteburuan, Eibarko IV. Sarian: 
"Normalean, Eskoriatza, Oñati 
eta Soraluze artean egiten ditut 
lan-saioak; Soraluzeko saihes-
bideko maldetan lortu nuen 
aurkariengandik diferentzia 
handitzea", azpimarratu du 
Errastik. Txirrindulari bakarrak 
jarraitu zion Maltzagaraino, 
baina han ere erritmoa aldatu 
eta bakarrik iritsi zen Azitain-
go helmugara. Ordubete eta 39 
minutuan burutu zuen 60 kilo-
metro pasatxoko ibilbidea.   

Lorpen horri aurtengo denbo-
raldian zehar pilatutakoak batu 
behar zaizkio. Izan ere, Beasai-
nen eta Azpeitian hirugarren 
marka onenarekin helmugaratu 
zen; Euskadiko txapelketan, 
Arabako Arespalditza herrian, 
ostera, bigarren izan zen. 

Lesioa atzean utzita
Meritu handiagoa eman behar 
zaio aipatutako palmaresari, 
ekainean, "denboraldiko momen-
turik onenean", eskumuturreko 
eskafoidean min hartu zuela 
kontuan izanda. Bi hilabete eman 
behar izan zituen asfaltotik kan-
po, baina abuztuan agertu zen 
berriz, Nafarroako hainbat las-
terketatan parte hartzeko. Irai-
leko lehen egunetan, gainera, 
kadeteak baino zaharragoekin, 
gazte mailakoekin aritu zen Gi-
puzkoako pare bat ekitalditan. 

Pixkanaka erritmoa hartzeko 
baliatu zituen hitzorduok, eta 
jarraian etorri zen Eibarko era-
kustaldia. Kadeteen egutegia 
amaitu bada ere, bihar, gazte 
mailako txirrindulariekin ba-

tera parte hartuko du, Elgoiba-
rren, arratsaldeko lauretatik 
aurrera. Antzuolarrarentzat, 
datorren urtean indarrak neur-
tuko dituen aurkarien gaitasu-
na neurtzeko aproposa izango 
da zapatukoa: "Zaharragoekin 
ibili izan naizenean igarri dut 
pedalkada arinagoak ematen 
dituztela; gazteen kategoriara 
pixkanaka moldatzen joateko 
hitzordu polita izango da bihar-
koa, beraz".  

Herrian bada afiziorik
10 urte ingururekin probatu 
zituen bi gurpilen gaineko las-
terketak, aitaren zaletasunari 
jarraituz. Antzuolan txirrin-
dularitzarako "afizio dezente" 
dagoela dio, eta giro horrek 
lagundu du berak ere kirol hori 
"gustuko" izateko orduan. Ba-
dauka oraindik zer hobetu: 
"Esprintean, akaso". Kontrara, 
"batez ere, goraka" moldatzen 
da ondoen; ea bere kirol-ibil-
bideak ere norabide horretan 
jarraitzen duen. 

Unax Errasti, irailaren 4an, Mutiloako Lierni auzoko lasterketan. KARLOS BALEZTENA

Gazte mailan ere egon 
nahi du goiko postuetan
Lokatza ziklismo eskolako unax Errastik modu ezin hobean amaitu du kadete mailako 
denboraldia: Eibarko Saria irabazita. 2021ean beste hiru lasterketatan igo da 
podiumera, gainera. azkena izango du jokoan Elgoibarren asteburuan

ABILA DA ALDAPAK 
IGOTZEN, ETA 
ORDEKAN EUTSI 
EGITEN DIO 
ERRITMOARI

Olaran Etxeko eraberritze lanak 
direla-eta Torresoroara lekual-
datuko dute odola emateko hu-
rrengo hitzordua. Hala, hiru 
hilabetetik behin antolatzen den 
egitasmoan, datorren asteartean, 
16:30etik 20:10era, parte hartu 
ahalko dute antzuolarrek. Aurrez, 
baina, txanda eskatzea komeni 
da, egun berean, 943 00 78 84 
telefono zenbakira deituta. 

Hurrengo odol-
ematea, hilaren 
21ean Torresoroan

Debagoieneko hainbat oholtza-
tatik pasa ostean, esatari tolosa-
rra Torresoroan izango da irai-
laren 24ean. Bakarrizketa 19:30ean 
hasiko du, eta bertaratu ahal 
izateko bi bide egongo dira, Uda-
leko Kultura Sailak aipatu beza-
la: alde batetik, sarrerak liburu-
tegian eskuratu ahalko dira; eta, 
bestetik, Labur.eus/sarrerakan-
tzuola helbidean. 10 eurotan.

Antton Telleriaren 
'Nekatutak' saioa 
datorren ostiralean

H.L. aNtzuoLa
Joan den astean Elgetan egin 
bezala, aste honetan Antzuolan 
hartu dute ostatu hiru antzer-
kilariek, doluari buruzko Eresia 
obraren sormen-prozesuan mur-
gilduta jarraitzeko. Zuñigak 
azaldu du "esperientzia eszeni-
ko, bisual eta poetikoa" aurkez-
tea dela asmoa, "ohiko drama-
turgiatik ihes eginda eta kon-
krezioetan sartu gabe". Antzez-
lana urtarrilaren 15ean estrei-
na tuko  du t e ,  Be rgarako 
Seminarixoan; Elgetara eta 
Antzuolara, aldiz, otsaileko lehen 

asteburuan ekarriko dute. Au-
rretik, azaroan zehar, aktoreak 
Debagoienera itzuliko dira, ber-
tako herritar eta kultur eragi-
leekin sormen lanaren inguru-
ko elkartrukea egiteko. 

Udalbiltzak lagundua
Udalbiltzaren Geuretik sortuak 
beka-sortaren baitako 26 proiek-
tuetako bat da Eresia. Ekainean 
Antzuolako, Bergarako eta El-
getako udalek aho batez onartu 
zuten proiektuok babestea; An-
tzuolako Udalak 9.000 euro jarri 
ditu bekak hauspotzeko.

Antzerki egonaldia egin dute 
hiru aktorek, dolua lantzeko
astebetez aritu dira torresoroan lanean oier zuñiga, 
Eneko gil eta belen Cruz, 'geuretik sortuak' bekarekin
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Zazpi ume 
ludotekan 
Astelehenean zabaldu zituen ateak 
ludoteka zerbitzuak, eta zazpi 
erabiltzailerekin ekin zioten 
ikasturte berriari. Eguraldiak 
ahalbidetzen duen bitartean, aire 
zabalean egingo dituzte ekintza 
gehienak, Nerea Villa 
hezitzailearen gidaritzapean. 
Oraindik gelditzen dira plaza 
libreak, eta jakinarazi dute zabalik 
jarraitzen duela izen-emateak.

ELGETAKO LUDOTEKA

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
"Itsasora bueltatzea izan dut 
beti buruan, eta Elgetan nen-
goela jendeak galdetzen zidan 
ea noiz eramango nituen zehar-
kaldi bat egitera. Horrela buru-
ratu zitzaidan nabigazio egonal-
diak prestatzea udarako. Eta 
esperientzia oso ona izan da. 
Pozik nago", azaldu du elgetarrak. 

Ekain erdialdera joan zen Te-
nerifera Mañarikua, eta itsason-
tzia erosi ostean uztail erdial-
dera hasi zen lehen nabigazio 
lagunak jasotzen. Ordutik, hogei 
bat pertsona izan ditu itsason-
tzian. Asko elgetarrak izan dira, 
baina elgetarrak ez direnak ere 
izan ditu belaontzian. "Ezagunak 
izan dira gehienak edo lagunen 
lagunak, baina nahiko gertukoak, 
bai", azaldu du.

Maiatzean hasi zen gauzak 
antolatzen. Lagun baten bitartez 
izan zuen bere baldintzetara 
egokitzen zen eta Kanariar uhar-
teetan salgai zegoen itsasontzi 
baten berri. "Erosi egin nuen. 
Jendea hartzeko ideia nuenez, 
hozkailuarekin, eguzki-plakekin 
eta aurreko itsasontziak ez zeuz-
kan bestelako erosotasun ba-
tzuekin hartu nuen. Ideia zen 
nabigazio esperientzia beste 
batzuekin konpartitzea, eta gas-
tuak ordaintzeko laguntza bat 
jasotzea".  

Leku segurua nabigatzeko  
Sei edo zazpi eguneko egonaldiak 
egin dituzte Mañarikuaren itsa-
sontzian bisitari gehienek. "De-
netarik egon da, baina inor ez 
da etorri nabigatzeko esperien-
tzia handiarekin. Esango nuke 
gehienak esperientzia berri bat 
bizitzera etorri direla, eta mun-
du hau askorik ezagutu gabe. 
Baina ondo joan da dena". Itsa-
soko gaitzaz galdetuta, esan du 
zorabio bat edo beste izan dute-
la: "Baina oso gutxi, esango nuke. 
Egia da saiatu naizela itsaso 
txarrarekin ez irteten".  

Gaur-gaurkoz, Tenerifen ja-
rraitzen du Mañarikuak. Beste 
bi talde hartuko ditu itsasontzian 
irail amaierara bitartean. "Or-
duan amaituko da uda sasoia, 
eta astebetetxo bat hartuko dut, 
zer egin pentsatzeko. Ez dut 
batere argi zer egingo dudan. 
Askok galdetzen didate –batez 
ere, gurasoek–, baina ez dut 
erantzunik, oraingoz". 

Esperientzia oso ona
Uda honetako esperientzia ez 
da elgetarrak izan duen lehe-
nengo egonaldia itsasontzi ba-

tean. 2019ko otsailean Zumaiatik 
abiatu eta portuz portu El Hie-
rro uharteraino bidea egin zuen. 
Hura izan zen nabigazio baime-
nak lortu ostean egindako lehe-
nengo zeharkaldi luzea, eta 
bakarrik egin zuen. Bost hila-
beteko zeharkaldia izan zen.

Elgetara itzuli, eta pandemiak 
eragindako itxialdia etorri zen. 
Denendako izan zen gogorra, 
baina itsaso zabalean hainbeste 
hilabete egindako Mañarikua-
rendako, bereziki.

"Esperientzia moduan oso ona 
izan da", dio udako hilabeteei 

erreferentzia eginez. "Ez naiz 
batere damutzen. Oso-oso pozik 
nago. Ekonomikoki gastuak 
estaltzeko laguntza izan dut, eta 
hori zen asmoa. Ez dakit orain 
zer gertatuko den. Ni gustura 
nabil itsasoan, eta pentsatuko 
dut zer egin".

Elgetar asko izan dira itsasontzian, baina lagun berriak ere bai. J.M.

Gidari lanetan Tenerifeko 
uretan eta itsasontziz
"itsasoa ez zait burutik joaten", aitortzen du Josu Mañarikua elgetarrak. aurretik ere 
bost hilabeteko zeharkaldia eginda dago, baina oraingoan, itsasontzi handiagoa erosi 
eta oporretako eskaintza egin du. Hilabeteotan hogei bat lagun hartu ditu belaontzian 

BESTE BI TALDE DITU 
IRAIL AMAIERARA 
ARTE, ETA GUSTATUKO 
LITZAIOKE ITSASOAN 
JARRAITZEA 

Podologoaren kontsulta erretiratuendako
Iraileko kontsulta hilaren 20an, astelehena, izango da. Aurrez 
izena ematea ezinbestekoa da. Deitu 667 80 70 06 zenbakira.

A2 euskara ikastaroa
Zabalik da hilaren 20ra arte euskara ikastaroan izena emateko 
aukera. Argibideetarako, jo udaletxera edo liburutegira.

Hitzez Pitz irakurketa saioak
Eguaztenean, hilaren 22an, emango diote hasiera ikasturteari 
liburutegiko Hitzez Pitz irakurketa saioek. Hitzordua 19:00etan 
da. Liburutegian eskatu behar da aukeratutako irakurketei 
buruzko informazioa.

oHaRRak

Las Galletas izenarekin ezagutzen den parajea izan du Mañarikuak 
zeharkaldien abiapuntu eta amaiera. "Ia urte osoan izaten da 
itsaso ona hemen. Tenerife hegoaldea da, eta abuztuan indartsuak 
diren alisio-haizeetatik babespean dago Teide mendiari esker", 
azaldu du. 31 oineko Dufour itsasontzia du: "Aurrekoa baino apur 
bat handiagoa da, bederatzi metro eta erdi luze da, eta prestazio 
hobeak ditu. Sei lagunendako itsasontzia da, baina zeharkaldietan 
bost ibili gara, gehienez". 

Bidaiarien nahiak betetzen saiatu dela azaldu du: "Batzuek 
nabigatu egin nahi zuten, beste batzuek nahiago zuten arrantzan 
egin edo aingura bota eta lasai egon. Kala batean eguna pasatzea 
eta bertan lo egitea ere posible izan da. Ondo ibili garela esango 
nuke. Niretzat, behintzat, esperientzia polita izan da". 

Nabigazioa Tenerife hegoaldean

Mañarikua nabigazio lagunekin Kanarietako kostaldea inguratzen. J.M.
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Aitortza 
boluntarioei
Mariasun Agirrek eta Mari Carmen 
Ojangurenek ia 40 urte egin dituzte 
Elgetako ordezkari Gipuzkoako 
odol-emaileen elkartean. Ozkarbi 
elkarteak hartu du erreleboa, eta, 
hain zuzen, astelehenean egin 
ziren lehen odol-ateratzeak. Udalak 
aukera baliatu du bi elgetarrei 
aitortza egiteko. Plaka bana jaso 
zuten Iraitz Lazkanoren eta Garbiñe 
Irazabalen eskutik.

L.Z.L.

Otsailean plazaratu zuen Goi-
beko Euskaltzaleen Topaguneak 
Elgetan koko-eskea antolatzeko 
proposamena. Oier Araolazaren 
hitzaldia ere egin zen herrian. 
Badator udazkena, eta ekime-
nari forma ematen hasteko unea 
dela iragarri du Goibekok. Urria-
ren 7rako deitu dute lehen ba-
tzarra. 19.00etan izango da. 
Zehazteko dago non.

Koko-eskea 
antolatzen hasteko 
batzarra urriaren 7an

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Dozena bat postu izango ditu 
aurten ere herriko ekoizleen eta 
artisauen azokak. "Azken ordu-
ko konfirmazioen zain, baraz-
kiekin lau bat postu izango dira, 
artisautza produktuekin beste 
lau eta gainerakoak Larrabil-
txoko eztia, Baobeer garagardoak 
eta marokoar gozokiekin bi 
mahai. Elgoibarko Lizasagar 
sagardogilea ere etorriko da", 
azaldu du Baserritarren batzor-
deko buru Sebastian Arantza-
balek. Baieztatuta dauden ekoiz-
leen artean dira Sesto baserriko 
Irene Bolinaga, Sebastian Aran-
tzabal bera eta aurten lehen 
aldiz azokan izango diren Aran-
tzeta baserriko Pello Bilbao eta 
Naiara Romatet. Pili Arinek bi 
postu jarriko ditu eta Lorena 
Ibeas ere azokan izango da. 

Azoka 10:30etik 13:00etara 
egongo da zabalik. "Sarrera eta 
irteera izango ditu, eta postuak 
ikusteko zirkuitu moduko bat 
gurutzatzeak saihesteko. Mas-
kara jantzita eraman beharko 
da", zehaztu du. Euria bada, 
postuak arkupean jarriko dira.   

Barazki ekoizleek ez dute nahi 
besteko jenerorik atera aurten. 
"Eguraldi zoro samarra izan 
dugu", azaldu du Arantzabalek. 
"Ez du ia uda girorik egin, eta 
euririk ere ez sasoi handi batean. 

Orain, berriz, hego-haizea dabil. 
Urtea arraro doa".

Pandemia tarteko iaz ez zen 
azoka osteko bazkaririk egin, 
baina bueltan izango da ohitura 
hori ere. Azokan ipinitako pos-
tu bakoitzeko bazkari bana egin-
go du opari Udalak eta Bolatokian 
izango da bazkari hori.

Tirolina umeendako
Udaletxeko armarriaren azpian 
dagoen leihotik ikurrina dagoen 
plazako izkinaraino hegan egi-
teko aukera izango dute bihar 
neska-mutikoek. Zintzilik Emo-

zioen Laborategiak jarriko du 
tirolina, ausartzen direnek es-
perientzia horrekin goza dezaten, 
eta azoka zabalik dagoen bitar-
tean egongo da erabilgarri. "Uda-
letxeko atean egin beharko dute 
ilara umeek, eta banaka igoko 
dira ainguratzeak jartzera eta 
salto egitera", azaldu du Iraitz 
Lazkano alkateak. Aurretik ere 
egonda dago tirolina azokan; 
2018an eta 2019an, hain zuzen 
ere. Oso antzerakoa izango da 
funtzionamendua, baina mas-
karekin eta distantziak manten-
duz izango da aurten. 

Ume bat tirolinan behera eta atzean herriko ekoizleen azoka, 2018an. ELGETAKO UDALA

Intxortako Igoera eta 
tirolina aurtengo azokan
zapatu goizean herriko dozena bat ekoizlek ipiniko dituzte salmenta postuak plazan. 
iaz ere egin zen azoka, baina pandemia tarteko intxortako igoerarik eta umeendako 
tirolinarik gabe. CoViD neurriekin bada ere, hitzordu biak bueltan izango dira aurten 

Pandemiak eragindako iazko etenaren ostean, bueltan da elgetar 
askorendako hain berezia den Intxortako Igoera. 12 urtetik 
gorakoei dago zabalik eta sasoi onenean daudenek aukera izango 
dute ezarrita dauden markak hobetzeko. Lasterkariak 11:00etan 
abiatuko dira plaza barrenetik, eta Intxortako haize-errotari buelta 
emanda itzuli beharko dute irteera puntura. Kalkulatzen da 2,8 
kilometroko distantzia dagoela, nahiz eta norberak erabakitzen 
duen ze ibilbide egin. 267 metroko desnibela dago plazaren eta 
Intxortako gailurraren artean.

Gaur-gaurkoz, Eleder Lozanok eta Argider Txurrukak dituzte 
markarik onenak. Lozanok 16.14an geratu zuen erlojua 2015ean 
eta Txurrukak 23.47an 2019an. Udalak zortzi sari iragarri ditu, 
guztiak ere herrian erroldatutakoen artean banatuko direnak. 16 
urtetik gorako lehen hiru sailkatuendako sari bana dago, bai 
gizonezkoetan bai emakumezkoetan; 12-15 urte artekoendako 
beste hainbeste; eta indarrean dauden markak hobetzea lortzen 
dutenendako sari bana. Izen-ematea 10:20ean zabalduko da, eta 
sari banaketa 13:00etan izango da.

12 urtetik beherako neska-mutikoek ere izango dute lasterka 
egiteko aukera. Plazatik Salbador ermitara igo eta bueltan jaistea 
izango da erronka, kasu horretan. Izen-ematea ere 10:20an 
zabalduko dute eta, adin txikikoak izanik, parte hartu ahal izateko 
gurasoek sinatutako baimena beharko dute.

Irteera, maskarekin
COVID neurriak bete beharko dituzte parte hartzaile guztiek. 
Horrela azaldu dute antolatzaileek. Distantziarik betetzen ez den 
uneetan maskara jantzita eduki beharko dute. Hala, irteera 
maskararekin egin beharko dute, eta jarri egin beharko dute 
taldean joanez gero, aurreratzerakoan zein gurutzatzeak 
daudenean.

Azkarrenen bila, berriz ere

Intxortako Igoerako sari banaketa, 2019an. L.Z.L.
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Oihana Elortza oÑati
Aktiboak dira Oñatiko erretira-
tuak, Pake Lekukoak zein Lagun 
Lekukoak, eta, pandemiagatik 
urte eta erdi geldi edo moteldu-
ta egon ostean, gogotsu daude 
berriro lehengo jardunak be-
rreskuratu eta dituzten asmo 
berriak gauzatzeko.

Hamasei ikastaro
Pake Lekun, esaterako, ikasta-
roak antolatu dituzte berriz, eta 
jendea hasi da izena ematen. 
Dantzak, bitxiak egiten ikastekoa, 
euskara eta ingeles ikastaroak, 
informatika, orratz lanak, pun-
tua, solfeoa, yoga, antzerkia, 
marrazketa eta pintura, memo-
ria tailerra, irakurketa taldea 
eta abesbatza dira antolatuta-
koak, eta, horiez gain, aurten 
baita Wikipediari buruzko bat 
ere. Ikastaroekin batera, tarteka 
antolatzen dituzten hitzaldiak 
ere, izan osasunaren gainekoak 
edo historiakoak, adibidez, egin 
gura dituzte. Baita irteerak ere. 
Une honetan Lanzaroten dira 

hamabost lagun, baina egun-pa-
sa joateko irteeren zerrenda 
prestatzen ere badabiltza, "Eus-
kal Herriko herri edo parajeak 
bisitatu eta ezagutzeko", kultu-
ra taldean diharduen Iñaxio 
Irizarrek azaldu duen moduan. 
Ile apaindegi zerbitzua eta ta-
berna ere zabalik dituzte, eta 
gero eta erretiratu gehiago joa-
ten dira egun egoitzara. "Beldu-
rra du jendeak, baina gero eta 
gehiago datoz. Terraza, adibidez, 
beteta egon da zenbaitetan", dio 
Kotxi Puertasek, presidenteak.

Toldoak terrazan
Eta terraza gehiago aprobetxatze 
aldera, toldoak eta haizeari au-
rre egiteko babesak jartzeko 
asmoa azaldu dute. Eskaera 

egina dute Udalean, baina han-
dik Aldundira pasa behar dute, 
eta erantzunik ez da etorri orain-
dik. "Dugun beste asmoetako 
bat da abesbatzako kideen jan-
tziak aldatzea. Horrek bere kos-
tua izango du eta aurtengo au-
rrekontua normalean izan ohi 
duguna baino altuagoa da", dio 
Puertasek. 50.000 euroko aurre-
kontua aurkeztu dute.

Konpainia bat danborradan
Sanmigeletako nagusien danbo-
rradan irteteko talde bat sortzea 
ere pentsatuta dute. "Lehendik 
datorren ideia bat da hori. Lagun 
Lekukoekin ere hitz egin genuen, 
eta haiek ere baietz; denon artean 
talde bat egitea zen asmoa, bai-
na pandemia etorri zen gero. 
Hurrengo urtean, akaso", dio 
kultura taldeko Txaro Uribetxe-
berriak.

Datorren hilabetean hasiko 
dira martxa hartzen Lagun Leku 
elkartekoak, Eltzian instalazio 
elektrikoa egokitzeko lanak egi-
ten ari dira-eta orain.

Txaro Uribetxeberria, Kontxi Puertas eta Iñaxio Irizar, Pake Lekuko kultura batzordekoak. O.E.

Aktibo eta gogotsu datoz 
bueltan erretiratuak
Sanmigeletako nagusien danborradarako talde bat osatu eta parte hartzeko asmoa 
zuten herriko erretiratuek. Danborradarik ez da egingo aurten, baina bai, ordea, eurek 
antolatutako hainbat ikastaro, irteera, tailer eta hitzaldi, esate baterako

1.350 BAZKIDE DIRA, 
GUZTIRA, PAKE LEKU 
ELKARTEAN; 80 
URTETIK GORAKOAK IA 
400 DIRA

Oporrak

Nostalgiaz hitz egin dugu oporraldiaz ohikotzat daukagun 
bizitza erritmora itzuli garenean. Oporren on-aldia aipatu dugu 
oraingo aldiarekin kontrajarriz. Esandakoak entzunda, 
zenbaitentzat kontraste hori muturrekoa izan daitekeen 
sentsazioa jasotzen dut, oporretan dena zorion eta egunerokora 
itzultzea, aldiz, hurrengo oporraldia heldu arte nahitaez pasatu 
beharreko penitentzi aldia. Itogarria izatera heldu daitekeen 
ohiko bizimoduari ihes egiteko baltsamoaz hartzen ditugu 
oporrak, izan udako opor luzeak edo urtean zehar hartutako 
opor pilulak. Ohikotasunari aurre egiteko indarra hartuko 
dugun uneak izatea nahi dugu. Horregatik esango dugu oporrak 
aprobetxatu egin behar ditugula. 
Nik ez daukat argi nola aprobetxatzen diren oporrak, ez dakit 
oporretan egindakoa noiz heltzen den espektakularra edo 
brutala izatera. Oporretan indarrak hartzeko modurik egokiena 
zein den ere ez dakit, baina iruditzen zait, geroz eta gehiago, 
ohiko bizimoduaren abiaduran bizi nahi izaten ditugula 
oporrak ere.

NiRE uStEz

AITOR UGALDE 

Bisitari talde bat parrokiako klaustroan, abuztuan. GOIENA

Iaz baino turista gehiago, baina 
ez duela bi urte adina
abuztuan, arrikrutz-oñati kobetan, historian izan den 
daturik onena lortu da: 3.193 bisitari, hain zuzen ere

O.E. oÑati
Joan den urteko udan baino 786 
bisitari gehiago jaso dira uztai-
lean eta abuztuan Oñatiko Tu-
rismo Bulegoan. Baina duela 
bi urte etorritakoen %60. Uda-
leko Turismo Sailekoek pande-
miak ekarritako aldaketekin 
lotzen dute jaitsiera hori. Esa-
terako, atzerritik ez datorrela-
ko lehen beste bisitari eta da-
tozenak talde txikietan datoze-
lako. 

Datuak arakatuta, etorri diren 
gehienak, %64, estatutik etorri 
dira, Madrildik asko; %25 Eus-
kal Herritik, Gipuzkoatik batez 

ere; eta %11 atzerritik, frantzia-
rrak eta herbeheretarrak tartean. 

Datu kuriosorik ere egon da, 
baina, aurtengo udan. Arrikru-
tzeko kobetan, esaterako, histo-
rian lortutako kopururik han-
diena lortu dute abuztuan: 3.193. 
Txokolateixiak izandako bisita-
ri kopurua ere mantendu egin 
da aurreko urtekoekin konpa-
ratuz, 1.713 aurten. Txokolatez-
ko Gernika ikusten, berriz, 3.455 
lagun izan dira. 

Herriko ostatuek %90 eta %95 
arteko okupazioa izan dute eta 
egonaldiak ohikoak baino lu-
zeagoak izan dira.
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Oihana Elortza OÑATI
Irailaren 24an egingo den kon-
tzertu batekin hasiko da San 
Migel eta Errosario jaiak ospa-
tu beharko liratekeen egunetan 
Udalak antolatuta egingo den 
kultura emanaldien eskaintza. 
Izan ere, aurten, bigarren urtez 
jarraian, ez dira herriko jai na-
gusiak egingo, baina hilabetea-
ren azken astean eta urriko lehen 
asteburuan egongo da kultur 
emanaldiez gozatzeko aukera.

Artisauen azoka domekan
Plaza ondoko espazioan jarriko 
duten karpapean izango dira 
Udalak antolatuko dituen ema-
naldiak. 250 bat lagun sartuko 
dira bertan, eta, ikuskizunak 
doan izango diren arren, txar-
telak hartu beharko dira aurre-
tik, ohiko bideak erabiliz. Neo-
mak da, esaterako, han entzun-
go den taldeetako bat. 

Musika bandak ere San Migel 
egunean eta Errosario domekan 
egin ohi dituen kontzertuak 
egingo ditu aurten, eta, Herri 
Eguna bere horretan ospatuko 
ez bada ere, gazta lehiaketa egin-
go da aurten. Beti bezala, Neka-
zarien Elkarteak antolatuko du 
hori Udalarekin batera, eta aste 
honetan hartuko ditu azken 
erabakiak, baina lehiaketaz gain 
litekeena da aurten gazta das-

tatzea ere egotea. Plaza ondoko 
karpan egingo da hori ere. Bes-
talde, normalean artisau azoka 
Herri Egunean egin ohi izan 
den arren, aurten azoka berres-
kuratu bai baina irailaren 26an, 
domeka, egingo dute. Egun be-
rean egingo dira ere Nazioarte-

ko Artzain Txakur Txapelketa 
goizean, Santa Lutzian, eta hau-
rren danborrada, arratsaldean, 
kiroldegian. Bezperan, hilak 25, 
50. urteurreneko azken ikuski-
zuna egingo du Oñatzek, Zubi-
koak kantxa berdean. Gonbida-
penak, 350, agortuta daude.

Eta asteburu horretan izango 
den beste ekitaldi bat izango da, 
Atsolorra. Joan den urtean ez 
zuten egin, eta aurten, 2019ko 
San Migel egunaren ostetik 
2021eko irailera bitartean jaio-
takoei egingo diete ongietorri 
ekitaldia udal ordezkariek. Oso-

ko bilkuren aretoan izango da 
eta txandaka igoko dira gurasoak 
umearekin; gutun bidez jakina-
raziko zaie gurasoei ze ordutan 
egokitu zaion bakoitzari.

Kartel lehiaketa bat ere anto-
latu du Udalak. Jairik gabe 
egonda, egoera horretan zer-no-

la sentitzen diren da herritarrei 
egindako galdera; sentimendua 
jasoko du kartelak. Atzo, egue-
na, zen lanak entregatzeko az-
ken eguna, eta, gaurtik 23ra 
arte, Internet bidez aukeratu 
ahal izango du edonork gustu-
koena.

Ume jaioberriei zapia lepoan jartzen 2019ko Atsolorra ekitaldian. GOIENA

Kultur egitaraua aurten 
ere, jaiak beharrean
Plaza ondoan eta txosnagunean jarriko diren karpetan egingo dira udalak zein txosna 
batzordeak prestatu dituzten emanaldiak; Neomak eta tribade taldeen kontzertuak, 
tartean. atsolorra, gazta lehiaketa eta Di-bertsioak ere egingo dira

GAURTIK 23RA 
BITARTEAN HAUTATU 
AHAL IZANGO DA 
GUSTUKO KARTELA, 
ONLINE

Mugikortasun Astearen ba-
rruan, ekintza bat baino gehia-
go antolatu ditu Udalak, eta 
horietako bat da bihar, zapa-
tua, goizean plazan egingo 
den Birzikleta azoka. Gaur 
egun estimu handia duten 
bizikletak ez ezik, kaskoak, 
umeendako motorrak eta pa-
tineteak ere jasotzen ibili dira 
astean zehar biharko azoka-

rako, eta hantxe egongo dira 
eskuragai.

Garraio publikoaren erabi-
lera sutatu guran, domekara 
bitartean, Herribusa doan 
izango da eta Mugi txarteleko 
20 euroko 20 bonu banatuko 
dituzte. Hain zuzen ere, Mugi 
txartelaren erabileraren ingu-
ruan informazioa ematen izan 
ziren atzo, eguena, plazan ber-
tan, herritarrei zalantzak ar-
gitzen eta atera gura zuenari 
zer eta non egin behar zuen 
azalduz. 

Birzikleta azoka 
egingo da bihar 
goizean plazan

Txosnagunea ohiko tokian egongo da aurtengo ez-jaietan, Zuazola 
institutuaren aurrean, Unibertsitatearen ondoan. Karpa handi bat, 
taberna zerbitzua eta eszenatoki bat muntatuko dituzte gune 
horretan. Eta musika emanaldiez zein bestelako hainbat 
ikuskizunez gozatzeko aukera eskainiko dute bertan. Zuzeneko 
musika kontzertuak ez ezik, ume zein nagusiendako ipuin 
kontaketak eta jolasak eta txikienendako pailazoak izango dira, 
adibidez, txosnagunean. Gurasoen taldeak egindako proposamena 
izan da umeendako ikuskizunak ere eskaintzea txosnetan, eta 
egongo da, esaterako, pailazoen ikuskizun bat.

Karparen azpian terraza moduko bat jarriko dute; mahaiak eta 
aulkiak egongo dira, eta eserita jarraitu ahal izango dira han 
egingo diren zuzenekoak. Bartzelonako Tribade-k, kasu, iragarri 
du Oñatin joko dutela 25ean. Datozen egunetan emango du txosna 
batzordeak irailaren 25etik urriaren 4ra bitarterako antolatu dituen 
emanaldien berri. Diote ederra dela kultura emanaldiez gozatzea 
eta, aldi berean, sortzaile horri bere lana erakusteko aukera 
ematea, eta herritar guztiak gonbidatu dituzte gunera joan eta 
gustukoa duten emanaldiaz gozatzen gelditzera. 

Tabernak ez du sukalde zerbitzurik izango, baina, inork bazkaria 
etxetik eraman eta hango mahaietan eserita jan gura badu, egin 
ahal izango du. Ia txanda guztiak beteta daude dagoeneko.

Txosnagunean ere eserita

2017ko Di-Bertsioak; aurten ere egongo dira. GOIENA

Datorren hilabetean hasiko duen 
ikasturte berria prestatzen ari 
dira Txaloka ludotekan, eta 3 
eta 9 urte bitartekoendako duten 
eskaintza erakusteko ate irekiak 
egingo dituzte datorren astean. 
16:45etik 19:45era egongo dira, 
eta zer egiten duten, lokala no-
lakoa den, nola lan egiten duten 
eta beharrezko informazioa 
ematen egongo dira han bertako 

hezitzaileak. Aurten, gainera, 
bazkidetza sistema egongo da, 
ikasturte erdia edo osoa egiteko 
aukerarekin, eta horri buruzko 
informazioa ere emango diote 
behar duenari. Ate irekien au-
rretik, aste honetan, kalera ate-
ra dute ludoteka eta herriko 
hainbat gunetan izan dira jola-
sak egiten. Gaur, egubakoitza, 
Errementeri plazan egongo dira 
arratsaldean; aurpegi margoke-
ta eta jausgailu tailerrak egingo 
dituzte. Ikasturtea urriaren 6an 
hasiko dute.

Ate irekiak dituzte 
Txaloka ludotekan 
datorren astean

Bihar, zapatua, 10:00etan, orien-
tazio proba egingo dute San 
Martin auzoko jaien barruan, 
eta eguerdian, erakustaldia egin-
go dute Iñaxio Perurena harri 
jasotzaileak eta Eneko Saralegi 
aizkolariak. Txorimaloekin pho-
tocall-a egongo da arratsaldean 
eta 22:00etan, Lukiek eta Joseba 
Irazokik eskainiko duten kon-
tzertua hasiko da. 

Kirol eta kultura 
hitzorduak San 
Martin auzoko jaietan
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Oihana Elortza oÑati
Azken bi ikasturte gorabehera-
tsuen ostean, Oñatiko eskola 
kirola 2021-2022 ikasturterako 
motorrak berotzen ari da. Gaur, 
egubakoitza, da izena emateko 
azken eguna.
Gorabeheratsuak izan dira azken 
bi ikasturteak, baina zuek eutsi 
egin diozue eskola kirolari, ezta?
Bai, ahal izan den neurrian, 
eutsi egin diogu. 2020-2021 de-
nendako izan zen berezia. Ez 
genituen gura genituen progra-
ma guztiak gauzatu, baina bai 
batzuk. Adibidez, zapatuetako 
saioak ezin izan genituen egin, 
baina bai, ordea, aste barrukoak, 
ordu eta erdikoak. Seigarren 
mailakoekin sustapen jardunal-
diak ere egin genituen eta ikas-
turte amaierako festa txiki bat 
ere bai. Ea aurten malguago 
egin dezakegun aurrera.
Zelan dator ikasturte berria? Zer 
egin ahal izango da?
Malguagoa izango den esperan-
tza badugu. Zapatuetan egiten 
ziren topaketa eta lehiaketa 
horiek baimendu egin dira, mo-
mentuz, ikusiko dugu bilakaera 
zein den, baina hori berritasun 
bat izango da. Mendi irteereta-
ko programak martxan jartzeko 
asmoa ere badago, zehaztu barik 
oraindik Oñatin bertan edo au-
tobusean sartu eta beste non-
baitera joanda egingo diren.
Garrantzia du eskola kirolari eus-
teak?
Bai, 6 eta 12 urte artekoen artean 
garrantzitsua da aniztasunean 
oinarritutako kirol ekintza prak-
tika bat izatea. Iazkoa ikusita, 
eskaerak egin dizkiogu Jaurla-
ritzari antolaketa erraztuko 
duten moduak onartzeko. Onar-
tu ditugu, adibidez, talde osoak 
mantentzea, eta aurrerapen 
horrekin pozik gaude. 
Duela urte batzuk, eskola kirola 
aldatzeko beharra ikusi zenuten. 
Zergatik?
1990eko hamarkadan hasi zen 
martxan Oñatiko eskola kirola. 

Aurretik egiten ziren txapelketa 
batzuek jarraitzen dute oraindik, 
errotuta dagoen ekintza da Oña-
tin, baina ikusten genuen indar-
guneak egon arren ahulguneak 
ere bazeudela. Horietako bat zen, 
adibidez, aste barruko eta aste-
buruko parte-hartze mailak oso 
ezberdinak zirela, asteburuetan 
gehiagok hartzen zuten parte. 
Eta gure asmoa zen biak uztartu 
eta portzentajea igotzea; %18tik 
%70era igotzea lortu dugu. Izae-
ra juridiko pisutsua izatea ere 
behar zela ikusi genuen eta he-
rriko kirol diagnosiaren lana 
egiten hasi zenean Udala, hortxe 
sartu zuen hau.
Zer dakar formatu horrek?
Langileak kontratatzeko aukera 
izatea, dirulaguntzak izatea... 
Eta baldintza horretarako zen 
hiru ikastetxeek bat egitea. Lan 
polita egin zen, eta sortu zen 
elkartea.

Ikastetxeak ez ezik, beste eragile 
batzuk ere badaude. Ohikoa da?
Udala, Aldundia, Aloña Mendi 
elkartea eta herriko hainbat 
eragile ere, Trauti edo bailara-
ko kirol egokituko taldea, adi-
bidez, daude sartuta. Eta, noski, 
babesleak. Eurei esker dugu 
aukera, adibidez, eskola kirol 
egokitua eskaintzeko. 
Aurten, zein aukera izango dute?
Ahalegintzen gara ahalik eta 
zabalena eskaintzen. Bloketan 
egiten dugu lan, eta arlo ezber-
dinak landu: ziurgabetasuna, 
kooperazioa, gorputz adieraz-
pena, banakako eta taldekako 
lehiak, eta abar. Horren barruan: 
kirol egokitua, golfa, izotz pa-
tinajea, patinak, saskibaloia, 
mendi bizikleta, padela, bolei-
bola... Alegia, esperientzia ez-
berdinak. Bizipenak eskaintzea 
da gure asmoa, bakoitzak bere 
bidea aurkitzeko.
Kirolaz gain, beste zerbait ere bada, 
orduan, eskola kirola?
Bai: ziurgabetasuna gainditu, 
harremanak egin hiru ikaste-
txeak nahastuak, autonomia 
landu, galtzen eta irabazten 
ikasi... Kirol egokituan ere es-
kaintza zabala da, 6 eta 21 urte 
artekoa. 

Ismael Zubia irakaslea Elkar Heziko jolaslekuko eskaileretan. O.E.

"Ezaugarri asko lantzen 
dira eskola kirolean"
ISMAEL ZUBIA oÑatiko ESkoLa kiRoLEko kiDEa
ahalik eta aniztasun handiena eskaintzen saiatuko dira aurten ere oñatiko eskola 
kirolean. aurtengo ikasturtea aurrekoa baino malguagoa izango den esperantza dute

"ESKOLA KIROLEAN 
KIROL EGOKITUA, 
ADIBIDEZ, 6 ETA 21 
URTERA BITARTEAN 
ESKAINTZEN DUGU"

Lurrean utzitako 
zintak natura 
zikintzen duela
Garibai auzoan ikusitakoari 
argazki atera dio irakurle 
batek, eta Goienara bidali du, 
ikusitakoaz haserretuta eta 
horrelako portaerak salatu 
egin behar direla sinetsita. 
Plastikozko zinta luze bat 
ikusten da lurrean botata, 
zuhaitz baten ondoan. "Natura 
zaintzen, ezta?", dio.

goRa Eta bEHERa

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

O.E. oÑati
Umeen igeriketa ikastaroak hasi 
aurretik, jolas eginez irekiera 
festan parte hartu beharko dute 
lehenengo eta derrigorrezkoa 
izango da hor apuntatzea ikas-
tarorako izena ematerakoan. 
Gaur, egubakoitza, da, gainera, 
ikastaroetan izena emateko az-
ken eguna. Eta datorren astean, 
irailaren 20tik 24ra bitartean 
egingo dute festa hori –adinaren 
arabera, egun eta ordu jakin 
batzuk izango dituzte–. Posta 
elektronikoz jakinaraziko dute, 
hilaren 28an, zein abilezia tal-

detan parte har dezaketen, eta 
izen-ematea urriaren 6tik 12ra 
bitartean egin beharko dute. 
Izen-emateetan aldaketak urria-
ren 12tik 15era bitartean egin 
ahal izango dira, eta urriaren 
18an hasiko dituzte saioak. "Ikas-
turtean zehar saiatuko gara 
jolasaren bitartez, modu ludi-
koan, umeek igerilekua leku 
atsegin bat bezala ikustea, jo-
lasteko beste ingurune baten 
moduan", esan du Jokin Atxagak. 

Helduendako igeriketa saio-
rako izen ematea ere data berean 
egingo da.

Azken eguna gaur umeen ur 
ikastaroetan izena emateko 
igeriketa ikastaroak hasi aurretik, irekiera festa egingo 
dute jolas eginez; datorren astean izango da hori

Gizonezko Erregional Ohorezko 
Mailan jokatzen duen Aloña 
Mendiko futbol taldeak sare 
sozialen bitartez egingo dute 
partiduaren jarraipena: Twitter 
eta Instagram. Bestalde, parti-
duak etxean jokatzen dituen 
bakoitzean otordu bat zozkatu-
ko dute Txurruka taberna ba-
besle berriari esker. Zapatuan 
Irunen jokatu du, 15:30ean.

Futboleko goreneko 
taldearen emaitza, 
sare sozialetan

Zapatuan 07:00etan abiatuko 
dira herriko plazatik Oñatiko 
mendi martxa luzea egitea era-
baki dutenak; 23 kilometroko 
buelta. Ibilbide motza, hamar 
kilometro gutxiago, aukeratu 
dutenak, berriz, 08:00etan. Batean 
zein bestean, Aizkorri-Aratz 
parke naturalaren barruan egin-
go dute ibilbidearen zati handi 
bat. Anoa-puntuak egongo dira.

Zapatuan goizean 
egingo da Oñatiko VI. 
mendi martxa
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Amaia Txintxurreta oÑati
Berrikuntzekin hasiko du ikas-
turtea Tertulixan irakurketa 
klubak; izan ere, dinamizatzai-
le berriak estreinatuko ditu bai 
euskarazko taldeak, baita gaz-
telaniazkoak ere. Miriam Luki 
eta Monika Leiba izango dira, 
hurrenez hurren. Eta nahiz eta 
Oñatin lehenengoz ariko diren 
lan horretan, badute esperientzia 
beste herri batzuetako irakur-
keta klubetan. "Hiruzpalau ur-
tetik behin aldatu egiten ditugu, 
dinamizatzaile bakoitzak bere 
estiloa izaten duelako eta bakoi-
tzak bera datorren mundutik 
askotariko ekarpenak egiten 
dituelako", adierazi du liburu-
tegiko arduradun Arantzazu 
Ibarrondok.

Hamargarren urteurrena os-
patuko du, gainera, ikasturte 
honetan irakurketa klubak. 
Zazpi saio egingo dituzte, urri-
tik maiatzera. Urriaren 26an 
hasiko dira euskarazkoarekin, 
Carson McCullers-en Kafe tris-
tearen balada liburuarekin, eta 

gaztelaniazko taldean Jung 
Chang-en Cisnes salvajes: tres 
hijas de China liburuarekin 
ekingo diote azaroaren 2ko 
saioan. Martitzenetan 18:30ean 
izaten dira saioak. Gaztelaniaz-
ko saioetako bitan, gainera, Kike 
Infame komikilaria izango da 
Leibaren ordez, eta beste estilo 
bateko lanak aztertuko dituzte 
horietan.

Taldearen helburu nagusia da 
irakurzaletasuna bultzatzea, 
baina hori baino gehiago dela 
azpimarratu du Ibarrondok: 
"Harreman sozialak sortzen dira 
eta herrian horrelakoak izatea 
oso garrantzitsua da, eta ez dau-
de hainbeste. Ideien elkartru-
katze bat egiten da eta aldame-
nekoa gehiago ezagutzen da".

Izen-ematea hilaren 30era bi-
tartean egin ahal izango da, li-
burutegian, 943 71 61 66 telefono 
zenbakira deituta, Whatsappez 
688 73 28 26 zenbakian edo libu-
rutegia@onati.eus helbidera 
idatzita.

Idazketa lantegia
Laugarren urtez jarriko dute 
martxan Joxemari Iturraldek 
gidatutako idazketa lantegia. 
Bertan, idazteko zaletasuna du-
tenei behar duten motibazioa, 
bultzada, formakuntza eta in-
formazioa eskaintzen zaie. 

Urriaren 25ean hasiko dute 
lantegia, 18:00etan, kultura etxe-
ko bilera gelan.

Ipuin kontalariak
Ikasturte honetan, ipuin konta-
ketak ere izango dira liburute-
gian. Esaterako, urriaren 20an, 
helduendako saioa eskainiko du 
Eugenia Manzanerak, eta hila-
bete bakoitzeko azken eguenetan 
Ostegun Kontalariak saioak 
izango dira umeendako.

Tertulixan irakurketa taldeko kide batzuk, liburuak esku artean dituztela. ARANTZAZU IBARRONDO

Tertulixan; irakurketa 
kluba baino gehiago
Hamar urte beteko ditu tertulixan taldeak ikasturte honetan. irakurzaletasuna 
bultzatzeaz gain, irakurleak formatzea ere bada saio horien helburua, baita harreman 
sozial berriak egiteko eta ideiak elkartrukatzeko gunea sortzea ere

"HERRIAN HORRELAKO 
GUNEAK IZATEA OSO 
GARRANTZITSUA DA, 
ETA EZ DAUDE 
HAINBESTE"

Oñatzeko dantzari talde bat, eguazten arratsaldeko entseguan. A.T.

Orain arteko sarrera guztiak 
agortu dira Oñatzen saiorako
baliteke, edukiera neurriak malgutzen badira, behintzat, 
datorren astean sarrera gehiago salgai jartzea

A.T. oÑati
Hilaren 25ean eskainiko du Oña-
tzek dantza taldearen 50. urteu-
rreneko ospakizunei bukaera 
emateko ikuskizuna. Zubikoa 
kiroldegian izango da, 19:30ean, 
eta astelehenean salgai jarri 
zituzten 350 sarrerak zortzi or-
duan agortu ziren. "Hitzik gabe 
utzi gaituzue. Azken entsegue-
tarako sekulako bultzada eman 
diguzue eta dantzan ahalegin-
duko gara eskerrak ematen", 
adierazi dute taldekoek.

Bestetik, baina, gogorarazi 
nahi izan dute balitekeela dato-
rren astean Labi batzordeak 

edukiera neurriak malgutzeko 
erabakia hartzea, eta, hala bada, 
azaldu dute sarrera gehiago ja-
rriko dituztela salgai; beraz, 
euren sare sozialei adi egoteko 
dei egin diete sarrera gabe gel-
ditu diren herritarrei.

Entseguetan buru-belarri
Maiatz erdialdean hasi ziren 
dantza talde txikietan entsegue-
kin, eta azken asteetan gogotsu 
eta ilusioz dabiltza guztia pres-
tatzen. Eguazteneko entsegue-
tako bat, esaterako, Lizargarate 
Trikitizale Elkartekoen zuzene-
ko musikarekin egin zuten.

Udako oporraldiko etenaren 
ostean, gaur, egubakoitza, ekin-
go zaio zinema denboraldiari, 
kultura etxean. Momentuz, ema-
naldi komertzialak hasiko dira, 
bai helduendako eta baita umeen-
dako ere, eta urri erdialdean 
hasiko dira zineklubarekin.

Ohiko ordutegia berreskura-
tuko da eta edukierak mugatu-
ta jarraituko du; 77 eserleku 
erabili ahalko dira. Prezioei 
dagokienez, haurrendako saioak 
4 euro balioko du eta helduenak, 
5 –ikuslearen eguna izaten den 
astelehenetan, 4–. Aurrez esku-
ratuz gero, 50 zentimo garestia-
goa izango da. Gaur, A todo tren. 
Destino Asturias ikusi ahalko 
da; eta bihar, Maya erlea 2.

Zinema denboraldia 
estreinatuko dute 
gaur bertan

Gaur, egubakoitza, kultura etxe-
ko zinema aretoan 19:30ean 
aurkeztuko ditu Iker Martinez 
eta Zaldi Herrenak taldeak He-
galdiak bilduma eta bideoklip 
berria. Ekitaldirako gonbidapen 
guzti-guztiak agortuta daude 
dagoeneko.

Martinezen hirugarren bakar-
kako lana da Hegaldiak, eta, 
aurrekoetan bezala, musikari 
eskarmentudun laguntza izango 
du agertokian, Zaldi Herrenak 
taldeko kideekin batera: Joxeba 
Aranburu (gitarra-jolea), Iñigo 
Biain (baxu-jolea), Jimi Irizar 
(bateria-jolea) eta Iñigo Ugarte 
(gitarra-jolea). Maitasun istorioak 
rock lasai doinuekin abestuta 
eskainiko dituzte.

Iker Martinez eta 
Zaldi Herrenak, 
aurkezpenerako prest
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X.U. aRRaSatE
Areto futbolean denboraldi his-
torikoa izango da aurtengoa, 
maila nazionalean lehiatuko 
dira-eta Debagoieneko bi talde, 
Mondrate eta Eskoriatza. Es-
koriatzako entrenatzaile Mikel 
Alkaideren mutilendako hiru-
garren denboraldia izango da 
kategoria horretan, eta Julen 
Otxandianoren Mondratek de-
buta egingo du Hirugarren 
Mailan, maiatzean igo ziren 
eta. Hala, bihar, kantxa gehie-
netan ordu berean (17:30) ha-
siko da baloia batera eta bes-
tera, eta Mondratek Musakolan 
jokatuko du lehena, Kukuyaga 
Etxebarriren kontra. Eskoria-
tzak, berriz, Bilbon estreinatu-
ko du liga, Gora taldearen 
kontra. 

Maila nazionaleko bi talde 
horiendako aldaketa handiak 
izango dira aurten. Jokalariei 
dagokienez, arrasatearren artean 
ez da iraultzarik gertatu. "Joka-
lari hauek lortu zuten iaz mai-
laz igotzea, eta, hain zuzen ere, 
eurak dira jokatzea merezi du-
tenak; hortaz, ez dugu aldaketa 
handirik aurreikusi", adierazi 
zuen joan den astean Otxandia-
nok, baina bistan dago mailari 
dagokionez Euskadiko txapel-
ketatik maila nazionalera saltoa 
izango dutela.

Eskoriatzan, gazteen alde
Eskoriatzarrak, berriz, taldeen 
mailak ez ditu ezustean harra-
patuko. Dagoeneko maila nazio-
nalean jokatzera ohituta daude, 
eta bi urte hauetan mailari 
eusteko kapaz izan dira estuta-
sun handirik pasa gabe. Iaz, 
esaterako, oso urte polita egin 
zuten. Orain, hainbat beteranok 
taldea utzi dute, eta gazteen al-
deko apustua egin dute, Alkaidek 
GOIENA denboraldiaurrean 
aipatu moduan: "Iazko bide be-
retik jarraitu nahiko genuke. 
Hirugarren Mailari eustea da, 

hasiera batean, planteatu dugu-
na, baina urtea aurrera joan 
ahala joango gara erronka be-
rriak ezartzen. Jakinaren gainean 
gaude gurea talde berria eta 
gaztea dela, eta, jokalari bete-
ranoen falta igarriko den arren, 
gertu gaude. Beraz, apurka-apur-
ka joan beharko dugu pausoak 
ematen". 

Hasteko, badakite denboraldi 
luzea izango dela, hamazortzi 
taldeko multzoa osatu dute, eta, 
Otxandianok nabarmendu mo-
duan, hau iraupen luzeko proba 
izango da.

Mondratek Kukuyaga hartuko du bihar; argazkian, iaz, Zabalganaren kontra. GOIENA

Denboraldi historikoa 
maila nazionalean
 ARETO FUTBOLA  Eskoriatzak eta Mondratek Maila Nazionaleko Hirugarren Mailan jokatuko 
dute aurten. kategoria hori eskoriatzarrendako ez da berria; Mondratekoendako, bai. 
Lehenengoz izango dira halako maila batean Debagoieneko bi talde  

X.U. aRRaSatE
Derbi gehiago asteburuan, eta 
ligako bigarren jardunaldia bai-
no ez dator oraindik. Domekan, 
Aretxabaletak Bergara hartuko 
du Ibarran (16:30); hala, Calzonen 
mutilek joan den astean Azkoa-
gainen eskuratutako hiru pun-
tuei jarraipena eman diezaieke-
te, eta horrela liga hasiera bo-
robila egin; kontrara, Bergarak 
joan den astean etxean 0-0 egin 
eta gero, Ibarratik ez du esku 
hutsik bueltatu gura.  

Mondrak ere berdindu egin 
zuen joan den astean (0-0) eta 
zapatuan Amaikak Baten bisita 
izango du Mojategin (16:30); eta 
azkenik, Irunen jokatuko du, 
Real Unionen kontra, Aloña 
Mendik zapatuan (15:30). 

Emakumezkoak, asteburuan
Emakumezkoek, berriz, aste-
buruan hasiko dute liga, eta 

Leintz Arizmendi da etxean 
jokatuko duena. Andoni Ezku-
rrak zuzentzen duen taldeak 
Mariñoren kontra neurtuko 
ditu indarrak domekan Moja-
tegin (11:00) eta Bergarako nes-
kek, berriz, Deban jokatuko 
dute domeka arratsaldean.

2019ko derbiko irudia. GOIENA

UDAk Bergara hartuko du etzi; 
neskek liga hasiko dute
 FUTBOLA  ohorezko Erregionalean, bigarren astez derbia 
izango da. Nesketan, Leintz arizmendik jokatuko du etxean

Pelayo Sanchez 2020an. GOIENA

Oñatiko amateur mailako las-
terketa egingo dute bihar, 
10:00etan hasita. Helduz torneo-
ko azkenaurreko lasterketa 
izango da, Zaldibiako proba 
bertan behera geratu eta gero 
Ereñokoa izango da-eta azkena. 
Ziklistek 100 kilometroko las-
terketa izango dute aurretik, eta 
12:30 inguruan iritsiko dira hel-
mugara.

 ZIKLISMOA  Amateur 
mailako ziklista 
onenak Oñatin bihar
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Gauzak aldatzen ari badira ere, 
oraindik auto lasterketak gizo-
nezkoen plaza dira. Joan den 
astean Aramaioko rallysprinte-
ko irteera puntuan batu ziren 
emakumezko kopuruak erakus-
ten du hori. Monika Muñoz izan 
zen pilotu bakarra, nahiz eta 
kopilotu moduan emakumezko 
gehiago izan ziren. Eta alaba 
ondoan zuela –Naia Lasagabas-
ter– zenbait piloturekin borroka 
estua izan zuen. "Inguruko las-
terketetan ibiltzen gara, eta egia 
da oso errespetatuak sentitzen 
garela", dio Muñozek. "Egia da, 
baita ere, nik urteak darama-
tzadala hemen, errespetu hori 
irabazi egin behar da. Baina bai, 

oraindik ere, pilotu batzuei ema-
kumezkook aurreratzeak min 
egiten die". 

Horrek motibatu egiten ditu 
oñatiarrak, nahiz eta helburua 
ez den horrenbeste postu bat 
aurrerago edo atzerago sailkatzea. 
"Hemen, azkenean, gakoa autoan 
gastatzen duzun diru kopuruan 
dago. Pilotu hobea edo okerragoa 
izan zaitezke, baina xoxak gas-
tatu behar dira aurrean ibiltze-
ko. Gu lasterketetara gozatzera 
joaten gara, eta autoa osorik 
ekartzea da beste helburu na-
gusietako bat". 

Bestalde, etxeko bat kopilotu 
lanetan izateak dakarren ardu-
raren gainean ere mintzatu da 
Muñoz: "Kontziente naiz, baina 

ez diot askorik erreparatzen, 
bestela ez ginateke-eta autora 
sartu ere egingo".

Alaba, pilotu izateko gogotsu
Diotenez, amari ilusio galanta 
egiten ziolako hasi zen Naia 
Lasagabaster kopilotu lanetan, 
baina ez zuen aparteko bultza-
darik behar izan, umetatik au-
tomobilismoa barrutik bizi izan 
du eta. Eta orain, bolantea har-
tzeko gogoz dago: "Horretarako 
gidabaimena atera behar dut 
lehenengo, eta ama konbentzitu 
gero", dio, barrezka. Hurrengo 
hitzordurako Gernikako rally 
ezaguna dute begiz jota, baina 
arazo bat dute, Oñatiko jaiekin 
bat egiten duela.

Monika Muñoz –eskuman– eta Naia Lasagabaster –ezkerrean– ama-alabak, astelehenean 'Harmailatik'-en. X.U.

"Pilotu batzuei min egiten 
die guk aurreratzeak"
 AUTOMOBILISMOA  2019an kopilotu moduan debuta egin zuenetik Naia Lasagabaster Monika 
Muñozen ondoan izan da lasterketetarako prestatuta daukaten Citroen zXean. ama-alaba 
oñatiarrak, zapatuan, hamargarren postuan sailkatu ziren aramaioko rallyesprintean 

X.U. aRRaSatE
Azken ordura arte zain egon 
behar izan dute, baina jaso dute 
saria, Ander Murua pilotari 
arrasatearra eta Manex Balerdi 
pilotari antzuolarra urriaren 
17tik 23ra arte Segovian eta Va-

lladoliden jokatuko duten Mun-
duko Txapelketan izango dira. 
Espainiako hautatzaileak zuen 
azken hitza, irailaren 14rako 
eman behar zuen aukeraketaren 
berri, eta, atzerapen apur bate-
kin, baina poztasun handiz, jaso 

dute berri ona. Gainera, posible 
zen hautatzaileak bietako bat 
aukeratzea eta bestea ez. Ho-
rrenbestez, biak egongo dira 
txapelketan.  

Debagoiendarrek jakin baze-
kiten abuztu amaieran Europa-
ko Txapelketa irabazi izana –el-
karrekin jokatu zuten– lagun-
garri izango zela, baina ez zela 
erabakigarria. Eta, hain zuzen 
ere, aste hauetan egindako azken 
entrenamendu saioetan ikusi-
takoarekin hartu du zorioneko 
erabakia hautatzaileak.

Ander Murua eta Manex Balerdi, 
biak doaz Munduko Txapelketara
 PILOTA  Hautatzaileak biak aukeratu ditu urri amaieran 
Valladoliden eta Segovian egingo duten hitzordurako
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
80ko hamarkadako "Euskal He-
rri zahar, borrokatzaile eta az-
toratua" irudikatzen du Manu 
Gomez (Arrasate, 1973) zinema-
gileak zuzendu duen lehen film 
luzeak. Debagoieneko hainbat 
herritan errodatu zuten, iazko 
udazkenean, La Canica Films-ek 
ekoitzi eta EITBren eta RTVEren 
babesa duen filma.
Zer moduz zaude filma estreina-
tzeko bezperatan?
Oso ondo nago. Irailaren 22an 
egingo dugun aurkezpenaren 
zain. Filma aurkezteko toki pa-
regabea da Zinemaldia, filmaren 
gaiagatik eta pertsonalki, emo-
zionalki ere bai.
'Zain' hitzarekin, ilusionatuta, po-
zik ala beldurtuta esan gura duzu?
Beldurtuta ez, ondo ulertzen dut 
zer den film bat estreinatzea. 
Gustatuko zaion jendea egongo 
da eta baita gustatzen ez zaionik 
ere, eta horretan datza zinema; 
hau da, filmak ikusleentzako 
egiten dira eta ikuslea burujabea 
da erabakitzeko ze iritzi daukan 
horri buruz.
COVIDak markatu dizuete, neurri 
baten, agenda, ezta?
Hala da, bai; errodajerako data 
batzuk genituen eta zientzia 
fikziozko odisea hau etorri zenean 
atzeratu egin behar izan genuen, 
eta askatasun apur bat eman 
zigutenean aprobetxatu genuen 
errodatzen hasteko. Bukatu eta 
segidan beste olatu indartsu bat 
heldu zen, eta beste konfinamen-
du bat horren eraginez; hortaz, 
oso zorionekoak errodatzeko 
aukera izan genuelako, eta, are 
gehiago, protagonisten artean 
12 urteko lau mutiko dituzunean; 
izan ere, adin horretan hazten 
diren abiadura arazo bat izango 
litzateke filmarentzako erroda-
jea atzeratu behar izan bagenu.
Protagonista nagusiak lau mutiko 
dira: Marcos (Asier Flores), Jose 
Antonio (Aitor Calderon), Paquito 
(Miguel Rivera) eta Toni (Hugo Gar-
cia). Zelan moldatu zara eurekin?
Alfred Hitchcock handiak zioen 
ez dela haurrekin eta animalie-
kin errodatu behar; bada, erres-
petu handiz maisuari, baina 
haurrekin eta animaliekin erro-
datu dut, eta esan beharra dut 
esperientzia oso positiboa izan 
dela. Haurren casting-a ikara-
garria izan zen, 700 haurretik 
gora ikusi genituen; asteak egin 
genituen haurrak elkarrizketa-
tzen eta probak egiten. Magia 
sortu zen lau mutikoak agertu 
zirenean, nire imajinarioan ni-

tuen ezaugarriak betetzen zituz-
ten. Oso arina, fluidoa, izan zen 
dena, ez daukat errodajeko oroi-
tzapen txarrik non haurrek ez 
zuten pertsonaiek behar zuten 
dena ematen. 
Zenbateraino sentitzen zarete is-
latuta lau mutiko horietan zu eta 
haurtzaroko zure lagunak?
[Barre] Egia esan, gauza askotan. 
Filmak ñabardura autobiogra-
fiko asko ditu. Frankenstein 
moduko bat da; hau da, lau mu-
tiko euren bizipenekin eratu 
ditugu Arrasateko nire haurtza-

roko oroitzapenetatik elikatuta. 
Inor ez da pertsonaia zehatz bat, 
ni hazi nintzeneko jende askoren 
emaitza dira pertsonaiak.
Zenbat du filmak fikziotik eta zen-
bat Manuren bizipenetatik?
[Barre] Marcos txirrindularia 
da eta horrek asko du Manutik; 
izan ere, beti esaten dut txirrin-
dularitzarekiko frustrazioaren 
ondoren heldu zela zinema nire 
bizitzara, txirrindulari profe-
sionala izatea zen-eta nire ame-
tsa. Kirolarekiko frustrazioa 
nahiko agerian geratzen da fil-

mean; hori horrela, kasu horre-
tan, Marcos pertsonaian nire 
asko dago. Zenbat eta gehiago 
saiatu txirrindularitza arloan, 
orduan eta txarrago joaten zaio.
Haurtzaroko zure lagunak ere is-
latuta sentituko direla uste duzu?
Ba, espero dut zartakorik ez 
ematea filma ikusten dutenean.
Zergatik diozu hori? Larregi kon-
tatu duzulako?
Ez, ez dut larregi kontatu, ez; 
azken finean, Érase una vez en 
Euskadi fikzioa da eta hainbat 
lizentzia hartu behar dituzu 

gidoia idazterakoan kontakizu-
nak ikuslea harrapatu dezan.
Zer gustatuko litzaizuke publiko 
orokorrari transmititzea?
Gertatu zen eta gertukoa den 
istorio bat ikus dezatela. 
Eta zer garai hura bizi izan zutenei? 
Ikusten da begirada atzera egin-
da haurtzaro oso berezia bizi 
izan genuela denok. Gertakari 
oso gogorrak izan ziren, elemen-
tu gogor asko genituen inguruan: 
ETAren terrorismoa, punk mu-
gimendua, jende asko aurretik 
eraman zuen hiesa... Horren-
bestez, jolastu nintzen kaleetara 
itzultzea eta jaio eta hazi eta 
pozik bizi nintzen herrian erro-
datu ahal izatea esperientzia 
oso atsegina izan da niretzako, 
eta gertukoak eta garai hura 
bizi zutenak ere istorioarekin 
identifikatzea espero dut. 
Maketoa sentitzen zinen? Eta gaur 
egun?
Kontua da garai hartan ez nin-
tzela maketo sentitzen, baizik 
eta maketoa nintzela. Maketoa-
ren definizioa oso argia da: nahiz 
eta Euskal Herrian jaio, gure 
jatorriak beste toki batzuetatik 
zetozela. Sekula ez dut izan ha-
rreman negatiborik maketo hi-
tzarekin. Ez nuen garai hartan 
izan eta ez daukat gaur egun 
ere. Maketo hitza irain moduan 
erabiltzen zutenak bazeuden, 
eta gezurra esango nizuke hori 
bizi ez nuela esango banizu, 
baina nire asmoa ez da garai 
hartako erradiografia soziopo-
litikoa egitea, ezta gutxiagorik 
ere. Hala balitz, dokumental bat 
egingo nuke, eta ez dut inongo 
gogorik ezer aldarrikatzeko as-
pektu horretan.
Madrilgo La Canica Films ekoizte-
txearekin egin duzu. Aske izan zara 
kontatu nahi zenuen istorioa nahi 
zenuen moduan kontatzeko?
Aspaldiko harremana dut ekoiz-
tetxearekin; izan ere, filmek 
denbora bat behar izaten dute 
ideia aurkezten duzunetik filma 
egiten den arte. Hasieratik gus-
tatu zitzaien gidoia eta elkarre-
kin landu dugu gero; sormen 
askatasun osoa izan dut. Gehie-
netan, egin ahal dituzun filmak 
egiten dituzu, eta ez egitea gus-
tatuko litzaizkizukeenak, horre-
tan datza borroka. Ni ez naiz 
Almodovar eta ez ditut gura 
beste aste errodatzeko. Aurre-
kontu eta finantzaketa bat dago 
eta horiek dira dituzun tresnak 
eta baliabideak. Hori horrela, 
emaitzarekin oso gustura nago; 
nik egin nahi nuen filma da.

Manu Gomez zuzendaria, filmeko protagonista diren haurrekin. LA CANICA FILMS

"Ez dut 'maketo' 
hitzarekin 
harreman 
negatiborik"
MANU GOMEZ ziNEMagiLEa
Donostia zinemaldian aurkeztuko du arrasatekoak 'Érase una vez en Euskadi' 
estreinako film luzea, irailaren 22an, kursaalean, RtVEk antolatutako galan
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Zenbat aldiz ikusi duzu dagoeneko?
Milaka aldiz, ez naiz esajeratzen 
ari. Ordubete eta 34 minutu 
irauten du eta osorik askotan 
ikusi dut, eta baita pasarteka 
ere. Sekuentzia bakoitzari mila 
buelta eman dizkiot. Lau hila-
betean muntatu dugu.
Aske sentitu zara muntatzen ere?
Bai, horixe; aurrez aipatutako 
mugak izan arren– COVIDa eta 
denbora–, oso aske sentitu naiz.
Zer dio talde teknikoak?
Osasun krisiaren eraginez, tal-
de teknikoko jende gutxik ikusi 
dute, oraingoz. Aktoreentzako 
emanaldi bat egin genuen, bai-
na ez zuten etortzeko aukerarik 
izan guztiek, baina, orokorrean, 
feedbacka positiboa, izan zen.
Aktoreen artean zure lehengusu 
Yon Gonzalez bergararra dago. 
Beretako ere gertuko istorioa, ezta?
Hainbat urtetako aldea dugu, 
eta, hortaz, berak ez zituen ur-
terik gogorrenak bizi izan –80ko 
hamarkadakoak–, baina istorioa 
gertutik sentitu du, noski.
Beste lan batzuetarako baino gu-
txiago dokumentatu behar izan 
duzu, ezta? 
Ez, dokumentatu behar handirik 
ez dut izan, baizik eta begirada 
atzera botatzea.
Aurreratuko diguzu filmean agertzen 
den pasarteren bat?
Asko borrokatu nintzen Alai 
zineman errodatzeagatik, han 
gaztetxe bat egin gura nuen; 
izan ere, 80ko hamarkadan Gu-
rea zinema izan zen Arrasateko 
lehen gaztetxea. Gogoan dut 
gaztetxe hartara sartzen ginela 
eta nola garai baten zinema zena 
nola zegoen gaztetxe bihurtuta. 
Oso gogoan dut Gurea zineman 
zapatuero filmak ikusten nitue-
la. Gogoan ditut zine hartako 
leihatilako emakumeak. Oso 
presente ditut haurtzaro garai-
ko toki guztiak, beti izan ditut, 

baina orain, han errodatuta, are 
gehiago. Oroitzapen batek bes-
tera eramaten zaitu, eta hala 
dago filma eginda, oroitzapen 
batek beste batera eramanda 
eta horiek lotuta.
Gurea gaztetxea agertzen da, hor-
taz?
Barruko irudirik ez da ikusten 
filmean, une batean mutikoeta-
ko bat gaztetxe kanpoan dago, 
eta Barricada taldearen doinuak 
entzuten dira. Badakizu non 
egin nuen gaztetxea? Garai ba-
teko Otamendi diskoteka zen 
tokian, hango eskailera horiek 
agertzen dira filmean.
Zer geratzen da mutiko hartatik, 
Manu?
Ilusioa, lan honetan ezinbestekoa 
dena, txirrindularitzarekiko 
zaletasuna, ez dago ikusten ez 
dudan lasterketarik. Bi bizikle-
ta ditut, mendikoa eta errepide-
koa. Eta herrimina eta herrira 
bueltatzeko beharra. Niretzako 
bizitza perfektua da, Udalako 
Larrinetxen itsas zapo bat jatea. 
Askotan noa hara, harremana 
dut eurekin. Errodaje egunetan 
ere lantaldekoekin joan nintzen 
hara hainbat alditan. Faltan 
igartzen dut Udala.
Sarritan etortzen zara Arrasatera?

Bai, ahal dudan guztietan. Ama 
dut Arrasaten bizi izaten, arre-
ba, koinatua eta nire bi loba ere 
bai, eta haurtzaroko nire lagunak.
Zein da zure plana Zinemaldian?
22an helduko naiz Donostiara 
eta 10:00etan hasi eta 22:00ak 
arte, elkarrizketa asko ditut 
egiteko. Ordubete bat dut libre, 
bazkaltzeko. Hurrengo egunean, 
23an, berdin. Zoramena.
Ona da hori, Manu, zure filmak 
kuriositatea sortu duen adierazle.
Pozik nago, bai. Foroetako ko-
mentarioak ere onak dira. Dio-
te eztabaida sortzen duela filmak, 
eta hori ona da filmarentzako.
Filma politizatuko edo politikoki 
erabiliko den beldurrik baduzu?
Ez, beldurrik ez. Publikoa subi-
ranoa da eta nahi duenari bu-
ruzko iritzia eman dezake, eta 
nik ez dut ezer negatiborik sen-
tituko; alderantziz, adierazpen 
askatasuna bandera da niretako, 
eta filma ere bai.
Zinemetan urriaren 29an estreina-
tuko da. Arrasaten izango da ikus-
teko aukerarik?
Ez dut oraingoz gonbidapenik 
jaso, baina oso pozik joango 
nintzateke! Banatzailea ari da 
egunotan emanaldiak lotzen.

"NIRE ASMOA EZ ZEN 
GARAI HARTAKO 
ERRADIOGRAFIA 
SOZIOPOLITIKOA 
EGITEA FILMAREKIN"

"NIRETZAKO BIZITZA 
PERFEKTUA DA 
UDALAKO 
LARRINETXEN ITSAS 
ZAPO BAT JATEA"

Zuzendaria Aron Piper aktoreakin, errodatutako irudiak gainbegiratzen. Gomez eta Gonzalez lehengusuak.

Asier Altunaren 'Hondalea' dokumentalaren fotograma bat. TXINTXUA FILMS

Debagoieneko sortzaileen lan 
gehiago Donostiako jaialdian 
Asier Altunaren 'Hondalea' eta Iban Del Camporen 
'Serendepia' filmak, eskainiko dituztenen artean

A. A. ARRASATE
Gaur, egubakoitza, hasi eta irai-
laren 25era bitartean egingo 
dute 69. Donostia Zinemaldia, 
eta oraingoan ere Asier Altuna 
Bergarako zuzendariak eta Arra-
sateko Iban del Campok lan bana 
aurkeztuko dute. Cristina Iglesias 
artistak Donostiako Santa Kla-
ra uharterako sortu duen obra 
ardatz du Bergarakoaren doku-
mentalak, eta koronabirusaren 
aurkako txertoaren bila ari den 
euskal birologo baten istorioa 
jaso du Arrasatekoak Serendepia 
film laburrean. 

Euskal Zinemaren Galan, irai-
laren 21ean, estreinatuko da 
Hondalea, eta Euskal Zinemaren 
Irizar Saria eskuratzeko lehian 
dago. Aipatutako saria eraba-
kitzeko epaimahaikideen buru 
da aurten Aitor Arregi Oñatiko 
zinemagilea. Mireia Gabilondo 
bergararrak film formatura mol-
datu duen Kepa Errasti aretxa-
baletarrak idatzitako Erlauntza 
antzezlana ere izango da Zine-
maldian, lehiaz kanpo bada ere.

Kimuak egitasmoari aitortza
Jaialdiaren programazioan par-
te hartuko duen baina Euskal 
Zinemaren Irizar Saria irabaz-
teko lehian egongo ez den beste 
ekoizpen bat Heltzear da. Mikel 
Gurrea donostiarrak zuzendu 
du Haizea Oses Arrasateko es-
kalatzailea protagonista duen 
film laburra. Zabaltegi-Tabaka-
leran emango da, Veneziako 
zinema-jaialdiko Orizzonti sai-
leko film laburren lehiaketan 
parte hartu ondoren. Ikusmira 

Berriak egonaldi-programan 
egon zen zinemagile donostiarra, 
eta indarkeria politikoko tes-
tuinguru batean nork bere mu-
gak gainditzeari buruzko istorioa 
kontatzen du. Aurtengo Kimuak 
katalogoan dagoen filmetako bat 
da Gurrearena.

Euskal zinemaren nortasun, 
programa edo erakunde nabar-
men baten ibilbideari ematen 
dioten ohorezko aitortza da Zi-
nemira Saria, eta aurten Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Sailak, 
Euskadiko Filmategiak eta Etxe-
pare Institutuak bultzatzen duen 
Kimuak euskal film laburrak 
babesteko programa omenduko 
du irailaren 21ean Victoria Eu-
genia Antzokian.

Goiena, Zinemaldian
Imanol Gallego izango da aurten 
ere Donostia Zinemaldian Goie-
nako berriemaile. Goiena tele-
bistako Hemen Debagoiena 
saioan eskainiko dituzte erre-
portajeak irailaren 22an eta 
23an; Hondalea-ren estreinal-
diari buruzkoa lehenengoa eta 
Gomezen filmari buruzkoak 
bestea. Arrasate Irratiko dato-
rren asteko Uda giroan saioek 
ere tokia egingo diote jaialdia-
ri eta Goiena.eus atarian ere 
atal berezia izango du.

'HONDALEA', 
SERENDEPIA', 
'HELTZEAR' ETA 
'ERLAUNTZA' FILMAK 
ERE IKUSGAI

25 urtetik gora daroa 
kameren atzean; 
zuzendari-laguntzaile 
jardun du, bereziki. 'Hilarri' 
izan zen bere lehen film 
laburra eta nazioarteko sari 
asko lortu zituen gero 'Das 
Kind'-ekin. "Pozik" ari da 
Madrilgo Zinema Eskolan 
irakasle lanetan ere.

Zinemagile eta 
zinema irakasle
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ZAPATUA, 18

08:00 Elkarrizkettap: Martin 
Etxauri

08:30 Hemen da Miru 44
09:00 Ordiziako gazta 

txapelketa
09:30 Hemen Debagoiena
10:30 Zirikatzen 17
11:00 Asteko errepasoa
12:00 Hala Bazan: Gizartea 2
12:30 D2030: Etorkizuneko 

profilak
13:00 Hemen Debagoiena
14:00 Helduen dantza suelto 

txapelketa
15:00 Ordiziako gazta 

txapelketa
15:30 Asteko errepasoa
16:30 Hemen Debagoiena
17:30 Zirikatzen 17
18:00 D2030: Etorkizuneko 

profilak
18:30 Hemen Debagoiena
19:30 D2030: Etorkizuneko 

profilak
20:00 Zirikatzen 17
20:30 Helduen dantza suelto 

txapelketa
21:30 Asteko errepasoa
22:30 Hemen Debagoiena

DOMEKA, 19

08:00 Hemen da Miru 46
08:30 Hemen da Miru 45
09:00 Hemen da Miru 43
09:30 Zirikatzen
10:00 Elkarrizkettap: Martin 

Etxauri
10:30 D2030: Etorkizuneko 

profilak
11:00 Hala Bazan: Gizarte 2
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 Asteko errepasoa
13:30 Helduen dantza suelto 

txapelketa
14:00 Erreportajea: 

Zumaiako triatloia 
14:30 Elkarrizkettap: Martin 

Etxauri 
15:00 Zirikatzen 17
15:30 Hala Bazan: Gizartea 2
16:00 Hemen Debagoiena
17:00 Helduen dantza suelto 

txapelketa
18:00 Erreportajea: 

Zumaiako triatloia 
18:30 Zirikatzen 17
19:00 Elkarrizkettap: Martin 

Etxauri
19:30 Zirikatzen 18
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Zirikatzen 17

EGUBAKOITZA, 17

08:00 Hemen da Miru 44
08:30 Elkarrizkettap: Martin 

Etxauri
09:00 D2030: Etorkizuneko 

profilak
09:30 Ordiziako gazta 

txapelketa
10:00 Hemen Debagoiena
11:00 D2030: Etorkizuneko 

profilak
11:30 Harmailatik
12:00 Hemen Debagoiena
13:00 Hemen da Miru 43
13:30 Elkarrizkettap: Martin 

Etxauri
14:00 Hemen Debagoiena
15:00 Albisteak
15:30 Ordiziako gazta 

txapelketa
16:00 Albisteak
16:30 Zirikatzen 17
17:00 Albisteak
17:30 Elkarrizkettap: Martin 

Etxauri
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Hala Bazan: Gizartea 4
19:30 D2030: Etorkizuneko 

profilak
20:00 Hemen Debagoiena

MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN LIGA HASIERA
'Harmailatik' Astelehena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

IRAZABAL BASERRIKO HARRIAREN ISTORIOA
'Hemen Debagoiena' Eguaztena, 18:00, 20:00 eta 22:00

MAIALEN IRAZABAL

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUENA, 23

ZINEMALDIA: MANU 
GOMEZEN AZKEN LANA
'Hemen Debagoiena'

18:00/20:00/22:00

EGUNERO

EGUNEKO ALBISTE 
NAGUSIAK
'Albisteak'

15:00/16:00/17:00

ASTELEHENA, 20

ZINEMALDIA: ASIER 
ALTUNAREN LANA
'Hemen Debagoiena'

18:00/20:00/22:00

EGUAZTENA, 22

HARITZ HARREGUYRI 
ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap'

18:00/20:00/22:00

GOIENA

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

102. EROSI
Baserria bila Oñatin. 
Oñatin Baserri baten bila 
gabiltzan Oñatiko familia 
bat gara. Baserria saltze-
kotan bazaude edo infor-
maziorik izanez gero jarri 
kontaktuan telefono ho-
nekin: 653 01 71 65

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate edo inguruak. 
Etxebizitza txiki bat edo 
logela bat errentan hartu-
ko nuke Arrasate edo 
inguruko herriren baten. 
Garraio publikoa erabili 
beharra daukat. 52 urteko 
gizon arduratsua naiz, 
Hegoafrika-Indiakoa, ez 
erretzailea. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 722 27 88 89

Arrasate. Errentan har-
tzeko etxebizitza bila 
dabilen bikote arduratsu 
bat gara. 680 87 38 66

Arrasate. Etxebizitza 
hartuko genuke errentan. 
641 51 13 06

Bergara. Errentan hartze-
ko etxe bila nabil. Telefo-
noa: 645 72 92 87

Oñati. Oñatin errentan 
hartzeko etxebizitza bila 
dabilen bikote euskalduna 
gara. 635 73 97 02

105. Etxeak osatu

Arrasate. Ikaslea naiz eta 
Arrasaten etxebizitza par-
tekatuko nuke. Bi ikasle-
rendako lekua daukat edo 
bestela, zure etxean nire-
tako lekurik baduzu, 
deitu telefono zenbaki 
honetara: 697 73 82 32

Oñati. Logela errentan 
erdialdean. Unibertsitate-
tik eta zerbitzu ezberdi-
netatik gertu. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
657 79 10 22

2. GARAJEAK

205. BESTELAKOAK
Garajea errentan hartu 
edo erosi. Bergaran ga-
rajea errentan hartu edo 
erosiko genuke. Erdial-
dean, Espoloian edo Za-
balotegi inguruetan. Te-
lefonoak: 656 70 13 72 
edo 650 74 55 91

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Arrasate. Bi ume, 8 eta 
10 urtekoak, eguerdietan 
zaintzeko pertsona bat 
behar dugu. Telefonoa: 
650 90 98 99 (Leire)

Bergara. Irailetik aurrera 
pertsona arduratsu bat 
beharko genuke goizetan, 
8:00etatik 9:00etara, 8 

eta 10 urteko umeak 
zaintzeko. 659 03 85 29

Bergara. Pertsona nagu-
si bat zaintzeko eta etxe-
ko lanak egiteko pertsona 
baten bila gabiltza. Derri-
gorrezkoa legezko agiriak 
edukitzea. Ordutegia, 
astelehenetik ostiralera 
9:00etatik 13:30era eta 
19:00etatik 20:00etara. 
Asteburuetan 9:00etatik 
10:00etara. 630 48 62 20

Haurrak ikastolatik jaso 
Bergaran. Urritik aurrera 
pertsona bat behar dugu 
eguerdian bi haur, 7 eta 
4 urtekoak, ikastolatik 
jaso eta ordubete zaintze-
ko. Ordutegia: 12:30etik 
13:30era. Telefonoak: 
617 14 71 25 edo 688 61 
49 88

Pertsona bila. Urritik 
aurrera pertsona bat 
beharko genuke Bergaran 
bi haur eskolara erama-
teko, goizeko 8:00etatik 
9:00etara. 687 06 80 01

402. ESKAERAK
Arrasate edo inguruak. 
Emakume arduratsua, 
erizain laguntzaile titula-
zioduna, nagusiak edo 
laguntza behar duten 
pertsonak zaintzeko ger-
tu, gauetan laguntzen 
edota egunean zehar 
kalera joateko. Telefonoa: 
629 80 77 73

Arrasate eta inguruak. 
Garbiketa eta zaintza la-
netan jarduteko prest 
nago. 692 23 16 15

Arrasate, Aretxabaleta, 
Eskoriatza. Etxeko osa-
sun-arloko profesionalak 
mendeko pertsonei arre-
ta eta laguntza zerbitzuak 
eskaintzen dizkie. Telefo-
noa: 642 98 98 06

Arrasate. Emakume eus-
kalduna pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko 
prest. Baita etxeko lanak 
egiteko ere. 643 81 54 93

Arrasate. Etxean bertan 
bizi izaten edota orduka 
lan egingo nuke. Legezko 
eta lanerako agiriak dauz-
kat. Esperientziarekin. 
633 12 85 30

Arrasate. Gauetan nagu-
siak zainduko nituzke, 
22:00etat ik  goizeko 
9:00etara bitartean. Le-
gezko agiriekin. Telefo-
noa: 655 45 30 64

Arrasate. Nagusiak zain-
tzen esperientzia daukan 
emakumea egunean 
zehar lan egiteko gertu. 
Legezko agiri guztiak 
eguneratuta dauzkat. 
Telefonoa: 632 48 38 91

Arrasate. Pertsonak zain-
tzen, etxeko lanetan edo-
ta garbiketan lan egingo 
nuke. 641 51 13 06

Bergara edo inguruan. 
Emakumea nagusiak 
zaintzeko gertu. Horreta-
rako ziurtagiriarekin. Te-
lefonoa: 677 00 90 26

Bergara edo Oñati. As-
teburuetan nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 602 
01 32 58

Bergara. Gauez eta egu-
nez, orduka, lan egiteko 
prest. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: .666 07 42 98

Bergara. Lanean hasteko 
prest nago garbiketa, 
banatzaile edota zaintza 
lanetan. 645 72 92 87

Debagoiena. 15 urteko 
esperientzia duen neska 
lan bila. Soziosanitario 
titulazioa eta jardundako 
azken lanlekuko errefe-
rentziekin. Legezko agi-
riekin. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra:  643 73 62 83

Debagoiena. 23 urteko 
gaztea lan bila. Garbike-
tetarako edota adinduen 
zainketarako. Telefonoa: 
662 42 82 48

Debagoiena. Astean 
zehar orduka edo astebu-
rutan lan egingo nuke, 
garbiketan eta zaintzan. 
Esperientzia daukat. Te-
lefonoa: 600 02 74 13

Debagoiena. Astean 
zehar, orduka, garbiketan 
eta zaintza lanetan jardu-
teko gertu nago. Telefo-
noa: 673 17 75 27

Debagoiena. Emakumea 
prest umeak edo nagusiak 
zaintzeko, atariak edo 
etxeak garbitzeko eta 
ospitalean zaintzak egite-
ko. 631 20 99 62

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu orduka 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. Tele-
fonoa: 697 86 49 00

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke. Astean zehar edo 
asteburuetan ere bai. 
Legezko agiriak dauzkat. 
632 37 71 54

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Baita etxean 
bertan bizi izaten ere. 
Telefonoa: 642 10 87 45

Debagoiena. Gauez edo-
ta asteburuetan zaintza 
lanak egingo nituzke. 
Soziosanitario titulazioa 
daukat, legezko agiriak 
eta gomendio gutuna. 
Telefonoa: 647 31 48 17

Debagoiena. Gizonezko 
marokoarra baserriko 
lanetan edo eraikuntzan 
lan egiteko prest. Telefo-
noa: 690 75 61 18

Debagoiena. Legezko 
agiriak eta soziosanitario 
ziurtagiria dauzkan ema-
kumea nagusiak zaintze-
ko eta garbiketak egiteko 
gertu. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 677 00 90 26

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
etxean bertan bizi izaten, 
egunean zehar zein ordu-
ka. 612 52 21 92 (Josue)

Debagoiena. Mutila ger-
tu orduka edo etxean 
bertan bizi izaten lan 
egiteko. Zaintzan eta gar-
biketan. Soziosanitario 
titulazioa. 643 73 62 36

Debagoiena. Mutila la-
nerako gertu: nagusiak 
zaindu, zerbitzari lanak, 
garbiketa lanak. Telefo-
noa: 638 85 43 36

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan egin 
nahi dut, orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
641 80 91 56

Debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanak egingo 
nituzke, etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Tele-
fonoa: 612 28 42 74

Arrasate. Etxeko lanak 
egiteko edo pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu 
dagoen emakumea naiz. 
Orduka eta arratsaldez. 
Lanerako baimena dau-
kat. 653 56 61 34

Haurrak zaindu. Berga-
ran bizi naiz, 21 urte ditut 
eta aurten amaitu ditut 
Lehen Hezkuntzako ikas-
ketak. Esperientzia daukat 
haurrak zaintzen eta or-
dutegiaren aldetik, mal-
gutasuna daukat. Deitu 
688 84 99 79 telefonora.

Haurrak zaintzen. Ma-
gisteritza ikasten ari nai-
zen neska inplikatua eta 
arduratsua naiz. Haurrak 
zaintzeko lan bila nabil, 
goizetan. Haurrekin espe-
rientzia izateaz gain, gi-
dabaimena eta begirale 
titulua dauzkat. 688 80 
32 30

Umeak zaindu. Magiste-
ritza ikasten dabilen 21 
urteko neska arrasatear 
alai, langile eta inplikatua 
naiz. Haurrak zaintzeko 
interesa eta prestutasuna 
izango nuke, goizetan. 
689 09 09 97

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Ehiza txakurrak opari. 
Urtebete eta 7 urte arteko 
ehiza txakurrak opari, 
jabea beraien kargu ezin 
delako egin. Presazkoa 
da. 619 48 57 67.

Katakumeak ematen 
diren opari. 642 72 69 10.

Txakurkumeak. Arratoi 
txakurrak ematen dira 
opari. 637 09 51 04.

704. BESTELAKOAK
Katakumea emea hartu-
ko nuke. Arrasaten bizi 
naiz. Bidalidazu Whatsap 
mezua mesedez 651 89 
59 16 telefono zenbakira

8. DENETARIK

801. SALDU
Egurrezko mahai eta 
eserlekuak. Txoko edo 
baserrirako egokia izan 
daitekeen egurrezko 
mahai sendoa eta bere 
bankuak saltzen dira. 
Mahaiaren neurriak: 2,50 
metro luzera x 90 cm 
zabalera x 85 cm altuera. 
652 76 28 50

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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ESKER oNA

 oñatin, 2021eko irailaren 17an.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, irailaren 18an,

19:30ean, oñatiko Agustindarren elizan.
bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2021eko irailaren 6an hil zen, 77 urte zituela.

 Maria Pilar 
Igartua Astigarraga 

ESKER oNA

 oñatin, 2021eko irailaren 17an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, irailaren 18an, 
19:30ean, oñatiko Agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Rosario Madinaren alarguna

2021eko irailaren 9an hil zen, 98 urte zituela.

 Donato
Biain Guridi 

ESKER oNA

 Eskoriatzan, 2021eko irailaren 17an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2021eko irailaren 11n hil zen.

 Agustina 
Romaratezabala 

Badiola 

ESKER oNA

 bergaran, 2021eko irailaren 17an.

Beti izango zaitugu gogoan, amama.
—

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

'Luxita Lasturritxakoa'

2021eko abuztuaren 14an hil zen, 91 urte zituela.

Maria Luisa
Villar Narbaiza

ESKER oNA

 oñatin, 2021eko irailaren 17an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, irailaren 18an, 
19:30ean, oñatiko Agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Jose urzelairen alarguna

2021eko abuztuaren 2an hil zen, 95 urte zituela.

 Maria Dolores 
Anduaga Zelaia 

uRtEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2021eko irailaren 17an. 

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 19an,
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

gines Maciasen alarguna

2020ko irailaren 29an hil zen, 94 urte zituela.

Maria Aranzazu
Igartua Arana

uRtEuRRENA

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.
 bergaran, 2021eko irailaren 17an. 

Ama, hiru desio
eskainiko balizkigute,

hiru aldiz
aukeratuko zintuzkegu.

—
urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 19an,

12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

2020ko irailaren 23an hil zen, 92 urte zituela.

 Maria Josefa 
de la Granja Ugarte 

ESKER oNA

 bergaran, 2021eko irailaren 17an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Urak dakarrena, urak darama
zuk emandakoa, gurekin gelditzen da.

(Fundiciones Rekalde)

2021eko irailaren 10ean hil zen, 69 urte zituela.

 Juan Manuel 
Garate Iturbe 

ESKER oNA

Arrasaten (gesalibar), 2021eko irailaren 17an.

Enuzketan zuk ereinddeko hazixek loratuko dau.
—

Hileta elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

bihotzez eskerrik asko sendikoen izenean.

2021eko irailaren 15ean hil zen, 74 urte zituela.

Arantxa
Olabe Leibar

oRoigARRiA

zure besuetakue.
Arrasaten (gesalibar), 2021eko irailaren 17an. 

Gesalibarko Enuzketan sortua
emakume baserritarra

ama, amama, alaba, iloba
bihotz onekoa eta eskuzabala

barren-barrenean gordeta
zugandik jasotako dana
beti gogoratuko zaut.

2021eko irailaren 15ean hil zen, 74 urte zituela.

Arantxa
Olabe Leibar

MEzA

Aldez aurretik, mila esker etorriko zaretenoi.
oñatin, 2021eko irailaren 17an. 

Haren aldeko meza zapatuan izango da, 
irailaren 18an, 19:00etan,

oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

2020ko urriaren 17an hil zen, 73 urte zituela.

 Roberto 
Maiztegui Celaya 
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tXutXu-MutXuak

3. 37 lagun mendi irteeran
Bergarako Pol Poleko beteranoek Burgos 
aldera egin zuten ikasturteko lehen mendi 
ibilaldia. Gustura ibili ziren Frias inguruetan. 
Hurrengoa Jacara egingo dute, urrian.

5. Bihar ezkonduko dira, Ibarraundin
Yaiza Expositok eta Iker Gutierrezek Gure 
Ametsan ospatuko dute. "Azkenean, eguna 
heldu da! Ondo pasa eta izan zoriontsu! 
Besarkada bana, familien partetik!".

7. Tomate lehiaketako irabazleak
Aretxabaletako azokaren baitan, Josu 
Azkarate eskoriatzarrak irabazi zuen tomate 
barietate handienaren saria, eta Kurtzebarri 
eskolako tomatea izan zen itsusiena. 

4. Kurtzebarri Eguna
Aurreko domekan ospatu zuten 
aretxabaletarrek eguna, Kurtzebarrira igota. 
Goian, Imanol Etxeberriak egindako salda, 
eta gazta eta txorizoa eduki zituzten.

6. Saria, Antzuolara
Antxintxikako Triatloi taldearen saria Estebe 
Olaortua antzuolarrak irabazi du. Lacturale 
produktuz osatutako sorta ederra jaso du 
Joseba Azkarateren eskutik.

2. Jaietan Atzeko kalean
Arantzazuko Ama Birjinaren egunaren 
bueltan egiten dituzte jaiak Oñatiko Atzeko 
kalean. Besteak beste, mus txapelketa eta 
artisau azoka egin zituzten.

1. Denboraldirako arropa berriak
Eskoriatza Kirol Elkarteko saskibaloi eta areto 
futbol taldeek 2021-22 denboraldian 
kamiseta berriak erabiliko dituzte; babesle 
berriekin, gainera.

1

4

6

5

7

3

2
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zoRioN aguRRak

bERgaRa
Leire Ugarte Juaristi
Irailaren 11n, 23 urte. 
Zorionak, printzesa, 
kuadrillakoen partetik! 
Segi beti bezain 
zoriontsu eta eder. 
23 muxu erraldoi!
 
 

oÑati
Anje Barrena eta 
Iraia Agirrebalzategi
Anjek irailaren 12an, 
5 urte eta Iraiak 19an, 
urtebetetzea. Urte 
askotarako, bikote! 
Ondo pasatu zuen 
urtebetetze egunak. 
Muxu bana familiaren 
partetik.
 
 

oÑati
Eider eta Izaro Arrizabalaga Madinadinagoitia
Irailaren 11n, 4 urte Izarok eta 23an, 8 urte 
Eiderrek. Zorionak, bikote, familia osoaren partetik. 
Asko maite zaituztegu. Ondo pasatu zuen 
urtebetetzeetan. Muxu erraldoi bat etxekoen 
partetik.
 

aRRaSatE
Luisa Ormaetxea
Irailaren 11n, 90 urte. 
Zorionak eta ondo 
ospatu familiarekin.
 
 

bERgaRa
Maialen Esteban 
Laskurain
Irailaren 17an, 8 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Egun zoriontsua 
pasatu eta patxo 
handi bat, aititaren, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik. 
Asko maite zaitugu.
 

ESkoRiatza
Maialen eta Naroa Altuna
Irailaren 22 an,16 urte. Egun polita euki! 
Patxo potolo bat familiako danon partetik.

bERgaRa
Haizea Iturrospe 
Arrondo
Irailaren 14an, 10 urte. 
Zorionak, Haizea! 
Ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetze 
eguna. Patxo bat.
 
 

aREtXabaLEta
Nikole Atxa Urrutia
Irailaren 14an, 5 urte. Zorionak, Nikole! 
Ederto pasatu zure egunian! Besarkada handi bat 
etxeko danon partetik. Maitxe zaittugu!
 
 

Oñati
Maialen Cortabarria
Irailaren 13an, 9 urte. Zorionak, politt hori! 
Zelako gogua zeukan zure eguna allaitteko! 
Ondo-ondo pasatu! Asko guru!
 

 

bERgaRa
Itziar Ibarra Udabe
Irailaren 13an, 
urtebetetzea. 
Zorionak, amama 
Itziar! Oso ondo pasatu 
zure egunean! 
Besarkada eta muxu 
handi bat, bihotzez, 
maite zaituen familia 
osoaren partetik. 
Bereziki, Agate, Inar 
eta Kerman.
 
 

DoNoStia
Mikel Agirre Pinacho
Irailaren 12an, 5 urte. Zorionak, Arrasateko amama 
Anttoniren, gurasoen, arreba Maialen, izeba-osaba 
Amaia eta Hakanen eta lehengusina Naiaren 
partetik!
 

aREtXabaLEta
Noa Gomez Miranda
Irailaren 16an, 2 urte.
Zorionak, pitxin! 
Primeran ospatukou 
zure eguna! 
Muxu eta besarkada 
handi bat etxeko 
guztien partetik!
 
 

aREtXabaLEta
Urko Arkauz 
Vitoriano
Irailaren 15an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo ospatu 
zure eguna eta patxo 
handi bat danon 
partetik!
 
 

oÑati
Noa Montero San 
Vicente
Irailaren 14an, 10 urte. 
Zorionak, Noa! 
Topera disfrutatu zure 
urtebetetzia! 
Asko maitte zaittugu! 
Mundiala zara!
 
 

bERgaRa
Julen Bolibar Sanchez
Irailaren 17an, 9 urte. Zorionak, Julen! Ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna. Besarkada eta patxo 
handi-handi bat etxeko danon partetik!
 
 

bERgaRa
Hodei Gallastegi Lete
Irailaren 17an, 5 urte. 
Zorionak, mutil handi! 
Ondo pasatu zure 
eguna. Mila besarkada 
eta txokolatezko bost 
muxu goxo, etxekoen 
partetik.
 
 

bERgaRa
Alex Mendiaraz Paya
Irailaren 17an, 7 urte. 
Zorionak, Alex! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetzea! 
Muxu handi bat familia 
osoaren partetik.
 
 

aRRaSatE
Finn Nilsson
Irailaren 18an, urtebete. Zorionak, amama 
Anttoniren, gurasoen, arreba Naiaren eta 
Donostiako familia osoaren partetik!
 

oÑati
Iker eta Aimar Zabaleta
Irailaren 16an, Ikerrek 45 urte eta 20an, Aimarrek 
9 urte. Zorionak, bikote, eta ondo-ondo pasatu 
zuen egunian. Patxo handi bana, familia osoaren 
partetik.
 

oÑati
Ane Arregui 
Unamuno
Irailaren 18an, 6 urte. 
Zorionak, Ane! Ondo 
pasatu zure seigarren 
urtebetetzean. Ze 
handi egiten ari 
zaren! Asko maite 
zaitugu. Patxo handi 
bat etxeko guztien 
partetik.
 
 

ELoRRio
Malen eta Oinatz Bergaretxe Garitaonandia
Gure printzeak, abuztuaren 23an, 4 urte eta gure 
printzesak, irailaren 18an, 8 urte. Jarraitu horrela 
eta muxu potolo bana aitatxoren eta amatxoren 
partetik.
 

ESkoRiatza
June Aguirre 
Gandarias
Irailaren 17an, 9 urte.
Zorionak, June! Egun 
ederra pasatu, maitia. 
Besarkada handi bat 
eta patxo potoloa 
etxekoen partetik. 
Segi izaten zaren 
bezalakoa. 
Asko maite zaitugu!
 

aREtXabaLEta
Kepa Rodriguez 
Alberdi
Irailaren 14an, 2 urte. 
Zorionak, 'bixito'! 
Kandelak ipini eta 
ospatuko dou! Muxu 
potolo bat etxeko 
guztien eta, batez ere, 
Laiaren partetik!
 
 
 
 
 
 

bERgaRa
Izaro Loiola Lopez
Irailaren 18an, 7 urte. 
Zorionak etxeko 
erreginari! Egun 
politx-politxa 
pasaukou! Asko maitxe 
zaitxugu! Zorionak, 
batez be etxeko beste 
bi sorginen partetik!
 
 
 

ZORIONTZEKO 
HIRU BIDE
• goiena.eus-en 

erabiltzailea sortu 
eta https://goiena.
eus/zorionagurrak 
helbidean sartu.

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

• zatoz goienara 
batera edo deitu 
943 25 05 05 
telefonora.
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EGUBAKOITZA 17
OÑATI Aurpegi margotzea eta 
'Jauzgailua'
Ludotekaren ikasturte hasierakoak. 
Haurrak, gurasoen ardurapean. 
Euria bada, arkupeetan.
Errementari plazan, 16:30ean.

ESKORIATZA Ate irekiak 
gaztelekuan
12-17 urte arteko gaztetxoendako 
askotariko ekintzak egongo dira. 
Gaurtik domekara arte, zerbitzua 
ezagutzeko ate irekiak.
Errementari plazan, 16:30ean.

BERGARA Xaxauren programa
17:00etan, txil mojito festa; 
17:30ean, Katarsia, Udazken taldea 
eta June Odriozola; 19:30ean, 
kartelak jartzea; eta 22:00etan, 
Skabidean taldea.
San Martin plazako gunean, 
17:00etan.

ARRASATE 'Gaztetxokero 
galduaren bila' talde jolasa
Gaztetxoendako.
Gazte Informazio Bulegoaren 
ondoan, 18:00etan.

OÑATI Aitor Bengora 'Poli'-ren 
argazki erakusketa
Hainbat musika emanalditan 
egindako erretratuak ikusgai, 
hilaren 26ra arte.
Gaztelekuan, 18:00etan. 

ARAMAIO Joyful Gospel Choir 
taldea
Gospel doinuak, Gasteizko 
taldearekin.
Parkean, 19:00etan.

ARRASATE Professor 
Cunningham And His Old School 
taldearen swing doinuak
Merkataritza Berdearen Astearen 
baitan. Gainera, bailarako produktuz 
osatutako otzarak zozketatuko ditu 
Ibai-artek.
Herriko Plazan, 19:00etan.

ESKORIATZA Errekan Gora: 
Swingtronics
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eskutik. Edukiera mugatua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:30ean.

ARRASATE Bizarro eta Saia 
Goiait taldeak
Oñatiko eta Mutrikuko taldeen 
emanaldia. Sarrerak, zazpi euro, 
leihatilan edo 'Agako.eus' atarian.
Gaztetxean,  20:00etan.

ZAPATUA 18
OÑATI Oñatiko mendi martxa
Bi ibilbiderekin: 33,4 kilometrokoa 
bata eta 23,4koa bestea.
Foruen plazan, 07:00etan.

ELGETA Baserritarren azoka
Herriko ekoizleekin egindako azoka.
Mendizaleen plazan, 09:00etan.

ARRASATE Baserritarren azoka
Hileko hirugarren zapatuko azoka.
Seber Altuben, 09:00etan.

OÑATI San Martin jaiak
10:00etan, gaztetxoendako 
orientazio proba; 12:30ean, herri 
kirol erakustaldia; 17:00etan, 
artisau azoka; 18:00etan, 
Martintxorekin eta Mojasororekin 
'photocall'-a; 18:00etan, paperezko 
hegazkinen txapelketa; eta, 
22:00etan, Lukiek eta Joseba 
Irazoki Eta Lagunak taldeak.
San Martinen.

DEBAGOIENA Artisauen eta 
baserriko produktuen azoka 
Elorregin
Oñatiko, Arrasateko eta Bergarako 
postuak egongo dira.
Biribilgunearen aparkalekuan, 
11:00etan.

BERGARA Xaxauren programa
12:00etan, marianito festa; 
13:00etan, 'No name tiriti'; 
14:30ean,'txomingeroen' bazkaria; 
20:00etan, 'Toc'; eta 22:00etan, Ibil 
Bedi taldea.
San Martin plazako gunean.

ESKORIATZA Errekan Gora: The 
Allnighters
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eskutik. Edukiera mugatua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
13:00etan.

ARETXABALETA Skate jaia
17:00etan, skate teknika berezien 
ikastaroa; 18:00etan, lehiaketa; eta 

19:30ean, erakustaldia. 12-17 urte 
artekoendako.
Skate parkea, 17:00etan.

ARRASATE 'Badaki ala ez daki' 
taldea jolasa
Gaztetxoendako.
Gazte Informazio Bulegoaren 
ondoan, 18:00etan.

BERGARA  'Bergarako erraldoi 
taldea' erakusketa
Hilaren 26ra arte ikusgai.
Aroztegin, 18:00etan. 

ESKORIATZA Errekan Gora: 
Broken Brothers Brass Band
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eskutik. Edukiera mugatua. 
Herriko kaleetan zehar,  19:00etan.

ARRASATE Pettiren 'Manipulazio 
estrategiak' emanaldia
Sarrerak, hamabost euro.
Amaia antzokian, 19:00etan.

ESKORIATZA Errekan Gora: 
Wood Strings
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eskutik. Edukiera mugatua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
22:30ean.

DOMEKA 19
OÑATI Orientazio-jolasa
Ezkutatutako pistak topatzeko 
jolasa, familiendako. Izenak: 
943-78 28 94 edo 'arantzazu@
gipuzkoanatura.eus'.
Parketxean, 11:00etan.

ARRASATE Besaide Oroimen 
Eguna
11:00etan, oroimen ekitaldia; 
12:00etan, presidentearen hitzak; 
eta, ostean, mokadutxoa.
Besaiden.

ARRASATE Faxismoaren 
aurkako mobilizazioa
'Gora Arrasate, faxistak kanpora!' 
leloarekin egingo dute.
Jose Maria Arizmendiarrieta 
plazan, 13:00etan.

ESKORIATZA Errekan Gora: Idoia 
Asurmendi
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eskutik. Edukiera mugatuarekin. 

Lete auzora autoz ez joatea eskatu 
dute antolatzaileek.
Santa Luzia ermitan, 13:00etan.

ARRASATE 'Art Challenge' talde 
jolasa
Gaztetxoendako.
Gazte Informazio Bulegoaren 
ondoan, Arrasate 18:00etan

ESKORIATZA Errekan Gora: 
Moonshine Wagon
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eskutik. Edukiera mugatua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan.

BERGARA Oiaso Kamerata 
taldea
Irungo musikariz osatutako 
taldearen emanaldia. Debalde, 
edukiera mugatuarekin.
Santa Marina parrokian, 
19:00etan.

ASTELEHENA 20
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.

ANTZUOLA Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan. 

BERGARA Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
San Martin plazan, 12:00etan.

ARRASATE Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Herriko Plazan, 12:00etan.  

BERGARA Berdintasun 
Kontseiluaren batzarra
II. Berdintasun Planaren 
ebaluazioaren eta III. Planaren 
diseinuaren prozesuaren 
eguneraketak egin, eta azaroaren 
25erako lehen urratsak zehaztuko 
dituzte.
Irizar jauregian, 18:30ean.

OÑATI  Yoga hastapen ikastaroa
Sanatana Dharma Oñatiko Yoga 
Eskolak. 
Yoga eskolan, 18:00etan. 

MARTITZENA 21
OÑATI Adineko pertsonak elkar 
ezagutzeko kafe-hitzordua
Begirada Adia ekimenaren baitan. 
Pake Lekun, 17:00etan.

OÑATI Umeen danborradako 
entseguak
18:00etan, danbor-jotzaileak eta 
kantinerak; eta 19:00etan, 
barril-jotzaileak, sukaldariak eta 
txalekodunak.
Eltzian.

ELGETA 'Azaleko ipuinak'
Bigarren saioa, Saroa Bikandiren 
eskutik, 2021ean, 2020an eta 
2019an jaiotako neska-
mutikoendako. 
Liburutegian, 18:00etan.

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

MOONSHINE WAGON

ESKORIATZA Moonshine Wagon taldea
Errekan Gora ekimenaren baitako azken emanaldia izango da. 2013an 
Gasteizen sortutako taldeak heavy-bluegrass doinuak lantzen ditu. Debalde, 
edukiera mugatuarekin.
Etzi, domeka, Fernando Eskoriatza plazan, 19:00etan.
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OÑATI Hirigintzako Aholku 
Kontseiluaren batzarra
Hiri Antolaketako Arauak berritzeko 
sortu den herri mailako taldearen 
bilera. Hasierako onespenari 
alegazioak formalki egiteko modua 
zein izango den azalduko dute. 
Kultura etxean, 18:30ean.

EGUAZTENA 22
ELGETA Garbigune ibiltaria
Egun osoan batuko dituzte 
herritarrek utzitako materiala.
Salbador kalean, 10:00etatik 
aurrera. 

BERGARA Odol-ateratzea
Oporren osteko lehen deialdia egin 
dute.
Oxirondon, 16:30ean. 

ARETXABALETA 'Beldurrak 
airean, irrifarra ahoan' ipuin 
kontaketa
3-6 urte artekoendako saioa, 
Miriam Mendozaren eskutik. 
Edukiera mugatua.
Arkupen, 18:00etan. 

BERGARA Eguztenetako azoka
Herriko baserritarren sasoiko 
produktuak erosteko aukera.
Oxirondon, 18:00etan.

BERGARA 'La mujer del espía' 
pelikula
Zineklubean, jatorrizko bertsioan 
eta azpitituluekin. Sarrerak, hiru 
euro.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 23
OÑATI Traste zaharren bilketa 
eta Garbigune ibiltaria 
Egun osoan batuko dute herritarrek 
utzitako materiala.
Olakua auzoan, 10:30etik aurrera.

BERGARA 'Kotoiaren 
emakumeak' hitzaldia
Fanny Alonsok eta Ane Galarragak 
egingo dute berba. Edukiera 
mugatua.
Seminarixoan, 18:00etan.

OÑATI Umeen danborradako 
entseguak
18:00etan, danbor-jotzaileak eta 
kantinerak; eta 19:00etan, 
barril-jotzaileak, sukaldariak eta 
txalekodunak.
Eltzian. 

ARRASATE Bi libururen 
aurkezpena
Ivan Fernandezen 'Desafecto'  eta 
Marta Fontanaren 'La casa de 
Verges' liburuak aurkeztuko dituzte.
Gaztetxean, 19:00etan.

ESKORIATZA 'Ostegun 
Bidaiariak'
Karmelo Oñatek eta Ainhoa 
Arizabaletak Pirinioetan egindako 
arroila-jaitsierak erakutsiko dituzte. 
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

ARRASATE 'Un paseo por la 
sexualidad' hitzaldia
Natalia Urteaga sexologoarekin.
Kulturaten, 19:00etan.

EGUBAKOITZA 24
ARAMAIO Hotel Ruido taldea 
Bertsioak egiten dituen Miranda de 
Ebroko bikotearen emanaldia.
Parkean, 19:00etan.

ARETXABALETA 'Erresistentzia 
arazo fisikoa da' antzezlana 
Maite Aizpururekin, euskaraz eta 
Jabetze Eskolaren baitan.
Parkean, 19:00etan.

BERGARA Alos Quartet eta 
Bergarako musika eskolako 
dantzariak 
Debalde, edukiera mugatuarekin.
Santa Marina parrokian, 
20:00etan.

BERGARA Buru Gabe, The Potes 
eta No Limits taldeak 
Sarrerak, zortzi eurotan, Arrano 
tabernan.
Seminarixoko karpan, 21:00etan.

ZAPATUA 25
BERGARA 'Bergara 
monumentala' bisita gidatua 
Edukiera mugatua, izen-emate 
hurrenkeraren arabera. .
Parkean, 19:00etan.

ARRASATE 'Maestrissimo' 
ikuskizuna 
Yllana taldearen azken lana. 
Sarrerak, 20 eurotan, 'Arrasate.eus' 
atarian. Edukiera mugatua.
Amaia antzokian, 19:00etan.

OIASO KAMERATA

BERGARA Oiaso Kamerata taldea
Irungo musikariz osatutako taldearen emanaldia. Hari-instrumentuez 
baliatuta, askotariko doinuak eskainiko dituzte. Debalde, edukiera 
mugatuarekin. Garaiz joatea eskatu dute.
Etzi, domeka, Santa Marina parrokian, 19:00etan.

Urik autismo arazoa du. Bere 
aitak dena alde batera utzi du, 
buru-belarri, semearen 
zaintzaz arduratzeko. Tamarak, 
Uriren amak, semea egoitza 
espezializatu batean sartu nahi 
du, bere garapenerako hobea 
den ustean. Gurasoak 
bananduta daude, eta norberak 
semearen zaintzari eta 
heziketari buruz duten 
ikuspuntua kontuan hartuz, 
erraz suposa genezake gatazka 
hori banaketaren arrazoi 
nagusia izan dela. Aitaren eta 
semearen arteko harremanak 
oso estuak dira. Badira tirabira 
eta tentsio momentuak, baina, 
orokorrean, oso ondo 
konpontzen dira. Hori bai, 
bikotearen bizitza bizitza 
isolatua da. Hor dago 
istorioaren gatazka: gehiegizko 
babesa kaltegarria izan 

daiteke. Bihotzaren eta 
buruaren arteko norgehiagoka.

Aita-semeek bidaia egingo 
dute. Semeak ez du egoitzara 
joan nahi, eta aitak ez du gura 
semea sufritzen ikusi. Bidaia 
horretan duten topaketarekin, 
Aaronen aurreko bizitza 
nolakoa zen sumatu dezakegu. 
Zuzendariak, Chaplinen 'El 
Chico' filmari keinu egiten dion 
arren, ez du melodraman erori 
nahi. Egoerei, ahal den 
neurrian, naturaltasuna eta 
errealismoa ematen die. 
Aktoreen lana ederra da, eta 
horrek filmari ukitu hurbila 
ematen dio. Ondo heltzen 
zaizkigu pertsonaien 
sentimenduak. Baina 
melodramatik ihes nahi nahiak 
filma nahiko laua izatea dakar. 
Pipermin apur bat falta zaio, 
guztiz borobila izateko. 

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Nora
Astelehena: 19:00

Spirit
Domeka: 16:00

OÑATI

KULTURA ETXEA

A todo tren. 
Destino Asturias
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30, 
22:00.
Astelehena: 19:30.

Maia erlea
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Maligno
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

Nora
Zapatua eta 
domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

Con quién 
viajas?
Zapatua eta 
domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

Maligno
Zapatua eta 
domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

Oltxiak
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

GASTEIZ

BOULEVARD

Dune
Egubakoitza eta 
zapatua: 21.00, 
22:00.
Egunero: 17:45, 
18:45.
Egubakoitza, 
astelehena eta 
eguena: 17:00, 
20:15.
Zapatua, domeka 
eta eguaztena: 
15:45, 16.45.

Ninja a cuadros
Zapatua eta 
domeksa: 16:10.
Egunero: 18:10.

Shang Chi
Zapatua, domeka 
eta eguaztena: 
16:00, 19:00, 
22:00.
Egubakoitza, 
astelehena eta 

eguena: 18:00, 
21:00.
Martitzena: 18:00.

Maligno
Zapatua, domeka 
eta eguaztena: 
19:00, 21:30.
Egubakoitza, 
astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:00, 
19:30, 22:00.

Con quién 
viajas?
Egunero: 17:15.

Garcia y Garcia
Egunero: 19:15.

Worth
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:30.

Quién es quién?
Egunero: 20:10.

El bebe jefazo
Zapatua eta 
domeka: 16:30.

After
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Egunero: 18:10, 
20:20.
Zapatua eta 
domeka: 16:00.

A todo tren
Egunero: 20:00.

La patrulla 
canina
Egunero: 18:00.
Zapatua eta 
domeka: 16:00.

Candyman
Egubakoitza eta 
domeka: 22:15.

Descarrilados
Martitzena eta 
eguena: 22:15.

Scape room 2
Zapatua, 
astelehena eta 
eguaztena: 22:15.

D'Artacan
Zapatua eta 
eguaztena: 15.50.

Free guy
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:15.
Egunero: 17:15, 
19:45.

Gunpowder
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.

El club del paro
Zapatua eta 
domeka: 16:30.
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Egunero: 18:30m 
20:30.

ziNEMa

KRITIKA

Siempre contigo
Zuz.: Nir Bergman. Herr.: Israel (2020). Aktoreak: Sha Avivi, 
Noam Imber, Smadi Wolfman. Iraupena: 94 minutu.

Burua eta bihotza
ANTONIO ZABALA
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Joerak

Pandemiaren astinduak 
lagunduta, globalizazioaren 
joerak areagotu egin dira: gero 
eta botere handiagoa dute 
demokratikoki hautatzen ez 
ditugun pertsonek, gero eta 
aberatsago dira eliteak eta 
zabalagoak arrakala sozialak, 
gero eta larriagoa da klimaren 
bilakaera, gero eta tresna 
gehiago eskaintzen digute 
bakarka joka dezagun... 
Nabarmen ari dira hedatzen 
beldurra eta norberekeria.

Haatik, kontrako 
norabidean ere antzeman 
daiteke zenbait joera, hain 
agerikoak ez badira ere. 
Dinamika alternatiboak 
indartzen ari dira energia 
sortzeko, elikatzeko, 
kontsumitzeko eta 
antolatzeko, planetaren 
osasuna eta hurbileko 
garapena zainduz. Lankidetza 
berriak ari dira eraikitzen 
hainbat ekimen aurrera 
ateratzeko, elkartasun sareak 
ehuntzen interes komunak 
dituzten eragile eta pertsonen 
artean; abian dira gai 
publikoen gobernantza 
partekatzeko esperientziak, 
komunitate aktibatua eta 
hurbileko erakundeak 
erantzukide bihurtuta.

Badago zeri heldu, badago 
non indar egin; aurkituko 
dugu norekin, adostuko dugu 
zer eta asmatuko dugu nola. 
Goitik beherako joera 
suntsigarriei aurre egin behar 
diegu, oinarrizko komunitatea 
trinkotzen duten joerekin.

azkEN bERba

MIKEL IRIZAR

Jone Olabarria bERgaRa
Hasiera batean epaitegirako 
bidea hartu zuen arren –Zuzen-
bidea ikasi zuen–, etxeko tra-
dizioarekin jarraitu eta deko-
ratzaile lanetan dihardu Ainhoa 
Urbieta bergararrak.
'Bainuak eta sukaldeak' izenean, 
baina argazkian horietatik gutxi 
ikus dezakegu…
Bai; hasiera batean, iturgintza 
lanetara eta bainugelak berri-
tzera dedikatzen ginen. Azken 
urteetan, baina, barne diseinua 
eta eraberritze osoak ere lantzen 
ditugu.
Konturatu gara gure etxeak utzita 
genituela, eta orain, berritzeen 
eztanda?
Horrenbeste denbora etxean 
egonda, itxialdian, txoko asko 
berritzeko beharra bistaratu 
du. Etxe goxoa izateak positi-
botasuna ematen digula kontu-
ratu gara; eta funtzionala izan 
dadila.
Eta zer dago modan?
Espazio zabalak eta bateratuak; 
sukalde eta egongela bateratuak, 
esaterako.
Janari usaina etxe osora ez al da 
zabaltzen horrela?
Askoren kezka izaten da, baina 
ez. Gaur egun, oso erauzgailu 
potenteak daude merkatuan.

Zuk ere etxea txukun eduki behar-
ko duzu, aldizkarietakoak bezala…
Ume txiki batekin etxean… Al-
dizkarietakoaren antz gutxi 
askotan… Neuretzat aukeratzea, 
akaso, gehiago kostatu zitzaidan, 
eta nobedadeak jasotzen ditudan 
bakoitzean zerbait aldatzeko 
gogoa sartzen zait.
Familiako negozioa duzue hau. Zure 
kasuan, tradizioarekin jarraitu gura 
zenuen ala horrela tokatu zaizu?
Horrela suertatu da; etxean be-
tidanik ezagutu dut ofizioa. Zu-
zenbide ikasketak bukatu nituen 
arren, berehala konturatu nin-
tzen diseinuaren munduan lan 
egin gura nuela, gaztetatik jakin 
dut.
Zer baloratzen duzu gehien lanetik? 
Eta gutxien?
Espazio eta estantzia ezberdinak 
diseinatu eta bezeroak norberak 
egindako diseinu hori gustuko 
izatea. Hori baloratzen dut 
gehien. Okerrena, aldiz, dedika-
zio handiko lana dela hau.
Noren etxea dekoratu nahiko ze-
nuke? Edo nolakoa?
Oso itsaso eta kosta zalea naiz; 
hortaz, kostaldeak, itsasotik 
gertu dagoen etxe bat dekoratu 
gurako nuke, aukeran. Norena, 
ba... ez dakit, ez dut inor bere-
ziki gogoan. Etxe handiek au-
kera asko ematen dute, baina 
etxebizitza txikiek goxotasun 
aukera handiak dituzte.
Nola moldatu duzue negozioa In-
ternetera?
Bagabiltza, poliki-poliki, gure 
lanak sareetan erakusteko aha-
legina egiten, Instagramen, Fa-
cebooken, webgunean...

Ainhoa Urbieta, Ibargarai kalean duten dendan eta erakustokian. JAGOBA DOMINGO

goiENa 0kM giDa

"Zuzenbidea ikasi arren, 
diseinatu egin nahi nuen"
AINHOA URBIETA uRbiEta SukaLDEak Eta baiNuak
Familiako negozioaren ardura hartu du bergararrak. Diseinuarena "dedikazio handia" 
eskatzen duen lana dela dio, baina betidanik jakin du horretan jardun nahi zuela

"Orain dela gutxi, sukalde baten eraberritze lana amaitu, eta 
bezeroak lanarekin oso gustura geratu zirela-eta eskertzera etorri 
ziren. Azken gauza bat eskatu zidaten, baina, sukaldea nirekin 
estreinatu nahi zutela, eta bazkari batera gonbidatu nahi ninduten! 
Ba, azkenean, hara joan nintzen, beraiekin jatordua egin eta euren 
sukalde berria estreinatzera! Detaile polita izan zen; bereziki 
gogoratzen dut, eta oso esker onekoa da!".

Bazkaltzera gonbita, estreinatzeko

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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