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 Gimnasioan entrenatutakoa jendaurrean erakutsiko dute hiru debagoiendarrek 
 Bergaran bihar, zapatua, egingo den boxeo borrokaldian / 38  

Marta Izagirreri 
elkarrizketa 
(Arrasate Musikal)

EITB: 40 urte 
txoria hegan hasi 
zenetik

SINADURAK JON 
KORTABARRIA / 31 

RAMON 
MARTIN / 34 

AINTZANE 
OIARBIDE / 48

IÑAKI 
GOITIA / 8 

ITSASO 
ERRETOLATZA / 14 

Sanjuanetako 
entzierroetan 
pilaketak saihesteko 
hausnarketa iragarri 
dute eragileek / 12

Ganaduzaleek planto 
egin dute eta 
Elgetako domekako 
azokan ez da 
ganadurik izango / 32

Katalanek eta euskal 
herritarrek 300 
gailurretik gora 
argiztatuko dituzte 
zapatuan Pirinioetan / 4

Hots eta Ganbara 
abesbatzen 'Basoaren 
hotsa' kontzertua gaur 
Oñatiko Santa Lutzia 
ermita ondoan / 36

Sorabox taldeko Andoni Kortabarria, Iosu Zalakain, Ixa Rodriguez –arduraduna– eta Yassine Bouchaar, Soraluzeko gimnasioan. JULEN IRIONDO

"Ezin dut 
sinetsi 
'Intimidad' 
telesailak 
izan duen 
oihartzuna"

Yune Nogueiras akore bergararra, telesaila grabatzen. DAVID HERRANZ/NETFLIXYUNE NOGUEIRAS AKTOREA / 40
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BINGEN ALKORTA
aNtzuoLaRRa

"Gazteen artean egoera hobea 
dela pentsa dezakegu, baina 
beldurra sumatzen dut oraindik. 
Gazteek jakin behar dute ez 
daudela bakarrik".

GARAZI BEDATSE 
aRRaSatEaRRa

"Ekainaren 28a egun 
garrantzitsua da, baina egunero 
aldarrikatu behar dugu bizitzak 
bizigarri egitea. Eta gogoratu 
behar da hori denon lana dela".

'LA CALVA' 
aREtXabaLEtaRRa

"Aretxabaletan LGTBIQ+ 
mugimendua indarra hartzen ari 
da; jendea gogotsu dago. Horri 
esker, Atxabalta Harro bezalako 
mugimendua sortzen ari gara". 

BELEN AZKARATE 
aNtzuoLaRRa

"Nire bikotekidearekin batera 
familia bat daukat. Bi ama 
izateak zalantzak sortzen ditu 
sarri, eta jendea ez da ausartzen 
guregana etorri eta galdetzera".

ARKAITZ AGIRREZABAL 
aRRaSatEaRRa

"Etengabe egiten digute eraso, 
eta egoera aldatzea ez da soilik 
kolektiboko kideon ardura; 
gizarte osoarena da, eta prest 
egon behar dugu horretarako".

Uxue Igarza Loiola DEbagoiENa
1969ko ekainaren 28ra egin behar 
da atzera, LGTBIQ+ Harrotasu-
naren Egunaren erraiak ezagu-
tzeko. Gay, lesbiana, trans, bi-
sexual, intersexual, queer eta 
bestelako identitateek New 
Yorkeko Stonewall Inn tabernan 
piztutako borrokari jarraitzeko 
baliatzen dute ekainaren 28a. 
AEBetako poliziak sarekada 
egin zuen lokal hartan, eta ko-
munitateko kideek erantzun 
"inprobisatu bezain indartsua" 
egin zutela kontatzen dute. Or-
dutik, LGTBIQ+ kolektiboaren 
askapenean egindako "urrats 
garrantzitsu" gisa jotzen da orain 
dela 53 urteko gertakaria, eta 
urtero erabiltzen da eguna as-
kotariko identitateen egoera eta 
borrokak ikustarazteko eta es-
kubideak aldarrikatzeko.

Aretxabaletan hainbat ekimen
Martitzenean manifestazioa egin 
zuten aretxabaletarrek, eta zain-
tza eta disidentzia "erdigunean" 
jarriko duen "bizi eredu alter-
natiboa" aldarrikatu zuten: 
"Jaiotzatik zer izan behar dugun 
esaten digute, nor desiratu behar 
dugun, gure etorkizuna bidera-
tzen digute. Sistema heteropa-
triarkal kapitalistak bere erre-
produkziorako hainbat eta 
hainbat egitura sozial erabiltzen 

ditu; bikote-harreman hetero-nor-
matiboak, familia nuklearrak, 
hezkuntza eta abar, norbanako 
zein kolektiboaren askapenera-
ko aukerarik utzi gabe". Mobi-
lizazioaren aurretik, baina, Gure 
identitateak deseraikitzen taile-
rra egin zuten, eta martxaren 
ostean, mural margotzea.

Bestetik, eguaztenean, topa 
eta poteo transmaribibolloa egin 
zituzten, eta baita pintxada ko-
lektiboa ere. Bihar, berriz, Atxa-
balta Harro jaialdiak hartuko 
du herria; poteoa, bazkaria, 
bingo musikatua, karaokea, 
kontzertuak eta beste izango 
dira goizetik gauera. 

Antzuolako egoera aztertzen
Antzuolarrek, berriz, bizipenen 
trukaketa egin nahi izan zuten, 
harrotasuna eta borroka aldarri-
katzeko. LGTBIQ+ Bizitzak An-
tzuolan izeneko solasaldia egin 
zuten, eta hiru herritarrek "ma-
rika eta bollera izanda Antzuolan 
bizitzearen gaineko esperientziak" 
partekatu zituzten. Gaur egun 

norbere burua den bezalakoa 
onartzea "iraganean baino erra-
zagoa" dela onartu arren, orain-
dik "lanketa handia" egin behar 
dela adierazi zuten hirurek. Ta-
buak izan ohi diren gaiak "natu-
raltasunez plazaratzea" zen sola-
saldiaren asmoa, eta, era berean, 
"kasu praktikoak" azaldu.

Ardurak hartzeko deia
Morbor kolektiboak deituta, 
elkarretaratzea egin zuten Arra-
saten ere. Erasoekin eroso? Har-
tu dagokizun ardura leloa era-
bili zuten LGTBIQfobiari aurre 
egitea "gizarte osoaren eginki-
zuna" dela adierazteko. Erasoak 
"une oro eta modu sistematikoan" 
jasaten dituztela salatu zuten; 
"errotutako jarrerak" direla eta 
horren atzean "gizarte zishete-
ropatriarkalaren eragina" da-
goela azpimarratu zuten, "erasoak 
normaltzat hartu eta zilegitasu-
na ematen dietelako". "Pixka 
bat femeninoa zara! Zer da, nes-
ka ala mutila? Janzkera horre-
kin probokatzen ari da? Pasa-
tuko zaio! Ni ados nago, baina 
umeen aurrean ez!", adierazi 
zuten erasoen adibideak bista-
ratuz. Bukatzeko, bizitza bizi-
garriak aldarrikatu zituzten: 
"Onartuak izan baino gehiago, 
sistema zisheteropatriarkala 
desegin eta guztiontzat bizigarria 

izango den jendarte eredua erai-
ki nahi dugu".

Erakundeen adierazpenak
Bailarako udalek eta alderdiek 
ere adierazpenak argitaratu zi-
tuzten ekainaren 28an. Arrasa-
teko Udalak honako hau azaldu 
zuen: "Arrasaten argi utzi nahi 
dugu edozein pertsona maitatu 
dezakegula". Eskoriatzako Udalak 
"errespetuan eta berdintasunean 

oinarritutako jendartea eraiki-
tzeko lanean" jarraitzeko kon-
promisoa azaldu zuen. Aramaio-
ko Udala ere atxikitu zen egune-
ra: "Oraindik bada zer egin 
berdintasunerako bidean (...) Bat 
egiten dugu egunarekin eta al-
darrikapen guztiekin". Bergaran, 
bestalde, udal liburutegian ko-
lektiboari lotutako liburuak jarri 
dira, eta herriko establezimendu 
gehiago "gune aske" izendatu.

Askotariko identitateak 
borroka berean batuta
Ekainaren 28an, LgtbiQ+ Pertsonen Eskubideen aldeko Nazioarteko Egunean, 
Debagoiena aldarriz bete zen; mobilizazioak egin zituzten arrasaten eta aretxabaletan 
eta solasaldia antzuolan. bestetik, udalek ere egin zituzten adierazpen ofizialak

ORAINDIK URRATS 
ASKO EGIN BEHAR 
DIRELA AZALDU DUTE 
LGTBIQ+ KOLEKTIBOA 
OSATZEN DUTENEK

Aretxabaletako gazteak kolektiboaren murala egokitzen. MIRARI ALTUBE

Arrasaten egindako mobilizazioa. HASIER LARREA
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Uxue Igarza Loiola DEbagoiENa
2021eko Euskal Ekonomia Txos-
tenaren aurkezpena egin du gaur 
Laboral Kutxak Donostian. Ber-
tan, Ibon Urgoiti Negozio Gara-
penerako zuzendariak eta Jose-
ba Madariaga Ikerketa Depar-
tamentuko zuzendariak urteko 
laburpena egin dute. 

COVID-19aren pandemiak eta 
horrek eragindako krisiak mar-
katu zuten 2020a, eta, ekonomia-
larien arabera, 2021a "susper-
tzeko urtea" izan da. Halere, 
itxialdiak, enpresa eta negozioak 
ixteak eta zerbitzuen sektorean 
izandako murrizketek espero 
zen hazkundea atzeratu egin 
dute, eta inflazioa maila altue-
tara igo. "Kontsumo-patroiaren 
norabidea aldatu egin da: onda-
sunetarantz jo du eta gehiegizko 
eskaria ekarri du. Horri pande-
miak munduan izan duen bila-
kaera asinkronikoa gehitu zaio, 
eta, ondorioz, hornidura-kateak 
oztopatu eta prezioak garestitu 
egin dira. Hala, inflazioa aspal-

dian ikusi ez ditugun tasetara 
igo da", azaldu dute.

Ekonomia, "suspertzen" 
Ekonomiaren "susperraldi-egoe-
ra" aztertuta, 2021ean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Barne 

Produktu Gordinak %5,6 egin 
zuen gora –2020ko ekitaldian 
%9,9 txikitu ondoren–. Nafarroan 
ere antzeko tasa erregistratu 
da: %5,9koa, hain zuzen ere. 
Laboral Kutxako zuzendarien 
arabera, datu horrekin bat dator 

lan-merkatuko magnitude na-
gusiek izan duten bilakaera ere: 
hazkunde-tasa %1,1ekoa izan da 
EAEn eta %1,9koa Nafarroako 
Foru Erkidegoan. 

Langabeziak gora 2021ean
Aurrez aipatutako adierazleek 
susperraldia adierazten duten 
arren, langabezia-tasari dago-
kionez, %9,8ra heldu zen iaz 
EAEn; hots, zenbatekoak goia 
jo zuen unean ia hamar herri-
tarretik bat zegoen lanik gabe. 
Gogoratu behar da pandemia 
hasi zen urtean, 2020an, %9,5ekoa 
izan zela langabezia; hala, gora 
egin zuen 2020tik 2021era. 

Espainiako datuarekin alde-
ratuta egoera hobea izan zen iaz 
Erkidegoan; bost puntu azpitik 
egon zen EAE. Baina Espainian 
2020tik 2021era behera egin zuen 
langabe kopuruak. "Eskaintzaren 
ikuspegitik, lehen sektorea eta 
eraikuntza izan ezik, Estatuan 
azpimarratzekoa da sektore guz-
tiek balio erantsi gordinaren 
hazkunde-erregistro positiboak 
dituztela aztertutako hiru eremu 
geografikoetan", zehaztu dute 
Laboral Kutxako zuzendariek.

Prezioek ere %3 gora
Prezioei erreparatuta, batez bes-
te, %3,1 egin dute gora –antze-
rakoa izan da hazkunde-tasa 
Nafarroan eta Espainian ere–. 
"Dena den, bada aipatu beha-
rreko datu bat: urteko batez 
besteko zifraren atzean, infla-
zioak epe horretan izan duen 

goranzko joera ezkutatzen da. 
Estatuan %0 inguruko urteko 
tasekin hasi da urtea, eta %6,5eko 
urtetik urterako tasarekin amai-
tu", gaineratu dute.

Gerrak aldatutako panorama
2022aren hasieran aurreikuspe-
nak "baikorrak" zirela azaldu 
dute Laboral Kutxako ordezka-
riek –pandemiak atzera egin eta 
inflazioa "maila onargarrietara" 
irits zitekeelako–, baina Ukrai-
nako gerrak panorama ekono-
mikoa "nabarmen" aldarazi 
duela adierazi dute: "Ondorioak 
bereziki kaltegarriak dira Eu-
ropako ekonomian, bai energia-
ren ikuspegitik eta bai lehengaiei 
dagokienez. Energiaren alorrean, 
agerian geratu da petrolioare-
kiko eta, bereziki, Errusiako 
gasarekiko mendekotasuna. 
Lehengaien alorrean, berriz, 
nabaria da gatazkan dauden 
herrialdeek pisu handia dutela 
munduan. Horrek goraka bul-
tzatu du inflazioa, eta zapuztu 
egin ditu orain hilabete gutxi 
genituen aurreikuspenak".

2023ra begira, %3,6ko hazkun-
de-tasa aurreikusten dute EAEn; 
halere, ziurgabetasuna "oso 
handia" dela onartu dute.

Urgoiti eta Madariaga, atzo egindako aurkezpenean. LABORAL KUTXA

Ekonomia suspertzen ari 
dela dio Laboral Kutxak
Pandemiaren ostean esperotako susperraldia atzeratu egin dela azaldu dute Laboral 
kutxako ordezkariek; halere, bPgd %5,6 igo zen iaz EaEn. Datorren urtera begira, 
beste %3,6ko hazkundea espero dute, baina ukrainako gerrara begira daude denak

EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN HAMAR 
HERRITARRETIK BAT 
EGON ZEN 2021EAN 
LANGABEZIAN
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Hasier Larrea DEbagoiENa
Pirinioetako Bidea izena darama 
Euskal Herriaren eta Katalu-
niaren autodeterminazio esku-
bidea aldarrikatzeko erronka 
kolektibo erraldoiak. Gure Esku, 
Assemblea Nacional Catalana 
eta Federacio d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya entitate 
sozialek antolatu dute, bi he-
rrialdeek elkarlanean antolatu-
tako lehen mobilizazio herrita-
rra izanik. Bihar iluntzean ar-
giztatuko dituzte Pirinioetako 
tontorrak milaka herritarrek, 
nazioarteko komunitatearen 
arreta bereganatzeko asmoz. 

2014an mosaiko erraldoia egin 
zuen Gure Esku dinamikak Zu-
rriolan, Eskoziako lehen auto-
determinazio erreferendumari 
atxikimendua erakutsiz. Zortzi 
urte igaro ostean, honako go-
goeta hau ekarri du Josu Etxa-
buruk, Gure Eskuko bozeramai-
leak: "Gure buruari galdetu 
beharko genioke non egon nahi 
dugun Europan hurrengo auto-
determinazio erreferendumak 
egiten direnean; beste mosaiko 
bat eginik turista subiranista 
izango gara euren egun handie-
tan, ala guk ere hautestontziak 
jarriko ditugu? Hurrengo olatua 
hartu nahi badugu, igerian ha-
rrapatu beharko gaitu". Arra-
sateko Gure Eskuko koordina-

tzaile Jasone Giraldok ere era-
bakitzeko eskubidearen alde 
"mobilizatu beharra" dagoela 
adierazi du, kontuan hartuta 
azken urteotan "ezer gutxi" mu-
gitu dela zentzu horretan, "al-
derdi politikoetatik hasita". 

Hala, Pirinioetako tontorretan 
jarri dute fokua oraingoan, bai-
na Amalur Alvarezek, Gure 
Eskuko bozeramaileak, hauxe 
esan du: "Gure gailurra ez dago 
Pirinioetan, zortzimilako batean 
baizik, herri gogoa berpiztu nahi 
baitugu, burujabetzarako pro-
zesu bat abiatzeko".

Bailarakoen partaidetza
Otsail inguruan hasi ziren De-
bagoien mailan deialdirako 
prestakuntzekin. Arrasate eta 
Antzuolako Gure Eskuko taldeek 
hartu dute koordinazioa euren 
gain; hala, Leintz Bailarakoak 
Astate eta Iparla mendietara 
igoko dira, Bergaraldeko eta 
Oñatikoak Buztanzelaira, eta 
aramaioarrak Argintzu tonto-
rrera. Lehen hiru tontorrak 
Izpegi mendilerroan daude, Baz-
tan eta Baigorri artean. Hortaz, 
Izpegiko elkargunean batuko 
dira debagoiendar gehienak, 

18:00 bueltan. Bertara joateko 
autobusak antolatu dituzte, Gure 
Eskuren webgunean izena eman 
dutenen artean; Arrasateko Zal-
duspe geltokitik irtengo dira, 
15:15ean, Iparla eta Astatera 
joango direnak. Bi mendiek zail-
tasun desberdina dutenez, ho-
nako xehetasun hau azaldu du 
Giraldok: "Iparlako igoera Be-
saide mendizale elkartekoek 
kudeatuko dute, bereziki gauez 
arriskutsua delako; bertara joa-
teko 30 lagunek eman dute ize-
na, eta Astatera joateko 100 la-
gunek". 

Antzuolatik antzeko orduan 
irtengo da herrikidez betetako 
autobusa. Oñatiarrek, bergara-
rrek eta elgetarrek ere ez dute 
hutsik egingo hitzordura, baina 
horietako gehienak "euren kabuz" 
joango dira, Jabi Etxaniz An-
tzuolako Gure Eskuko kideak 
aipatu bezala. Debagoiendarren 
asistentzia, ziurrenik, aurrei-
kusitakoa baino handiagoa izan-
go da, askok asteburu-pasa egi-
teko aprobetxatuko baitute 
ekitaldia, eta furgonetekin zein 
autoekin egingo dute joan-etorria. 

Farolak, 40 km-ra ikusteko
Tontor bakoitzean farola bereziak 
jarriko dituzte antolatzaileek, 
360 gradura eta 40 kilometroko 
distantziara argiztatzeko modu-
koak. Hala, Arrasateko Udalak 
Astate eta Iparlako farolak fi-
nantzatu ditu, eta Oñatikoak 
Buztinzelaikoa –200 eurogatik, 
gutxienez–. Gure Eskukoek es-
kerrak eman dizkiete ekarpe-
nengatik. 

Mendizale guztiek 21:00etara-
ko egon beharko dute tontorre-
tan, 21:45etik 22:30era argizta-
tuko dituztelako. Gero, kontu 
handiz jaitsiko dira beherantz, 
eta kalkulatzen dute gauerdia 
aurretik iritsiko direla Izpegira. Tolosako Uzturre mendian, Gure Eskuk maiatzean eginiko ekimena. EKAITZ ZILARMENDI

Gailurrak argiztatzera, 
etorkizuna erabakitzeko
uztailaren 2an, katalanek eta euskal herritarrek 300 gailurretik gora argiztatuko 
dituzte Pirinioetan, farol berezi eta linternekin argi-lerro bat osatuta. bailarako 180 
lagun inguru apuntatu dira argintzu, iparla, astate eta buztanzelai mendietara joateko

HASIERAN, EUSKAL 
HERRIKO 120 GAILUR 
IGOTZEA AURREIKUSI 
ZUTEN; AZKENEAN, 
154 IZANGO DIRA

Mondragon Unibertsitatearen 
eta Mondragon korporazioaren 
eskutik, bi izan dira aurten sa-
ria jaso duten proiektuak: bata, 
Zuriñe Muneta Ganuzak egin-
dako Galbaianen jabetza indus-
trial eta intelektualaren kudea-
keta zerbitzuaren birdiseinua; 
eta bestea, Amaiur Mendi Altu-
bek Ikerlanentzat egin duen 
Indukzio bidezko berokuntza 

sistema bat diseinatzea, abiaraz-
tea eta balioztatzea izenekoa. 
Lehenak 1.500 euroko saria jaso 
du eta bigarrenak, berriz, 500 
eurokoa. Ikasleek ikasketa amaie-
rako proiektuak korporazioko 
enpresetan euskaraz egitea du 
helburu sariketak. Aurten, ha-
maikagarren aldiz antolatu dute, 
eta proiektuetan erabilitako 
euskara maila hartu dute kontuan 
epaimahaikideek. Guztira, 876 
proiektu aurkeztu dituzte ikas-
leek, eta horietatik 251 egin dira 
euskaraz: %28,6a, hain zuzen.

MUko euskarazko 
gradu amaierako 
lanik onenei saria

Ekimenean izena eman 
daiteke gaur egunean 
zehar, gutxienez eguerdira 
arte, Gure Eskuren 
webgunearen bidez. 
Pirinioetako Bidera izenik 
eman gabe joaten direnek 
euren gain hartu beharko 
dituzte segurtasun 
neurriak. Argi frontalak edo 
linternak eramatea 
derrigorrezkoa izango da, 
baita mendia errespetatzea 
eta norberaren 
osasunarekin lotutako 
kontuak aintzat hartzea 
ere: jantzi egokiak, janaria 
eta, behar izanez gero, 
makilak eraman. Istripurik 
balego, deitu 112 
telefonora. Mendi ibilbidean 
zehar une oro taldean joan, 
eta antolatzaileen esanei 
kasu egin. Ikusgarritasuna 
bermatze aldera, Gure 
Eskuko banderak eta 
zapiak eramateko dei egin 
dute. Sare sozialetan 
argazkiak zabaltzea ere 
eskertuko du Gure Eskuk. 
Horretarako, gehitu 
#PirinioetakoBidea, 
#ViaPirenaica edo 
#LightsForFreedom traola.

Kontuan 
hartzeko 
gomendioak

Istripua eguaztenean gertatu 
zen Elorregira bidean, Gasteiz-
ko noranzkoan. Gaztearen mo-
toak hesia jo zuen. Larrialdi 
zerbitzuek Donostiako ospitale-
ra eroan zuten gaztea oso larri. 
Han hil zen. Soraluzearra zen. 
Ertzaintza gertaera ikertzen ari 
da. Kamioi bat, furgoneta bat 
eta motorra daude murgilduta 
istripuan.

21 urteko motor 
gidari bat hil da 
istripuan Bergaran

Gazte Koordinadora Sozialistak 
eta Ikasle Abertzaleek deituta, 
Gazte Topagune Sozialista egin-
go dute Durangon hileko lauga-
rren asteburuan. Horren berri 
emateko, Debarroko hitzordua 
antolatu dute gaurko, 5 euroko 
prezioagatik, Bergarako kartze-
la Zaharrean. Parrillada eginda 
emango diote hasiera, 19:30ean, 
eta segidan aurkeztuko dute 

Durangoko ekitaldia, "jendea 
motibatu eta bertara joatera 
animatzeko". Amaitzeko, Tiro, 
Rude Ska eta Elvis Cainoren 
musikak girotuko du gaua. Atzo 
ere egin zuten ekitaldi bat, Oña-
tin, helburu berarekin, pintxo-po-
tean zehar kontzertu bat anto-
latuta. 

"Hausnarketa politikorako eta 
komunitate politikoa indartzeko 
espazioa" izango da Gazte To-
pagune Sozialista, eta bertara 
joateko sarrerak salgai daude 
jadanik gks.eus webgunean

Gazte Topagune 
Sozialistaren 
aurkezpena gaur



DEBAGOIENA      5GOIENA ALDIZKARIA  2022-07-01  Egubakoitza

Idoia Aranbarri Arzuaga aRRaSatE
Astelehenean zabalduko ditu 
ateak Mondragon Unibertsitateak 
eta Goiena Komunikazio Taldeak 
antolatutako II. Komunikazio 
Campusak. Guztira, zazpi parte 
hartzailek eman dute izena, eta 
komunikazioa lehen eskutik 
bizitzeko eta ondo pasatzeko 
aukera izango dute uztailaren 
4tik 8ra.

Mondragon Unibertsitateko 
irakasle Unai Portilla eta Goie-
nako kazetari Xabier Urzelai 
dira koordinatzaileak eta biek 
adierazi dute kopurua "polita" 
dela. Azken horren hitzetan, 
"zazpi laguneko talde batekin 
beti da hartu-emana estuagoa 

eta beste konfiantza batekin 
ibiltzen dira gazteak ere".

Bost eguneko lanketa
Aretxabaletako Mondragon Uni-
bertsitateko Komunikazio Cam-
pusean eta Goienaren egoitzan 
formatuko dira. Lehenengo bi 
egunetan, bideogintzan, irrati-
gintzan, fotokazetaritzan eta 
komunikazioarekin lotutako 
bestelako kontuetan zentratuko 
dira. Portillak aurreratu duenez, 
azken hiru egunetan, podcast 
saio baten sorkuntza landuko 
dute, bideopodcasta izango bai-
ta amaierako proiektu nagusia. 
Irakasleak dio gaur egun gazteek 
asko kontsumitzen dituztela 
halako produktuak: "Gainera, 
ondo pasatzeko, inprobisatzeko 
eta zenbait esparru ikasteko 
aukera ematen du". 

Podcasta sortzen
Hori guztia lantzeko Xabier Ur-
zelai kazetariaren, Gazteako 
Ainhoa Vitoria esatariaren eta 
Alex Padilla sare sozialetako 
adituaren azalpenak jasoko di-
tuzte: "Vitoriak irratipodcastak 
izango ditu hizpide. Padillak, 
berriz, bukaerako bideopodcast 

horren promozio-bideoak eta 
eduki osagarriak lantzen iraka-
tsiko du". Gainera, aitortu du 
azken lana zuzenean emititzeko 
aukera badagoela: "Sare sozia-
letako kontu bat sortuko dute 
parte-hartzaileek, eta bertatik 
partekatzeko aukera izango dute, 
izan zuzenean edo grabatuta".

Goienan egun batez
Martitzenean, Goiena izango da 
ikasleku. Xabi Urzelaik emango 
duen saioan, komunikabide bat 
barrutik ezagutuko dute: "Lan-
kideak ikusiko dituzte, zer den 
benetako erredakzio bat, irrati 
bat eta platoa, esaterako". He-
dabide batean egonda, fotokaze-
taritza landuko dute: "Gai kon-
kretu baten bueltan ideiak 
emango dizkiegu eta kalera 
aterako dira argazki kamerekin, 
gaia ilustratzeko beharrezkoa 
den argazkiaren bila".

Fotokazetaritza landuko dute Xabier Urzelairekin Goienan, martitzenean. GOIENA

Ateak irekitzeko prest II. 
Komunikazio Campusa
komunikazioa lehen eskutik ezagutzeko aukera izango dute uztailaren 4tik 8ra; 
bideogintza, irratigintza eta fotokazetaritza landuko dituzte, besteak beste, eta 
bideopodcasta izango da campusean egingo duten amaierako proiektu nagusia

MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAN ETA 
GOIENAN JASOKO 
DUTE FORMAKUNTZA 
NESKA-MUTILEK
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Garaiaren 15. urteurreneko ekitaldia, ekainaren 13an. IMANOL BELOKI

Hamabosgarren urteurrena bete 
du Garaia Parke Teknologikoak
ospakizun ekitaldian goraipatu zituzten parkean bertan 
lan egiten duten enpresa kopurua eta langile andana

Goiena aRRaSatE
Ospatu berri dute Garaia Parke 
Teknologikoaren hamabosgarren 
urteurrena. Eraikin nagusian 
elkartu zituzten Jaurlaritzako, 
Foru Aldundiko eta Arrasateko 
agintariak, zein bazkideak, par-
keko komunitateko enpresa 
ordezkariak eta langileak. Eki-
taldian nabarmendu zituzten 
parkeak ekartzen dizkion onurak 
Arrasateri eta Debagoienari.

Tituluaz gaindi, izen eta abi-
zenak zituzten bertaratutako 
agintariek. Bazkideen ordezka-
ri gisa parte hartu zuen Iñigo 
Ucinek, Mondragon Taldeko 
lehendakariak; ondoan zituela 
Leyre Madariaga, Eusko Jaur-
laritzako Eraldaketa Digitalaren 
eta Ekintzailetzaren zuzendaria; 
Iker Estensoro, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Ekonomia Sustape-
neko zuzendaria; eta Maria 
Ubarretxena, Arrasateko alkatea.

Ibilbidearen balorazioa
Ekitaldian aipatu zuten gaur 
egun Garaian 65 enpresa dau-
dela kokatuta eta, hori dela eta, 
2.525 pertsona daudela bertan 
lanean. Ikerketa eta Garapenean 
jarduten dute enpresa horietako 
%30ek. 

Zenbakietan sartuta, 2021ean 
14.000 pertsonatik gora pasatu 

dira parketik, 335 asanblada, 
batzar, ikastaro eta hainbat for-
matutako ekitaldietan. Esatera-
ko, SPRI eta MU Goi Eskolak 
sortu duten Garaia Enpresa 
Digitala ekimenak arlo tekno-
logikoarekin lotutako 49 forma-
kuntza saio ireki eskaini zituz-
ten eta 1929 pertsonek parte 
hartu zuten.

Horrez gain, parke teknologi-
koak Arrasateri eta Debagoie-
nari dakarzkion onurak aipatu 
zituzten; besteak beste, enpresa 
egonkor eta berritzaile horiek 
kalitatezko lanpostuak eskaini-
ko dizkietela inguruko gazteei, 
haien etorkizuna kanpoan beha-
rrean Debagoien inguruan erai-
ki dezaten.

Elkarlana sustatzeko topagu-
nea dela azpimarratu zen hain-
bat unetan, eta hamabost urtez 
izan dela unibertsitate, ikerke-
ta eta enpresen arteko elkarlan 
eta enpresen arteko elkarlan eta 
ekintzailetza topagunea.

Hausnarketaren konklusioa
15 urteko ibilbidean ikasitakoa 
azaltzeko, adibide gisa jarri zu-
ten Lander Belokik, MUko En-
presagintzako dekanoak, esan-
dakoa: "Berrikuntza sustatzeko 
ezinbestekoak dira enpresen 
tamaina, eragile osagarriak el-
karrekin egotea eta espazioak 
konpartitzea". 

Era bertsuan nabarmendu 
zuen dekanoak garrantzitsua 
dela eragileak konektatzen eta 
aukerak sortarazten dituzten 
dinamikak era sistematikoan 
aktibatzea.

ELKARLANA 
SUSTATZEKO 
TOPAGUNEA DELA 
AZPIMARRATU ZUTEN 
HAINBAT UNETAN

Beñat Alberdi Igartua aRRaSatE
XIII. kongresuan ponentzia po-
litikoa, zuzendaritza eta esta-
tutu berriak hautatu zituen 
Eusko Alkartasunak, joan den 
otsailean. Alderdiaren zati bat, 
ordea, kongresuaren aurka 
agertu zen, epaitegietara bide-
ratzeraino. Onartu berri du ildo 
kritikoaren kautelazko neurri 
eskaera Gasteizko Lehen Au-
zialdiko 6 zenbakiko epaitegiak. 
Kongresuan hartutako erabakiak 
bertan behera gelditzen dira, 
hortaz. Ildo kritikoaren boze-
ramaile da Esther Larrañaga 
arrasatearra eta zuzendaritza 
berriko partaide Maider Ota-
mendi eskoriatzarra.

Alde kritikoak kongresua in-
pugnatu zuen, irregulartasunak 
salatuta, eta kautelazko neurriak 
eskatu. Onartu egin du epaileak, 
baina ez da erabaki juridiko bat; 
loteslea bai, baina ez definitiboa. 
Epailearen erabakiaren arabera, 
kongresu aurreko egoerara itzu-
li beharko luke EAren antola-
kuntzak; hau da, izendapen eta 

egitura berriak bertan behera 
uzten ditu, eta otsail aurretik 
karguetan zeudenak orduko 
postuetara itzuli.

Esther Larrañaga bozeramai-
le duen ildoak adierazi du, 
prentsa ohar bidez, bozka tele-
matikoz egin zela, horren zile-
gitasuna bermatzeko bermerik 
eta araudirik gabe. "Epaileak 
irregulartasunak ikusi ditu, 
hainbat afiliatuk ohartarazi 
zuten bezala".

Zuzendaritza berriko kideak, 
Maider Otamendik, erabakira 
egokitzen ari direla argitu du: 
"Gure egunerokotasunean zein 
eragin izango duen ikusten ari 
gara. Aztertuko dugu zein den 
bide onena, helegitea jartzea 
izan daiteke bide bat". Nabar-

mendu dute epaia ez dela sartzen 
gatazkaren muinera eta, deialdia 
behar bezala egiteaz gaindi, ez 
dagoela kongresua baliogabetzen 
duen erabaki judizialik.

Eztabaidarako kongresua
Otsailaren 19an eta 20an egin 
zuten EAren XIII. kongresua, 
Gasteizko Europa Biltzar jaure-
gian. Zapatuan estatutu berriak 
bozkatu zituzten; domekan, be-
rriz, zuzendaritza berria. 

Alderdiak dituen 249 konpro-
misarioetatik 135ek hartu zuten 
parte eta 134k babestu zuten Eba 
Blancoren hautagaitza. Aurkez-
tu zen bakarra izan zen. Zerren-
da horren parte zen Maider 
Otamendi eskoriatzarra, eta, 
ondorioz, zuzendaritza nazional 
berriko kide izan beharko luke.

Kongresuaren lehen egunean, 
konpromisario kritikoek pro-
testa egin zuten Europa jauregi 
aurrean. Kexa modura, kongre-
suan parte hartu eta hautagaitzak 
aurkeztu beharrean, kongresu 
paralelo bat abiatu zuten.

Aurtengo otsailean Gasteizen egindako EAren 13. kongresuaren amaierako irudia. EUSKO ALKARTASUNA

EAko barne eztabaidak 
luzatu ditu epaileak
gasteizko epaitegi batek gelditu egin ditu Ea alderdiaren azkeneko kongresuko 
erabakiak. zuzendaritza berriko partaide izan beharko luke Maider otamendi 
eskoriatzarrak, eta ildo kritikoko bozeramailea da Esther Larrañaga arrasatearra

KAUTELAZKO 
NEURRIAK HARTU DITU 
EPAILEAK; LOTESLEAK 
DIRA, BAINA EZ 
DEFINITIBOAK

EkiNtzaiLEtza gaRaiaN
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Miren Arregi bERgaRa
Etorkizuneko Bergara 
bizigarri egiteko helburuan du 
begia jarrita Ehunduk. 
Horretarako, elkarlana, tokiko 
garapena eta eraldaketa 
soziala ditu oinarri. 
Ehunduk eta D2030ek balio 
bertsuetan jarria dute begia. 
Zeintzuk lirateke?
Alde batetik, gaur egungo 
beharrak zeintzuk diren 
identifikatu eta etorkizuneko 
erronketan begia jarrita izatea. 
Erronka konplexuak dauzkagu 
aurretik eta oso zaila izango 
da horiei bakoitzak –instituzio 
zein herritarrek– bere aldetik 
erantzutea. Gainera, 
erantzunak taldean eman 
behar direla uste dugu bi 
egitasmoek, kolektiboki, 
komunitateko eragile guztiak 
kontuan hartuz eta hauen 
arteko sareak sortuz. Erronka 
hauei aurre egin nahi badiegu, 
gure egunerokotasuna 
eraldatu beharko dugu, eta 
horretarako ezinbestekoa da 
gizarteko eragile desberdinak 
elkarlanean jartzea.
Zergatik da unea elkarlanean 
indarra jartzekoa?
Pandemiak eta pandemia 
ostekoak garbi utzi digu 
elkarren arteko beharra 
dugula, eta badirela hainbat 
gai oinarrizko. 
Supermerkatuetako apalak 
hutsik ikusi ditugu, 
argindarraren prezioaren 
kontrolik gabeko gorakadak 
pairatu ditugu, bakardadeak 
eragindako gaitzak ikusten 
hasiak gara... Bizi baldintzen 
okertzea ekarri du honek, eta 
guztioi eragin digu modu 
batean edo bestean. Arazo 
hauek norbanakooi eragiten 
digutela dirudien arren, arazo 
kolektiboak dira, guztioi 
eragiten digute, eta horregatik 
da momentu egokia behar 
hauei erantzun kolektiboa 
ematekoa. 
Bereziki gaude une konplikatuan? 
Zergatik?
Batez ere, oso dependentzia 
altua dugulako, esango nuke. 
Gure burua elikatzeko ehunka 
kilometrotara ekoizten diren 
produktuak behar ditugu, 
argindarra bezalako 
oinarrizko behar bat gutxi 
batzuen eskuetan dago eta 
nahi bezala erabiltzen gaituzte, 
familia batzuek beraien etxea 

berotzeko arazoak dituzte 
energiaren garestitzea dela eta, 
gizartea gero eta banatuago 
dago... Horregatik uste dugu 
errealitatea eraldatu beharra 
dagoela, bizi ahal ditugun 
bizitzak nahi ditugulako, eta 

uste dugulako posible dela 
egoera hau irauli eta denon 
artean oinarrizkoak diren 
beharrak burujabetzatik 
asetzea.
Uste duzu norbanakook egoerari 
aurre egiteko gertu gaudela? Gure 

egiteko moduak eta ohiturak 
aldatzeko gai izango gara?
Baietz esango nuke, baina 
norbanakook gure kontura 
gutxi egin dezakegu 
egoeraren aurrean. Argi 
dugu egoerari aurre egin 
behar badiogu modu 
kolektiboan izan behar dela. 
Gertu egotea baino gehiago, 
egiteko momentua dela 
esango nuke, instituzioak eta 
herritarrak elkarlanean 
egitura berriak sortzeko 
momentua. Bergaran badira 
gizartearen nagusitzen diren 
ohiturak irauli eta beste 
modu batera bizi nahi duten 
pertsonak, beste mota bateko 
gizartean sinisten dutenak. 
Ehunduren egitekoa zein da une 
honetan?
Hainbat lan lerro ditugu 
irekita gaur egun: energia 
komunitate bat eraikitzen 
ari gara herriko hainbat 
eragile eta norbanakorekin 
batera, energia gastua jaitsi 
eta autokontsumorako bidea 
egiten hasteko. Elikadura 
burujabetzara bidean ere 
jarriak gara, lehen sektoreko 
ekoizpen agroekologikoa 
hedatu eta herrian ekoizle 
berriak sortzeko. Teknologia 
arloan ere lanean gabiltza, 
korporazio handiengan 
dugun dependentzia maila 
jaitsi eta tresna propioak 
eraikitzeko. Hezkuntzan ere 
familia etorri berriei 
harrera egiteko sare bat 
eraikitzen ari gara eta 
kultura arloan ere 
bagabiltza; herriko kultur 

eragileen arteko agenda 
bateratua udazkenerako 
prest izango dugu. 
Nolakoa irudikatzen du Ehunduk 
etorkizuneko Bergara?
Denontzako Bergara 
bizigarria irudikatzen dugu, 
eta ez dugu nahi hau hitzetan 
bakarrik gelditzea. Bertan 
bizi garenok bertan bizi nahi 
izango dugun herri bat, non 
gure eta gure bizilagunen 
oinarrizko beharrak aseta 
egongo diren. Komunitatean 
biziko den Bergara bat, 
bizilagunari kasu egin eta 
elkarrizketarako eta 
lankidetzarako guneak izango 
dituena. Burujabea izango 
dena, non bertan lana sortuko 
den eta non bertan 
kontsumitzen dena bertan 
ekoizten den.
Zeintzuk dira bide horretan 
zailtasunak?
Herritarrok aktibatu egin 
behar dugu, eta horretan 
gabiltza. Hartzaile izatetik 
parte aktibo izan gaitezkeela 
konturatu behar dugu, eta 
erabakitzeko ahalmena 
dugula, oso zerbitzu jasotzaile 
rol batera ohituta baikaude. 
Bestalde, Ehunduren funtzioa 
ere bada Udalaren eta 
herriaren arteko zubiak 
eraikitzea, eta hor ere 
badaude zailtasunak. 
Instituzioek egiteko modu 
berrietara ere egokitu behar 
dute, eta herritarrengandik 
hurbilago egotera. Honez 
gain, gaur egun bizi dugun 
ekonomia kapitalista 
bortitzak dakartzan inertziei 
aurre egin beharra ere 
badago eta inertzia hauek 
apurtzeko ekonomia sozial 
eraldatzailea eredua 
beharrezkoa ikusten dugu.

Jokin Guridi, Ehunduko kidea. BERNAT ALBERDI

"ERREALITATEA 
ERALDATU BEHARRA 
DAGO, BIZI AHAL 
DITUGUN BIZITZAK 
NAHI DITUGULAKO"

"Inertziak apurtzeko, 
beharrezkoa da 
ekonomia sozial 
eraldatzailea"
JOKIN GURIDI EHuNDu EkiMENEko kiDEa
Eraldaketa sozialerako bulegoa eta herri proiektua hartzen ditu bere baitan ekimenak. 
askotariko erakundeak daude ekimenera lotuta; tartean, Debagoiena 2030

D2030: ELkaRRizkEta

"ZERBITZU 
JASOTZAILE IZATETIK 
AKTIBO IZATERA 
PASATU BEHAR DUGU 
HERRITARROK"
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Orduak igaro ditzake idazten inork molestatu gabe, ezta 
afaltzeko tenorea iristean ere, are gutxiago atsedenaren 
egokitasunaz ohartarazteko garaian; egunak pasatu ditzake 
idazten inork bulegoan bere falta sumatu gabe, tramite 
burokratiko gogaikarria bistatik kentzeko erredaktore 
baten beharra duten arte; hilabeteak iragan ditzake idazten 
familiakoek zein lagunek bere hutsunea sentitu gabe; 
urteak igaro ditzake idazten lagun maite baten bisitarik 
izan gabe, ezta haietariko baten zorigaiztoko heriotzaren 
jakinarazpena ere.

Baina urte askotako lan ilunaren ondoren, agian 
berariazko nartzisismo ariketa bati erantzunez, literatur 
ibilbideari autobiografia baten bidez azkena eman nahi izan 

dio, eta bukatu bezain 
laster ilusioz begiratzen dio 
oraindik bere eskuetan 
dagoenean, asaldatuta 
argitaletxeen atea jotzean, 
eta pozez beterik, behin 
argitaratuta, liburu-
dendaren apalategian 
ikustean. Baina tentazioari 
uko egiteko modurik onena 

bertan erortzea denez, ezin dio eutsi bere liburua gainetik 
irakurtzearen tentazioari.

Beraz, irakurtzen doan heinean, gorputz guztia 
zeharkatzen dion hotzikara nabaritzen du. Liburu-
saltzailearen ahotsak soilik askatzen du bere zentzumenen 
sorgortzetik.

—Barkatu, jauna, ixtera goaz. Jauna? Ondo al zaude?
Orduan ohartzen da egin duen hanka-sartzeaz. Ez dago 

bere autobiografian bakardadeari aipamen bat bera ere, ezta 
antzeko edo eratorria den hitzik. Gizakiari errazago zaio 
ezagutzen ez duen horretaz mintzatzea; zuzenean bizi izan 
duena, barneko errealitatea, funtsean dena, bere 
hizketalditik hain erraz hutsaltzen da inork ez lukeela 
esango berezkoa zaionik.

Liburu-saltzailearen hitz arduratsuak urteetan eskaini 
dizkioten bakarrak dira, idazleak bihotz-bihotzez eskertzen 
dituenak. Ardura faltsua dela badakien arren. Bere 
autobiografia bezala.

Idazlea bere 
bakardadean

zabaLik

IÑAKI GOITIA

IRAKURTZEN DOAN 
HEINEAN, GORPUTZ 
GUZTIA ZEHARKATZEN 
DION HOTZIKARA 
NABARITZEN DU

Burokraziaren lanak 
--------------------

JOSEBA BARANDIARAN ANDUEZA
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Egun, ia nonahitik bidaltzen 
dizute emailen bat, mezuren 
bat, esteka edo link-en bat 
duena. Informazio 
garrantzitsua izan liteke: 
ogasunarekin dituzun 
betebeharrak, unibertsitateari 
entregatu beharreko agiriak, 
gizarte segurantzarekiko 
betebeharren epe edo 
baldintzak… Denetarik.

Baina gertatzen da, gertatu 
zaigu, link-a ongi ez 
ibiltzea. Klikatu eta deus ez 
ikustea. Kasu horietan, zer 
egin? Deitu dezakezu bulegora, 
buro-ra, hango krata-k, 
morroiak, zeu morroi nola 

bihurtu zaituen ikusteko: a, 
bada, nire esteka badabil. Zure 
nabigatzailea izango da, zure 
ordenagailua, zure antibirusa, 
zure segapotoa… Zure arazoa.

Papera ordezkatzearen 
aldekoa banaiz, noski. 
Digitalizazioaren abiadura eta 
abantailak begi-bistakoak 
dira. Baina komunikazio 
digitala lehen planora 
ekartzearekin, telefonoak 
ezkutatzera ere jo dugu. 
Zalantzak, arazoak argitzeko 
giza argibideak emateko 
telefono bat eskura izatea oso 
lagungarria izan ohi da. Ez 
luke behar, baina gauza 
handia da gaur egun; ezohiko 
bihurtu baita.

Mozilla, Chrome, 
Explorer…. tresnak dira. 

Eta ez akasgabeak. Geroni 
ere ez garenez.

Baina nago sarri ahaztu 
egiten zaigula adinduek edo 
neure moduko boomer-ek 
bederen arazo latzak izan 
ditzakegula garrantzitsu 
diren komunikazio zenbaiten 
jabe egiteko. 

Komunikazio elektronikoa 
lehenesten dut, baina, 
zenbait kasutan, ondorioak 
larri samarrak izan 
daitezkeenetan eta, SMS edo 
papera bera ez nituzke erabat 
baztertuko.

Burokraziak maiz ematen 
ditu lanak. 

Eta kaltetua, bai ala bai, 
beti da herritar arrunta. 

Sekulan ez teorian beretzat 
lanean ari den makroegitura.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Badoaz azken 
lekaimeak
--------------------

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA
bERgaRa

Mariaren Lagundiko azken 
zazpi lekaimeek Bergaratik 
alde egin behar dutela irakurri 
berri dut, eta bertan sortutako 
ikastola utziko dute.

Ez naiz, oraindik, horren 
nagusia, eta memoria fresko 
samarra dudanez, parbulitoak 
bertan egin genituenekoak begi 
bistan ditut. Santa Juana de 
Lestonac-en erretratua; pianoen 
gela; ama Maria Jesus, 
irakurtzen eta idatzitakoa 
maitatzen irakatsi zidana; ama 
Begoña Recalde, pianoa 
zigortzen erakutsi zidana...

Ez da garrantzi gutxiko 
instituzioa Bergaran, nork bere 
sinismen erlijiosoak izan arren. 
Bergarar guztiontzako 
erreferente bat izan dira 223 
urtean. Ez da makala!

Gure garaikideontzat, gure 
amen ikastetxea izan zen, eta 
gu guztion parbulito eskola.

Gerora gure neskalagunak 
izango zirenek ere bertan 
ziharduten, gona gris eta 
alkandora koadrodunekin. 
Ama Yoldik zuzentzen zituen 
flauta jotzen eta ama Maria 
Amparo atezain zebilen.

Ez naiz ni santujalea, baina 
gaur, alde egingo dutela 
jakitean, oroitzapen asko pilatu 
zaizkit. Seguruenik, gure 
gaurko Bergarak badaukalako 
Mariaren Lagundiko 
kolegioarekin zerikusirik.

Bejondeiela doazenei, eta 
gogora dezatela Bergarak ez 
duela ahaztuko gure herriari 
emandakoa...

'Le grand depart'
--------------------

MARKEL IRIZAR
tREk-SEgaFREDo tXiRRiNDuLaRi 

taLDEko taLENtu biLatzaiLEa Eta 

ENbaXaDoREa

oÑati

Akaso, guztiz erratuta ibiliko 
naiz, baina beti pentsatu izan 
dut ume edo nerabe moduan 
bizi izandako oroitzapen eta 
esperientziek heldu bezala 
izango garena, edo gaur egun 
garena, baldintzatzen dutela, 
hein handi batean.

Nire kasuan, aita 
txirrindulari zale izan, eta 

gaztetatik bizi izandako 
txirrindu giroak ekarri du 
uztailak esanahi berezia izatea: 
Frantziako Tourra. Eta Tourra, 
bere konnotazio guztiekin: 
autokarabana, furgona eta 
kanpin dendak, ikurrina, 
marea laranja, patata-tortilla, 
beroa, bizikletak, jaia...

Ez dakit kiroletan errege den 
futbola oporretan delako eta 
komunikabideek beste kirolei 
arreta gehiago jartzen dietelako 
den. Akaso, daukan 
tradizioagatik da, edota 
egutegian daukan 
kokapenagatik, baina egutegiko 
lasterketa garrantzitsuena da.

Txirrindulari bezala beti izan 
nuen Tourra probatzeko gogoa. 
Haren handitasuna ikusi nahi 
nuen, Pirinioetako zaleen 
berotasuna nolakoa zen 
esperimentatu, eta Champs 
Elysees-ko birak bukatu osteko 
txirrindulari karneta jaso…

Hala ere, eta Giro zalea 
izanik, behin Tourra probatu 
eta gero, ez dut azken urteetan 
Tourrera joateko grina 
berezirik izan, 2023ko Tourra 
zein berezia izango den 
konturatu naizen arte. Aurten 
Tourra Kopenhagen hasiko da, 
Danimarkako hiriburuan, eta 
Trek Segafredo gure taldeko 
zuzendaria Kim Andersen da, 
danimarkarra! 60 urte pasa 
ditu, eta batek daki zenbat 
Tour osatu dituen 
txirrindulari; beste mordoxka 
bat zuzendari. Aurtengoa 
nolako ilusioarekin prestatu 
eta bizitzen ari den ikusteak 
ohartarazi dit 2023ko Bilboko 
Grand Depart-a edo irteera 
handia ze berezia izango den 
niretzat.

Euskal Herrian 2023ko 
Tourra hasi arte 365 egun lo 
geratuko gara, baina etxe 
aurretik taldeko kotxean 
pasatzeak zer ekarriko didan 
pentsatzeak irribarre txikia 
ateratzen dit. Egun hori iritsi 
bitarte, italiarrekin ikasitako 
esaldi bat ekarri nahi nuke: 
‘Una alla Volta’. Banan-banan 
joaten. Goza dezagun 2022ko 
Tourraz. Nire desiorik onenak 
Tourrean egongo diren zale eta 
kideei; batez ere, nire lagun 
Kim-i. Majo goza dezagun, eta 
prest gaitezen munduari 
euskaldunak nortzuk garen 
erakusteko, Euskal Herria 

txirrindularitzaren begietatik 
zer den erakusteko.

Tik, tak, tik, tak… 365 egun 
‘gure Grand Depart’-erako!

Maren Belastegiri 
(Bergarako Sortu) 
erantzunez
--------------------

IÑAKI ARREGI
bERgaRako EaJ-PNV

bERgaRa

Euskadin egiten diren enpresa 
guztiek udalaren baimena 
behar izaten dute beren 
jarduera hasi aurretik. 
Valogreeneren kasuan, EH 
Bilduko alkateak baimena 
eman zion Bergarako 
Larramendi poligonoan 
ezartzeko. Orduan ez zegoen 
errauskailuaren mamurik. 

Ondoren, Eusko 
Jaurlaritzaren Ingurumen 
Sailak proiektua goitik behera 
aztertzen du. Erakundeko 
teknikarien lana da hori, eta 
parametroak, legediak, 
teknikoki baloratu beharreko 
guztia aztertu eta txostena 
egiten dute. Ingurumen 
Departamentuak esaten du ze 
jarduera mota den, eta ez du 
inondik inora esan 
errauskailua denik. 

Sortu eta bere inguruko 
sateliteek asmatutako gezurra 
mila aldiz esanda ere ez dute 
egia bihurtuko. Desinformazioa 
manipulatzeko nahiarekin 
ematen den okerreko 
informazioa da. 

Lotsagarria da alderdi 
politiko batek gezurrak eta 
manipulazioa erabiltzea 
populismoa egiteko eta EAJ-
PNV gauza guztien errudun 
azaltzeko. Herri osoaren 
izenean hitz eginez eta Herri 
honen alde 40 urtetan 
eraikitakoaren aurka zabiltzate 
lau botoren truke. Tapia legea 
deitzen diozuenak ondo daki 
Sortuk ez duela zerikusirik 
Valogreene enpresarekin, 
enpresa pribatua baita. Lege 
hori administrazioak bultzatu 
eta sortutako beharrezko 
azpiegiturentzat bakarrik baita. 

Zaldibarko zabortegia 
zabaltzeko baimena ere 
Bilduko alkateak eman zuen 
eta argi dago zabortegi horien 
eredua amaitu dela betirako.

"Zabor kudeaketa 
jasangarria", diozue gutunean. 

Atez ateko zabor bilketaren 
alde egin zenutenean, 
zabortegien alde zineten. Eta 
orain, Herriaren erabakitzeko 
eskubideaz ari zarete? Orduan, 
Herriaren aurrean inposizioa 
besterik ez zenuten egin atez 
ateko sistemarekin. Sortu ez da 
inor EAJ-PNVri lezioak 
emateko eta ez du EAJk 
Bergarako alkatea epaitegietara 
eramateko mehatxurik egin, 
alkatea bera sartu da 
kontradikzioetan eta epaitegien 
esku geratzeko arriskuan. 

Bergarako EAJ-PNVk argi 
utzi nahi du Sorturen 
desinformazio eta mehatxuen 
aurrean beti defendatuko 
dugula informazioa eta herri 
eraikuntza, azken 40 urteetan 
egin dugun bezalaxe.

Boxeoa, kirola?
--------------------

JOSEBA ZENDOIA ETA EUXEBIO 
AREXOLALEIBA 
aRRaSatE

"Boxeoak galzori eta arrisku 
handiak dakartza. Hau da gure 
lana, gure grina. Sekula ez da 
nire asmoa izan nire 
aurkariari min ematea". Hauxe 
da Marie Pier Hule boxeolari 
kanadarrak 2021eko irailaren 
2an esandakoa; Jeanett 
Zacarias Zapata mexikarra, 
haren aurkaria, hil eta bost 
egunera egindako adierazpena.

18 urteko neska 
mexikarraren hanka eta 
eskuak kontrolik gabeko 
dardarak hartu zituen ringean.

Boxeoa kirola dela esan 
genezake? 

Onartezina iruditzen zaigu 
gizonezkoen eta 
emakumezkoen arteko 
horrelako lehiak. 

Beti pentsatu izan dugu 
horrelako ankerkeriak 
gizonezkoen kontuak zirela, 
gure auzo-lotsarako. 

Irudiak ikaragarriak ziren: 
kolpeak aurpegian eta buruan, 
etengabean. Odol jarioak, 
ubeldurak, begirada 
erasokorrak, ikusleak algaraka 
eta pozarren, paranoia egoeran 
guztiak. 

Adituen esanetan, hauek dira 
boxeoaren ondorioak:

-Etengabeko kolpeen 
ondorioz, epe ertainean, arazo 
neuronalak sortzen dira 
kasuen %90ean.

-Kolpe gogorren eragina ez 
da soilik mentala. Kalte 
fisikoak nabarmenak dira.

-%90ek garuneko lesioren bat 
izango dute kirol-ibilbidea 
bukatzean. Jasotzen dituzten 
kolpeek burmuina substantzia 
kimikoz betetzen dituzte 
neuronen despolarizazioaren 
ondorioz.

-Hasierako sintomak hauek 
izaten dira: buru-
arintasunaren murrizketa, 
mugimendu-koordinazioaren 
gabezia eta pentsamenduak 
sailkatzeko zailtasunak. 
Boxeolarien %40k eta %80k 
entzefalopatia kroniko 
traumatikoak dituzte eta %17k, 
parkinsona.

-Gaian aditua den Dick 
Swaab neurologo holandarrak 
honako hauek ere aipatzen 
ditu: hizkuntzaren 
nahasmenduak, epilepsia, 
begien mugimendu 
kontrolaezina eta 
mugimenduen 
ezegonkortasuna.

-Ikusmenean ere ohikoak 
dira kalteak, bat-batean edo 
modu mailakatuan ikusmen 
galerak izatea.

Boxeolari gehienak jatorriz 
txiroak eta kultura-maila 
urrikoak izaten dira eta 
boxeoan egoera horretatik 
irteteko aukera ikusten dute.

ETBk astero Boxeo izarrak 
izeneko saioa eskaintzen du. 
Kontuan izanda ETBk onartua 
duen kode-etikoa, ulertezina 
egiten zaigu kirola den 
aitzakiapean horrelako 
programak emititzea.

Guztion erantzukizuna da 
era honetako ikuskizunak eta 
gaizki izendatutako kirolak 
ezabatzea.

Melillako hesian 
gertatutako erasoen 
aurrean gaitzespena
--------------------

LEIRE ETXEBERRIA 
Hotz oÑatiREN izENEaN

oÑati

Hotz Oñatik erabateko 
gaitzespena adierazi nahi du 
Melillako hesian gertatutako 
erasoen aurrean eta gai hau 
jorratzerakoan 
komunikabideek adierazten 
duten sentsibilizazio faltaren 
aurrean.

Bide seguru eta legalak orain!

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Aho zapore gozoa utzi dute, oro 
har, San Juan jaiek, nahiz eta 
lehen eguneko entzierroko jen-
de pilaketak foku guztiak bere-
ganatu zituen. Zorionez, baina, 
susto batean geratu zen hura 
eta behin jaiak bukatuta, Udal 
Gobernuak eta eragileek horien 
balorazioa egiteko baliatu dute 
aste hau. Udal Gobernuak "oso 
balorazio positiboa" egin du, 
eta ekintza guztiak "jendez gai-
nezka" egon direla azpimarratu 
du Maria Ubarretxena alkateak. 
Era berean, kultura eragileen 
inplikazioa eta egin duten lana 

eskertu du, "haiek barik ez zi-
relako posible izango jaiak".

Herritarren jarrera ere na-
barmendu du: "Errespetuz jo-
katu da eta parte-hartzea itzela 
izan da ekintza guztietan. Iku-
si da bi urteren ostean jendeak 
gogo handia zuela jaiez goza-
tzeko eta ondo pasatzeko; hala 
izan da".

Bestalde, modu berezian es-
kertu gura izan ditu udal lan-
gile guztiak, daukaten inplika-
zioagatik eta egiten duten lan 
guztiagatik. "Kultura saila, 
Udaltzaingoa, udal brigada, 
Berdintasun teknikariak… jo 

eta su lanean aritzen dira he-
rritarrok sanjuanak behar be-
zala disfrutatu ditzagun, eta, 
beraz, haien lana eskertu behar 
dugu", nabarmendu du alkateak.

Egiari zor, eguraldiak ez du 
behar beste lagundu, baina as-
korik ere ez du baldintzatu, zo-
rionez. "Esaterako, Zeuk iñ zeuk 
jan bazkarian, karpak jarri zi-
tuzten, eta ez zen inongo arazorik 
egon eta herritarrak gustura egon 
ziren. 1.000 pertsonak baino gehia-
gok hartu zuten parte. Era berean, 
pailazoak Amaia antzokira le-
kualdatu behar izan ziren, baina 
sarrera batzuk gelditu ziren so-

beran; beraz, gura izan zuten 
guztiek gozatu ahal izan zuten 
emanaldiaz". 

Arbolapetako gunea, eraginkor
Era berean, indarkeria matxis-
tarik gabeko guneak, Arbolape-
tan jarri dutenak, jakin-mina 
piztu duela azpimarratu dute 
Udaleko Berdintasun Sailetik. 
"Oro har, gure presentzia oso 
eskertua izan da eta material 
ezberdina edukitzeak ere jendea 
gerturatzeko lagundu du". Te-
lefono arretari dagokionez, ez 
dute deirik eduki.

Askotariko materialak izan 
dituzte gunean: jaien testuingu-
ruan gerta daitezkeen erasoak 
identifikatu eta aurre egiteko 
eskuorriak, zurrumurru matxis-
tei buruzko liburuxka, pegatinak, 
txapa eta abar. Horrez gain, 
Udaletik banatutako materiala 
ere eduki dute, hala nola Ema-
kume Txokotik ateratako poltsak, 
beldur barik eskuorriak eta 
festen testuinguruan erasoei 
aurre egiteko baliabideak. Horrez 
gain, berriki atera duten Auto-
defentsa koadernoak ere jakin-mi-
na piztu duela nabarmendu dute. 
"Koaderno honen helburua ema-

kumeok* eduki ditzakegun era-
so ezberdinak jaso eta hauei 
aurre egiteko erabiltzen ditugun 
estrategiak biltzea da".

Adin guztietako jende joan da 
gunera. "Halere, gehien nagusi-
tu den profila neska* gazteena 
izan da. Gehienak gure presen-
tziak jakin-mina piztuta berta-
ratu dira; gure egitekoa agertzean 
oso eskertuak agertzen ziren, 
eta gure lana zoriondu".

Txosnetan, zapatua jendetsuena
Txosnaguneko balorazioari erre-
paratuta, Arrasateko Txosna 
Batzordea datorren astean ba-
tuko da balorazio ofiziala egite-
ko. Nolanahi ere, aurreratu dute 
orokorrean oso ondo joan dire-
la jaiak, eta jende ugari egon 
dela txosnagunean; batez ere, 
ekainaren 25eko kontzertuetan. 
Azpimarratzekoa da egun hartan 

Juan dira, festak 
sustoa gaindituta
Eguraldiak lekualdaketa batzuk eragin arren, aurreikusitako ekintza guztiak egin ahal 
izan dituzte sanjuanetan eta, oro har, "oso balorazio ona" egin dute eragile guztiek; 
San Juan eguneko entzierroan gertatutakoak, beraz, ez du aho zapore gozoa mingostu 

Helduen danborrada, Maala kalean. Jose Berriori (92 urte) eta Vicenta Bengoari (100) lore sorta bana eman zien Udalak. Erraldoi eta kilikiak, Erdiko kalea girotzen.

San Juan bezperan, dantzariak errementari dantza egiten, suaren ondoan. ARGAZKIAK: GOIENA

TXOSNA BATZORDEA: 
"DATORREN ASTEAN 
BILDUKO GARA, BAINA 
LEHEN BALORAZIOA 
POSITIBOA IZAN DA"

SaNJuaNak 2022

Mariatxiek eta haien dantzek ikusmina piztu zuten herriko kaleetan.
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Su Ta Gar taldeak egindako 
kontzertuan gogoan izan zitue-
la zenbait arrasatear. Esaterako, 
Eneko Allende ekarri zuen go-
gora Aitor Gorosabelek, eta 
baita RIP taldea bera ere. Izan 
ere, kontzertuaren bukaera al-
dera, omenaldi modura jo zuten 
Enamorado de la muerte abestia 
eta emanaldiko momentu gore-
netako bat izan zen hura.

Era berean, Txosna Batzorde-
tik adierazi dute ez dutela jaso 
eraso matxista, homofobo edo 
transfoboen salaketarik.

AEDko kideak ere pozik
Itxaro Artola Arrasate Euskaldun 
Dezagun elkarteko kideak esan 
du zituzten helburuak beteta 
geratu direla. "Aurreikuspenak 
onak ziren, jendea oso gogotsu 
zegoen, eta nabaritu da oso giro 
sanoa egon dela kalean".

Batetik, dragoi janean, jendeak 
"oso ondo" erantzun zuela azal-
du du eta "oso balorazio onak" 
jaso dituztela haien aldetik. "Giro 
ezin hobea egon zen eta oso po-
zik gaude, alde horretatik", gai-
neratu du AEDko kideak.

Bestetik, bertso saioa Kultu-
ratera aldatu behar izan zuten 
azken unean, euri-langarra ari 
zuelako, baina aretoa bete egin 
zen eta "oso saio polita" eskaini 
zuten bertsolariek. "Entzuleak 
oso gustura geratu ziren, eta, 
beraz, gu ere bai", gaineratu du 
Artolak.

Aukera aprobetxatu du, az-
kenik, dragoi janean zein ber-
tso saioan dena antolatzen eta 
laguntzen ibili ziren herritar 
eta eragile guztiei eskerrak 
emateko.

Anibal Carmonaren 'Dantza' argazkiak irabazi du San Juan Jaiak Argazki Lehiaketa.

Udal langileak, makala prestatzen.

Hainbat haur, makala garraiatzen.

Sanjuanen balorazioa, oro har, oso positiboa izan den arren, susto 
txiki batekin eman zitzaien hasiera jaiei. Izan ere, zezen-plazarako 
sarreran izandako hainbat erorketaren ondorioz, jende pilaketa 
handia izan zen. Hori hala, jaien balorazioa egiterakoan, 
gertatutakoari konponbide bat ematen saiatuko direla azaldu du 
Maria Ubarretxena alkateak.

Behin jaiak bukatuta eta "lasaitasunetik eta distantziatik" 
begiratuta, adierazi du Udala batuko dela jaietako eragileekin eta, 
bereziki, zezenen bueltako eragileekin. "Datorren urtera begira 
aldaketak proposatuko ditugu. Zorionez, ez da ezer larririk gertatu, 
apurka-apurka errekuperatzen ari dira kolpeak eta ubelduak eduki 
zituzten herritarrak, baina dagoeneko hirugarren aldia da 
horrelako jende pilaketa bat gertatzen dena, eta neurriak hartu 
beharra dago".

Aurrerantzean ere entzierroak egitea posible dela uste du 
alkateak, baina "neurri berezi batzuk" hartuta. "Oraindik goiz da 
neurri horiek aurreratzeko. Balorazio sakonagoa egin gura dugu, 
eragileekin eseri eta ondo hausnartuta", gaineratu du.

Ganaduzaleak ere, elkartzeko prest
Iñigo Almortza Bergarako Zezenak ganadutegiko arduradunak ere 
esan du entzierroaren inguruko eragile guztiak elkartu egin 
beharko direla eta erabaki batzuk hartu. "Edukiera kontrolatuta 
dagoenez eta sartzeko aukerarik ez daukatenez, askok entzierroa 
aprobetxatzen dute plazan sartzeko. Beraz, jende asko pilatzen da 
zezen-plazaren sarreran, eta arrisku handia dago horrelakoak 
gertatzeko. Irtenbide bat ematen saiatu beharko dugu hain 
inportantea bihurtu den entzierro hau egiten jarraitu ahal izateko".

Datorren urterako, neurri bereziak

Jende pilaketa, San Juan eguneko entzierroan. IMANOL BELOKI

SaNJuaNak 2022

Haur bat, tirolinan, Biteri plazan.
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Apirilean, Euskadiko Hezkuntza 
Lege berriaren oinarriei buruz-
ko akordio zabala sinatu zuten 
Eusko Legebiltzarrean. Hala, 
Arrasateko EAJk antolatuta, 
lege horren ezaugarri nagusiak 
azalduko ditu Jokin Bildarratz 
Hezkuntza sailburuak. Uztaila-
ren 5ean, martitzena, 18:30ean 
hasiko da hitzaldia, Kulturateko 
areto nagusian. 

Hezkuntza Lege 
berriaz ariko da Jokin 
Bildarratz Kulturaten

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Errozioa ospatzeko urtero egiten 
duten egun osoko festa da do-
mekakoa. Huelvan du jatorria 
erromeria hark (Andaluzia), eta 
Pentekosteetako domekan ospa-
tzen dute. "Hemen, ordea, egu-
raldi onarekin egite aldera, 
uztaileko lehen domekan egitea 
erabaki genuen, eta hala egin 
ohi dugu urtero", azaldu du Sal-
va Delgadok, Al-Andalus zentro 
kulturaleko presidenteak.

Al-Andalus zentroan Ama Bir-
jina bat daukate eta haren ome-
nezko askotariko ekintzak egiten 
dituzte. Era berean, jendeak 
Andaluziako jakiak eramaten 
ditu eta sevillanak dantzatzen 
dituzte. Festa ospatzeaz gain, 
Andaluziako kultura ikusarazi 
eta ezagutarazi gura izaten dute 
egun horretan.

Egun osoko festa izango da
09:00etan hasiko dute ospakizu-
na, gosalduz eta Euskal Herriko 
hainbat lekutatik iritsitako kul-
tur elkarteei harrera eginez. 
Ondoren, 09:45ean, Lasarte-Oria-
ko Semblante Rociero abesbatzak 
salbea abestuko du.

Erroz ioko Ama Bir j ina 
10:00etan aterako da Al-Andalus 
zentrotik eta, erromesek eta 
zaldunek lagunduta, Santa Te-
resa elizaraino joango da. Han, 
lore eskaintza egingo diote el-
karteetako ordezkariek eta he-
rritarrek.

10:45ean hasiko da Errozioko 
Amaren aldeko meza, Victoria-
no Etxabe artzapezpikuaren 
eskutik. Halaber, Semblante 
Rociero abesbatzak eta Lourdes 
Oncalaren sevillana dantza tal-
deak girotuko dute saioa.

Ordubeteren ostean, 11:45ean, 
Ama Birjina eta erromesak eli-
zatik irtengo dira. Irteeran, se-
villanak eta abestiak eskainiko 
dituzte hainbat taldek, eta zal-
dunek Arruena parkeraino era-
mango dute Ama Birjina, erro-
meriari hasiera emanaz. Azke-

nik, 19:30ean emango diote bu-
kaera erromeriari.

1990az geroztik
Esan moduan, hogeita hamar-
garrena izango da aurtengoa. 
1990ean egin zuten lehenengoz 
Arrasaten Errozioko erromeria, 
eta hasierako urteetan Udala 
auzora joaten ziren. "Zaldiz igo-
tzen ginen, erromerian, karro-
zekin. Hiruzpalau urtez egingo 
genuen han, eta geroztik, Arrue-
na parkera pasatu ginen. Urrun 
geratzen zen, eta errepidea ere 
ez zen egokiena. Azken batean, 
ez zen lekurik aproposena ho-
rrelako ekitaldi baterako, apar-
kalekuak ere gutxi zeuden eta 
abar", azaldu du Delgadok.

Azken bi urteetan, ordea, ezin 
izan dute egin, eta gogotsu dau-
de festa berreskuratzeko. Hori 
bai, nahiz eta hogeita hamarga-
rren urteurrena izan, ohi moduan 

ospatuko dute, aparteko ospa-
kizunik egin barik. "Guretzako 
urte guztiak dira berdinak, os-
pakizuna bera da urtero".

Herritar guztiei zuzendutakoa
Egun handia izan ohi da Erro-
zioko erromeria, eta Euskal 
Herri osotik etortzen da jendea. 
Aurten, esaterako, hamabost 
autobus daude baieztatuta. Ha-
laber, andaluziarrez gain, festaz 
gozatzen duten euskaldunak ere 
asko direla nabarmendu du. 
"Interes handia pizten du jaiak 
herritarrengan, eta herritar asko 
etortzen dira erromeriara; are 
gehiago, gure zentroarekin inon-
go zerikusirik ez duen jende 
askok hartzen dute parte".

Jantzi tradizionalekin kalera
Aurten ere Errozioko jantziak 
eramateko eskaera egin diete 
parte-hartzaileei. "Beti eskatu 
izan diegu, baina geroz eta gu-
txiago dira jantzi tradizionalak 
ekartzen dituztenak, ez baita 
erraza jantzi horiek edukitzea. 
Dantzariek eta zentroetako ki-
deek bakarrik izan ohi dituzte".

Jantziez harago, baina, dome-
kan Arruenara joateko dei egin 
diete debagoiendar guztiei.

2019an egin zuten azkena. Azken bi urteetan ez dute egiterik izan. GOIENA

Errozioko erromeriaren 
hogeita hamargarrena 
uztailaren 3an, domeka, Errozioko erromeriaren erdigune izango da arruena parkea. 
al-andalus zentro kulturalak egun osoko egitaraua prestatu du hogeita hamargarren 
urteurrena ospatzeko, eta parte-hartzaileei Errozioko jantziak eramateko eskatu diete

ANDALUZIAKO JAKI 
ETA DOINUAK IZANGO 
DIRA PROTAGONISTA 
ARRUENA PARKEAN 
DOMEKAN

Amultsua

Hamaika gazte-n hamaika ikaskide aritu ginen atzera begirako 
kontuez berbetan. Eta batek esan zigun: "Argi izan gaur baino 
hobeto ez garela inoiz izango!". Gorputzean ajeak ditugula edo… 
Bogan dagoen Chem-sexa azaltzen zigun bitartean. Alta, azken 
irakurketa kuttunek bestelako argia erakutsi didate:

Karmele Jaiok Ez naiz ni errelatoetan dio: "Zailena ez da 
zahartzea, zahartzen hastea baizik". Atakan zauden onarpena, 
besteen begirada nola aldatzen den ohartzea. Haren edozein 
libururekin fusionatzen naiz, nire bizipenak diren sentsazioaz.

Miren Amurizaren Basa-k maisulana den Amama filma ekarri 
dit akordura. Bizimodu ezberdinen arteko talka idazkera soil eta 
bikainez jantzia.

Eta Itxaro Bordaren Euri zitalari esker, bizibide berrira doan 
pertsonaiak Itoizek modura harrapatu nau, hiztegia alboan, 
elearen dantzan miretsita. 

Eta nola ez, Arantxa Urretabizkaiak Azken etxea-n ederto 
islatzen du etapa aldaketa baten desioa. Eta berak dioen bezala, 
gurago nuke zahar errebeldea izan.

NiRE uStEz

ITSASO ERRETOLATZA

Arrasateko Udalak udako es-
kaintza turistikoa aurkeztu du, 
"Arrasate sakon ezagutzeko 
programa", herritarrei zein bi-
sitariei zuzenduta, Arrasate, 
gertuko turismoa lelopean.

Bisitak izango dira uztailaren 
2an, 9an, 23an eta 30ean, abuz-
tuaren 6an eta 27an eta irailaren 
3an eta 10ean. 11:00etan hasiko 
dituzte euskarazko saioak eta 
12:15ean, gaztelaniazkoak, He-
rriko Plazatik. Irailaren 17an, 
bisita gidatu berezia egingo dute, 
San Juan Bataiatzailea elizara.

Zortzi mendi ibilaldi egingo 
dituzte eta lehena, bihar: Arra-
sateri bira, mendebaldetik. In-
formazio osatua Goiena.eus 
webgunean dago.

Bisitak eta mendi 
ibilaldiak, "Arrasate 
hobeto ezagutzeko"

Euskaraldiaren hirugarren edi-
ziora begira jarrita, Arrasateko 
industria eta zerbitzu enpresei 
zuzendutako saioa egingo dute 
uztailaren 6an, eguaztena, 
17:30ean hasita, Kulturateko 
areto nagusian. Asmoa garbia 
da: sektore horietako enpresak 
ariketa sozialera batzea.

AZK komunikazio agentziako 
kide Jone Amonarrizek Euska-
raldian parte hartzeak enpresa-
ren ikuspegitik dituen onurak 
azalduko ditu, euren esperien-
tziatik abiatuta. Halaber, Ekide 
enpresako pertsonen arduradun 
eta euskara koordinatzaile Ma-
ria Esquirozek duela bi urteko 
Euskaraldirako nola prestatu 
ziren kontatuko du.

Euskaraldira erakarri 
gura dituzte industria 
eta zerbitzu enpresak

Uztailaren 29ra arte, astelehe-
netik egubakoitzera 16:00etatik 
20:00etara, euskarazko irakur-
gaiak, mahai jolasak eta jolase-
rako elementuak maileguan 
hartzeko aukera izango da Mu-
sakolako igerilekuan. Halaber, 
Monterronen ere hainbat ekin-
tza egingo dituzte martitzenetan. 
Informazio gehiago Goiena.eus 
webgunean dago.

Freskura egitasmoaz 
gozatzeko aukera 
dago uztail osoan
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Hasier Larrea ARRASATE
1896ko uztailaren 7an Euskal 
Jaiak ospatzearen aitzakiaz, 
Donostiako Elkarte Koraleko 
hogei abeslarik Gipuzkoa guru-
tzatu zuten ekainean, Zumarra-
garaino trenez eta handik Arra-
satera diligentziaz joanda. Hori 
horrela, hurrengo urtarrilean 
sortuko zen Donostiako Orfeoia-
ren aitzindariek Herriko Plazan 
egin zuten lehen agerraldi pu-
blikoa. Mugarri hari beste hain-
batek jarraitu diote, Juan Bau-
tista Agirre orfeoiko kide arra-
satearrak gogoan duen moduan: 
"1968an, 72an, 79an, 89an, 96an 
birritan, 98an eta 2014an etorri 
dira hona kontzertuak ematera; 
hau da, 75. eta 100. urteurrene-
tan hemen izan dira, eta 125.ean 
ere eutsiko diote ohiturari".  

Tradizioa, gaurdaino
Urtero 35 kontzertu inguru es-
kaintzen ditu mundu osoko 
areto eta jaialdi garrantzitsue-
netan Donostiako Orfeoiak. 
Tarteka, goi mailako musika-
riekin batera, Vienako Orkestra 
Sinfonikoarekin eta Berlingo 
Orkestra Filarmonikoarekin 
eginak baititu elkarlanak. 

Bihar, 20:00etan, Uarkapeko 
frontoian azalduko dira Txor-
bela Otxoteko, Goikobalu abes-
batzako eta Arrasate Musikale-
ko kideekin. Izan ere, Donostia-
ko Orfeoia ez da urtemuga bo-
robila betetzen duen bakarra, 
herriko musika eskolak bere 
ibilbideari ekin baitzion duela 
50 urte. Eta jakina da, baita ere, 
Txorbela eta Goikobaluko kide 
ugari egon direla beti Donostia-
ko Orfeoiari laguntzeko prest.

Pieza paregabea 
Arrazoi potoloak dira ekitaldi 
indartsu bat prestatzeko. Horren 
jakitun, lau taldeek Carmina 
Burana obra famatua aukeratu 
dute, publikoaren gozamenerako. 
1938tik aurrera egin zen famatu 
Carl Orff alemaniar konpositoreak 

sortutako pieza, eta XII. eta XIII. 
mendeetako fraide erretiratuek 
idatzitako kantuetan oinarrituta 
dago. Orfeoiko zuzendaria den 
Jose Antonio Sainz Alfaroren 
batuta jarraituko dute ordubete 
baino gehiago iraungo duen ikus-
kizunean parte hartuko duten 

250 musikariek. Talde bakoitza 
bere aldetik aritu da hilabeteotan 
piezaren atalak lantzen, eta ema-
naldia hasi aurreko orduetan 
egingo dute entsegu orokorra 
denek batera. Baliteke sarrera 
bakanen bat geratzea salgai, 20 
eurotan.

Arrasaten hasi zen 125 
urteko kantu ibilbidea
Donostiako orfeoiak harreman historikoa dauka Arrasaterekin, bederatzi aldiz izan baita 
bertan. zapatuan, 125. urtemugako emanaldia egingo du Uarkapen: herriko musikari eta 
abeslariekin batera 'Carmina burana' obra aski ezaguna interpretatuko du 

Gaur egun, iraganean bezala, arrasatear ugarik osatzen dute 
Donostiako Orfeoia. Argazkikoak Juan Bautista Agirre, Josean 
Vega, Joakin Manterola, Javier Arizabaleta, Kike Dapena eta Inaki 
Maidagan dira, azken hori Goikobalu abesbatzako zuzendaria.

Elkarlanak zutik dirau

Donostiako Orfeoiarekin Berliozen Requiem kantua abestu ondoren. J.B. AGIRRE

Hauek dira, Kultura Sailak babestuta, uztailean zehar 
programatutako kultur ikuskizunak:
• Hilak 1, 19:30, Monterron parkea: Arrasate Musikal Big Band.
• Hilak 2, 20:00, Uarkape: Donostiako Orfeoia eta Arrasate 

Musikal.
• Hilak 3, 20:00, Herriko plazan: Gazte dantza.
• Hilak 5, 20:00, Seber Altube plaza: Homiens haur antzerkia.
• Hilak 8 eta 9, Monterron Parkea: Mondra & Roll rock jaialdia.
• Hilak 12, 20:00, Biteri plaza: Nudo zirkua.
• Hilak 14-17, herriko hainbat txokotan: Arrasate Blues.
• Hilak 20, 19:30, Monterron parkea: Ugandan Sticks eta haien 

danborrak dantza.
• Hilak 23, 20:00, Zaldibarko frontoia: Alive dantza.
• Hilak 29, 20:00, Seber Altube plaza: Akabo! antzerkia.

Udazabalen egitarauan, denetik

1996an, 100. urtemugako ekitaldia ospatzen, zaldi gainean berriz. JUAN BAUTISTA AGIRRE

1896ko ekainean, Donostiako Orfeoia Herriko Plazara heltzen. MENDIA BILDUMA
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Atzo ziren estreinatzekoak The 
Greatest Show musikala kultura 
etxean. Erronka potoloa izan da 
Papargorrirendako horrelako 
ikuskizuna sortzea.
Zelan hartu duzue ikuskizuna pres-
tatzeko erronka?
Azken bi urteak oso gaitzak izan 
dira denondako, baina, batez ere, 
abesbatzendako. Entseatzeko 
debekua izan dugu... Iaz, zerbait 
xumea egin genuen ikasturte 
amaieran, erakusteko hor geun-
dela. Pentsatu genuen aurtengo 
urtera begira zerbait handia egi-
tea; erronka moduan, zerbait 
handia sortzea erabaki genuen.
Nola egin duzue lan?
Gure abesbatzan gazteak eta 
umeak denak elkarrekin daude. 
Hortaz, ikuskizun guztia inge-
lesez egitea oso zaila izango zela 
pentsatu genuen. Horregatik, 
euskarazko abestiak eta ingele-
sezkoak uztartu ditugu. Abestiak 
euskaratzeko lana Maria Izagak 
egin du; hor utzi du haren sor-
mena. Gidoiaren ardura, aldiz, 
nik hartu dut. Biok elkarlanean 
egindako ikuskizuna izan da. 
Abeslariendako ere lan gogorra 
izan da: ez da bakarrik abestiak 
ikastea; gidoia, dantzak eta abar 
ikasi behar izan dituzte.
Ikuskizuna egiterakoan, zer izan 
da zailena?

Zailenak izan dira azkeneko 
egunetan egin ditugun entseguak, 
kultura etxean. Agertokian ber-
tan egindako entseguek dakarte 
ordu pila bat sartzea, lehenago 
ezin direnak egin. Azken finean, 
guk Musika Etxean entseatzen 

dugu, baina hemen, eszenatokian, 
zelan geratuko den ikustea da 
zailena.
Zer esan nahi du Papargorrirenda-
ko horrelako ikuskizun bat egiteak?
Badakigu zer den horrelako 
ikuskizun bat egitea; dagoeneko 
hiru show musikal egin ditugu. 
Erronka polita da, asko disfru-
tatzen dugu. Horrez gain, gaur 
egun, Youtuben dena erraza dela 
dirudi... Horrelako zerbait egi-
terakoan, lanaren balioa ikasten 
dute, eta hori positiboa da. Gau-
zak lortzeko lan egin behar dela 
ikasten dute.

Larraitz Arriolabengoa. GOIENA

"Agertokiko entseguek 
ordu pila bat dakarte"
LARRAITZ ARRIOLABENGOA PaPaRgoRRi abESbatzako zuzENDaRia
ikasturte amaierako ikuskizuna prestatu dute Papargorriko kideek: 'the greatest 
Show' musikala. Maria izaga eta Larraitz arriolabengoa ibili dira atzeko lana egiten

"IKASTEN DUTE 
GAUZAK LORTZEKO 
LAN EGIN BEHAR 
DELA, ETA HORI 
POSITIBOA DA"

San Martin jaietako ekintzek 
eragina izango dute herriko 
trafikoan. Nardeaga kalean, adi-
bidez, kontzertuetako agertokia-
gatik, moztuta egongo da trafikoa 
Nardeaga 32. zenbakitik 33. 
zenbakira. Horrez gain, domeka 
gauean ezingo da autorik apar-
katu Nardeagan. Gainera, plaza 
ere itxita egongo da ekintzak 
egin ahal izateko.

Nardeaga kaleko 
zirkulazioa itxita, 
uztailaren 5era arte

Uztailaren 6tik 22ra bitartean 
egingo dituzte 2-12 urte bitarte-
ko umeei zuzendutako udalekuak. 
93 umek eman dute izena aur-
tengo udalekuetan parte hartze-
ko, eta 10 begirale ibiliko dira 
eurekin. 10:00etatik 13:00etara 
egingo dituzte jarduerak; auzoe-
tan bizi direnendako autobus 
zerbitzua egongo da –Bengoa 
autobusak–.

Eguaztenean hasiko 
dituzte udalekuak 93 
neska-mutikok

JUAN LUIS NAFARRATE

Arabako txapeldunak
Aramaioko Kurtzeta Gain plater tiroketa taldea Arabako kluben arteko 
txapeldun izan da. Maiatzean hasi zuten txapelketa eta, guztira, sei saio 
egin dituzte: hiru Aramaion, bi Okondon eta bat Lantaronen. 418 plater 
eginda lortu dute aramaioarrek sailkapen orokorreko lehenengo postua. 
Bigarrena Asparrena izan da eta hirugarrena Gurutz Urdiña.

Eguazten eta eguen goizean 
egin zituzten musikaleko 
entsegu orokorrak. Azken 
orduko urduritasunak izan 
zituzten abeslariek: non kokatu, 
nondik irten... Agertokian egin 
beharrekoak ikasi zituzten bi 
egunetan 15 abeslariek, 
etxekoen aurrean dena ondo 
irteteko. Maria Izaga eta Larraitz 
Arriolabengoa izan dituzte 
ondoan. Eguazten goizeko entsegua. A.E.G.

'The Greatest Show' musikala
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EGUBAKOITZA 1
19:00 PILOTA TXAPELKETAKO 
FINALA, Pilota Elkarteak antolatuta.

19:00 TXUPINAZOA ETA PREGOIA.

19:00 ANBOTOKO MARIREN 
ETORRERA.

19:05 TRIKITIXA ESKOLAKOEKIN 
KALEJIRA.

19:05 KALEJIRA herriko txistulariekin.

19:05 BURUHANDI ETA 
ERRALDOIAK.

20:00 TXOSNEN IREKIERA.

20:00 Kun Kun Batukada 
taldearekin KALEJIRA.

23:00 ERROMERIA plazan.

00:00 Kontzertuak txosnetan: 
AÑUBE, REBEL NOISE eta LIBERTAD 
CONDICIONAL.

ZAPATUA 2
10:00 HOCKEY PARTIDUAK 
frontoian, Burdinolaren eskutik.

11:30 UMEENDAKO EGURREZKO 
JOLASAK plazan.

12:00 TORTILLA PATATA 
LEHIAKETA. Patatak, olioa, gatza eta 
arrautzak antolakuntzak jarriko ditu.

12:30 IZENBAREKUAK TXARANGA 
herrian zehar, Kutxabankek 
eskainita.

16:30 BRISKA ETA MUS 
TXAPELKETAK erretiratuen lokalean, 
erretiratuen elkarteak lagunduta. 
Aurretik izena eman behar da 
jubilatuen lokalean. 1. saria: gazta 
eta bi botila ardo. 2. saria: gazta 
erdi eta botila bat ardo. 3. saria: hiru 
botila sagardo.

17:00 PLATER TIROKETA 
TXAPELKETA, Kurtzetagain elkarteak 
antolatuta.

17:00 GREEN GRASS FESTIBAL 
DOCE C taldearen emanaldia, Gazte 
Asanbladak antolatuta.

18:30 KALE IKUSKIZUNA herrian 
zehar, plazan hasita: Maitasun 
erromantikoa.

19:00 PING-PONG TXAPELKETA 
frontoian, Gazte Asanbladak 
antolatuta.

19:30 MEXICO LINDO ¡SI, SEÑOR! 
mariatxiaren KALEJIRA herrian 
zehar, plazan hasita.

22:30 MEXICO LINDO ¡SI, SEÑOR! 
mariatxiaren EMANALDIA plazan.

00:00 KONTZERTUAK txosnetan: LA 
FURIA, MCONAK eta NIKOTINA.

05:00 JOLASAk txosnagunean, 
Gazte Asanbladak antolatuta.

DOMEKA 3
11:00 DIANAK herriko txistulariekin.

12:00 MEZA, Bizente Goikoetxea 
abesbatzak lagunduta.

13:00 Herriko UME JAIOBERRIEI 
ONGIETORRIA plazan.

Ondoren Herriko dantzarien 
emanaldia: LAGUN ARTEAN DANTZA 
taldea.

17:00 JOLAS PARKEA parkean.

18:00 STREET BOULDERRA 
txosnagunean, Gazte Asanbladak 
antolatuta.

18:00 HERRI KIROLEN 
ERAKUSTALDIA plazan, Badaiotz 
taldearekin.

20:00 EUSKO LABEL parrillada 
plazan.

20:30 PLAZA-DANTZAK plazan.

21:30 AFARIA TXOSNETAN, Zuk 
in, zuk jan, Gazte Asanbladak 
antolatuta.

22:30 DEABRU BELTZAK taldearen 
ikuskizuna: Les Tambours de feu.

23:30 BERBA PASEA, Gazte 
Asanbladak antolatuta.

00:30 KORTO LEHIAKETA, Gazte 
Asanbladak antolatuta.

ASTELEHENA 4
11:30 XABOI-BURBUILEN 
IKUSKIZUNA ETA TAILERRA parkean.

13:00 Historias de un baúl! 
IKUSKIZUNA plazan.

13:00 KANTU JIRA parkean.

16:30 KUADRILLEN ARTEKO 
PIKEA parkean, Gazte Asanbladak 
antolatuta.

20:00 Orkestra elektrotxarangarekin 
ANIMAZIOA.

21:30 HERRI AFARIA plazan. 
Mozorro onenari saria izango da.

Ostean URREZKO GIBELA: 
Juergazale onenarendako saria.

Afal ostean Orkresta 
elektrotxarangarekin ANIMAZIOA.

23:30 ANBOTOKO MARIREN 
DESPEDIDA.

01:00 DISKOFESTA AZ 
Gaubelarekin txosnetan.

Anbotoko Mari, 2019ko jaietan. GOIENA

JAIETAKO EGITARAUA
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
2022ko San Martin jaietako kar-
tel lehiaketa irabazi du Ainara 
Inuntziaga Ugartek; etxeetan 
banatu den egitaraua aurkezte-
ko balio izan du kartelak. Inun-
tziaga, baina, ez da bakarrik 
ibili kartela egiteko lanean. 
"Irati Garaitonandiarekin elkar-
lanean sortutako kartela izan 
da", azaldu du Inuntziagak.

Denboraz justu ibili arren, 
Garaitonandia gazteak egindako 
margolan bat aukeratu, eta ho-
rrekin aurrera egitea erabaki 
zuten Inuntziagak eta Garaito-
nandiak. Herriko jaietako kartel 
lehiaketara aurkezteak ilusio 
berezia egiten du, eta hala izan 
da irabazleentzat ere.

Jai giro kutsua
Kartulinaren gainean akrilikoa-
rekin margotutako lana aurkez-
tu dute. Bi kolore nagusitzen 
dira margolanean: urdina eta 
gorria. "Behin margolana egin-
da, letrak jartzea izan da nire 
ardura", dio Inuntziagak. San 
Martin jaiak 2022, uztailak 1, 2, 
3 eta 4 zen kartel guztiek ezin-
bestean eraman behar zuten 
esaldia izan da.

"Jai giroa eta kolorea emateko 
koloretako borobilak gehitu 
dizkiogu kartelari", nabarmen-
du du Inuntziagak. Kolorez be-
tetako kartel alai eta dibertiga-
rria izan da jaiak iragartzeko 
Inuntziagak eta Garaitonandiak 
sortu dutena.

Pintura klaseak
Inuntziagarendako sorpresa izan 
da kartel lehiaketa irabazi izana. 
Garaitonandiari pintura eskolak 
hartzera laguntzen dio, azkene-
ko zazpi bat urteetan: "Lagun-
tzera joan arren, nik ere ikasten 
dut. Idoia Elexpuruk ematen 
dizkio eskolak, kultura etxean. 
Musika jarrita margotzen du, 
oso gustura".

Gustura egiten duten lana da, 
eta, emaitzak ikusita, jendeak 
ere gustura ikusten ditu elkar-
lanean sortutako artelanak. 
Aurrerantzean bestelako lehia-
keta batzuetara aurkezteko asmoa 
dutela dio Inuntziagak. Ea, bada, 
sari gehiago jasotzen duen bi-
koteak.

Garaitonandia eta Inuntziaga jaietako kartelarekin. A.E.G.

Kartel koloretsua 
sanmartinak iragartzeko
San Martin jaiak iragartzeko kartel lehiaketa irabazi du ainara inuntziagak; irati 
garaitonandiarekin elkarlanean sortutako lana izan dela nabarmendu du 
aramaioarrak. ilusioz eta sorpresaz hartu dute lehiaketako saria irabazi izana

Nardeaga kalean jarri dute eszenatokia. A.E.G.

Dena prest dute musika 
eskaintzarekin gozatzeko
gaur, herriko eta inguruko musikariek joko dute. bihar, 
Mconak, Nikotina eta La furia izango dira oholtzan

A.E.G. aRaMaio
Musikak protagonismo berezia 
izaten du jaietan; bada, aurten 
ere horrela izango da. Murriz-
ketarik gabeko jaietara buelta-
tuko dira aurten Aramaion eta 
eskaintza zabala prestatu dute. 
Gazte Asanbladak antolatuta, 
gaur, talde berrien eta inguru-
koen emanaldiak izango dira. 
"Pozten gaitu ingurukoak, eza-
gunak, lagunak... izatea", dio 
Gazte Asanbladako kide Unai 
Etxenausiak. 

Añube, Libertad Condicional 
eta Rebel Noise taldeek joko 
dute gaur, txosnagunean, 
00:00etan. Rebel Noise taldeak 
orain dela hilabete argitaratu 
zuen Infernuko atea deituriko 
lana; bada, disko berriko abestiak 
eta bertsioak joko dituzte. "Izu-
garrizko gogoarekin nago kon-
tzerturako. Etxekoen aurrean, 
kuadrillakoen aurrean... moti-
batuta nago", azaldu du Oihan 

Azkaratek, Rebel Nois taldeko 
aramaioarrak. 

Bihar, zapatua, Doce C taldea-
ren kontzertua izango dute par-
kean, 17:00etan, Green Grass 
festibalaren barruan. 00:00etan, 
aldiz, McOnak, Nikotina eta La 
furia taldeen kontzertua egongo 
da txosnagunean. "Euskal Herri 
mailako taldeak gurean izatea 
ohorea eta gozamena da", dio 
Etxenausiak.

Plazako emanaldiak
Udalak antolatutako egitarauan 
bestelako musika eskaintza ere 
badago: gaur, erromeria izango 
dute plazan, 23:00etan. Bihar, 
zapatua, Mexikoko doinuak eka-
rriko dituzte Mexiko lindo, si 
señor! emanaldiarekin: 19:30ean 
kaleetan eta 22:30ean plazan.

Astelehenean, Orkestra elek-
trotxarangak kaleak giroko ditu, 
20:00etan; eta, ondoren, baita 
afal ostea ere.
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Tripa ondo beteta ospatuko 
dituzte herriko jaiak Aramaion
Domekan eusko label parrillada egingo dute plazan, 
20:00etan; pintxoak 2 eurotan salduko dituzte

Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Jaietan jana eta edana ez da 
falta izaten. Eta Aramaioko San 
Martin jaietan ere izango dute 
mahaiaren bueltan eseri eta 
janari goxoez gozatzeko aukera.

Zapatuan, mahaiaren bueltan 
jarri aurretik lan egin beharko 
dute. Patata-tortilla lehiaketa 
egingo dute, 12:00etan, udaletxe-
ko arkupeetan. Patatak, olioa, 
gatza eta arrautzak antolakuntzak 
jarriko ditu. Gainerako osagai 
sekretuak eta mimoa parte-har-
tzaileek jarri beharko dituzte.

Etxetik eramandakoa
Domekan, 20:00etan, eusko label 
parrillada egingo dute herriko 
plazan. Herritar guztiak daude 
gonbidatuta parrilladan egingo 
dituzten txerri-saiheskiak jate-
ra. Txartelak 2 euroren truke 
salduko dituzte. Horrez gain, 
domekan, Gazte Asanbladak 

antolatuta, Zuk in zuk jan afaria 
egingo dute txosnagunean, 
21:30ean. Antolatzaileek azaldu 
dute etxetik eraman beharko 
dela afaria: "Bakoitzak ekar de-
zala zer edo zer etxetik; eta guz-
tion artean banatuko dugu eka-
rritakoa".

Herri afaria
Astelehenean, herri afaria egin-
go dute herriko plazan, 21:30ean. 
San Martin jaietan indar handia 
duen ekitaldia izaten da herri 
afaria. Txartelak salgai egon 
dira astean zehar, 18 eurotan. 
Mozorro eguna ere izaten da 
astelehena; bada, mozorro one-
naren saria banatuko dute as-
telehenean, eta afariaren ostean 
Urrezko Gibelaren saria bana-
tuko dute –parrandazale onena–. 
Afalostea, gainera, musikaz 
lagunduta egongo da: Orkestra 
elektrotxarangarekin.

A.E.G. aRaMaio
Aramaioko ume jaioberriei on-
gietorria egitea urteroko hitzor-
du bilakatu da dagoeneko. Orain 
dela urte batzuk hasi ziren eki-
taldia antolatzen. Azkeneko bi 
urteetan pilotalekuan egin dute 
ekitaldia, eta aurten berriro ere 
plazan egingo dute. Domekan 
izango da ongietorria, 13:00etan.

Ekitaldian parte hartuko duen 
zortzi umeetako bat Josu Balan-
tzategi Grimaldo txikia izango 
da. "Martxoaren 24an jaio zen 
Josu", azaldu du haren ama Ja-
net Grimaldok, eta gehitu du: 
"Oso ondo iruditzen zait ongie-
torria egitea. Oso garrantzitsua 
da, gainera, herrira iritsi berri 
diren pertsona txiki horiekin 
gogoratzea".

Esperientzia polita
Lehenengo semearekin, Xabire-
kin, ongietorrian parte hartu 

zuten orain dela lau urte. Oroi-
tzapen "polita" duela azaldu du 
Grimaldok.

Ongietorriaren ondoren, Lagun 
Artean herriko dantza taldeak 
dantza ikuskizuna egingo du. 
Azkenaldian moduan, ekitaldi 
originala izango da.

Jaioberria, lore sortarekin. GOIENA

Mundura iritsi berri diren umeei 
ongietorria egingo diete
iazko jaietatik aurtengoetara arte zortzi ume jaio dira 
aramaion; domekan izango dute ekitaldia, 13:00etan

Iaz antolatu zuten lehenengoz 
street boulder txapelketa; bada, 
izan zuen arrakasta ikusita, 
aurten berriro ere egingo dute. 
Gazte Asanbladak antolatu du, 
Orixol Mendizale Elkartearekin 
elkarlanean.

Domekan izango da txapelke-
ta, 18:00etan. "Parke inguruan 
hasiko gara eta, poliki-poliki, 
plazaraino joango gara", azaldu 
du Orixol Mendizale Elkarteko 
kide Eider Ballinak. Aramaioko 
kaleko eraikinek aukera onak 
eskaintzen dituzte eskalada eta 
boulderra praktikatzeko; hala, 
hori aprobetxatuko dute txapel-
keta egiteko. Edonork parte 
hartzeko moduko proba izango 
da, baita umeek ere. "Katu oinak 
ekarri beharko dituzte parte 
hartzaileek. Magnesioa eta kol-
txonetak guk jarriko ditugu", 
azaldu du. 

Proba "xumeak" izango direla 
gaineratu du Ballinak. Musikaz 
lagunduta ibiliko dira kalean 
zehar jaietako domeka arratsal-
dean.

Street boulder 
txapelketa egingo 
dute domekan
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M.A. aREtXabaLEta
Senegalgo Mbam herrira abiatu 
dira gaur, egubakoitza, sei are-
txabaletar. Amatasun-kontsulta 
eraiki dute han, Yaakar elkarteak 
abian jarritako proiektu bati 
esker, eta hura bertatik bertara 

ezagutzea da asmoa uztailaren 
7ra bitartean.

Eraikina bukatuta dago. "Orain, 
erditze-osteko gela bat egin gura 
dugu. Eta noski, beste gauza 
asko daude egiteko", adierazi 
du taldeko kide Amalia Ormae-

txeak. Horretarako, dirulagun-
tza eskaerak eginda dituzte 
Aretxabaletako eta Bergarako 
udaletan, eta erantzunaren zain 
daude.

Era berean, hango emakume 
taldearekin ere egon gura dute, 
haien beharrak zeintzuk diren 
ezagutzeko. "Badakigu elkartze-
ko eta trebakuntza saioak jaso-
tzeko txoko bat gura dutela", dio, 
eta gaineratu du: "Hori, baina, 
proiektu handiago baten baitan 
kokatzen da, eta handik bueltan 
jakingo dugu zelan heldu".

Ospitaleko materiala, bidean
Bestetik, Debagoieneko Ospita-
leak materiala eman dio elkar-
teari hara bidaltzeko –oheak, 
mahaitxoak, besaulkiak, eko-
grafiak egiteko makina eta bes-
te hainbat altzari eta babes-ma-
terial–, eta oso eskertuta agertu 
da Ormaetxea: "Material asko 
jaso dugu dohaintzan eta oso 
pozik gaude. Hara bidaltzeko 
orduan gorabehera batzuk izan 
ditugu, baina dagoeneko bidean 
da guztia; uztailaren 15aren 
bueltan iritsiko dela uste dugu".

Yaakar elkarteko hainbat kide 
Senegalera bidean dira
Sei lagunek bertatik bertara ezagutuko dute bideratutako 
proiektuari esker eraikitako amatasun-kontsulta

Materiala kamioian sartzen. YAAKAR

Mirari Altube aREtXabaLEta
Uztaileko lehen astearekin ba-
tera datoz udaleku irekiak, bes-
te behin. Bi urtez pandemiaren 
murrizketen menpe egon ondo-
ren, normaltasuna berreskura-
tuko dute eta jarduera mordoa 
izango dituzte 3 eta 12 urte ar-
teko 320 neska-mutikok. Aisial-
dian euskaraz hitz egitea, natu-
rarekin harremana izatea eta 
ondo pasatzea dira helburuetako 
batzuk, eta Udalak 72.300 euro 
bideratu ditu horretara.

Herrialdeak ezagutzen
Loratu izeneko udalekuak uz-
tailaren 4tik 22ra izango dira 
abian, eta aurten ere Loramen-
di elkarteak kudeatuko ditu. 
Herriko Plazan elkartuko dira 
egunero eta ordutegia izango da 
09:00etatik 13:00etara –2018an 
jaiotakoak 10:00etan hasiko 
dira–. 

Aurreikusitako ekintzen artean 
daude igerilekuetan freskatu, 
tirolinan ibili, sanferminak os-
patu eta ur jolasetan jardun. 
"Ildo beretik, naturak eskaintzen 
dizkigun baliabideak aprobetxa-
tuko ditugu eta altxorraren bila 
ibiliko gara, orienting-a prestatu 
dugu eta txangoak egingo ditugu 
inguruko parajeetara", adierazi 
dute Julen Perales eta Ainhoa 
Sanchez koordinatzaileek.

Berrikuntzak ere iragarri di-
tuzte: "Herrialde baten bueltako 
lanketa egingo du talde bakoitzak: 
janaria, ohiturak, jantzi tradi-
zionalak, dantzak… ikertuko 
dituzte, eta gero, azken jaialdian, 
herrialde horren berri emango 
diete besteei".

Ekintzak dinamizatzen eta 
gidatzen 34 begiralek jardungo 
dute, eta taldearekin gustura 
agertu dira koordinatzaileak: 
"Belaunaldi aldaketa dago eta 
asko dira berriak, baina pozik 
gaude egindako aukeraketarekin. 
Aurrekoetan legez, trebakuntza 

saioak jaso dituzte eta lanerako 
gogotsu daude".

Era berean, oso pozik daude 
programak izan duen erantzu-
narekin, eskainitako leku guztiak 
bete egin direlako: "Gogorarazi 
gura dugu hezitzaileen ordutegia 
dela 08:30etik 13:30era eta koor-
dinatzaileona 08:00etatik 14:00eta-
ra. Eskertuko genuke ordutegia 
errespetatzea deiak egiterakoan 
eta mezuak bidaltzean".

100 gaztetxotik gora Udaeron
Bestalde, Txatxilipurdiren gida-
ritza duen Udaero programare-

kin 12 eta 16 urte arteko 100 
gaztetxok baino gehiagok egin 
dute bat. Horiek ere hiru astetan 
izango dituzte jarduerak, baina 
ez egunero, eta irteerak izango 
dira nagusi. Astelehenean, hila-
ren 4an, Urdaibaira joango dira 
piraguan ibiltzera; eguaztenean, 
mendira, izarrak ikustera; egu-
bakoitzean, hilaren 8an, Mutri-
kura igerileku naturaletan bai-
natzera; eta 11n, Usakora, egun-pa-
sa, bizikletan. Horiez gain, pa-
rrillada egingo dute uztailaren 
15ean, herrian bertan, eta 19tik 
21era bitartean Gaztekonkis txa-

pelketa izango dute. "Hain zuzen 
ere, azken bi horiek izan dute 
arrakastarik handiena", adiera-
zi dute Atxagazte gaztelekuko 
koordinatzaileek. Aisialdian 
ohitura osasuntsuak sustatzea 
eta euskaraz jardutea daude 
Udaeroren helburuen artean.

Loratuko ordezkari Perales eta Sanchez, eta erdian, Cabero zinegotzia. UDALA

Gaztetxoen aisialdia 
asetzeko egunak datoz
astelehenean hasi eta hiru astez udaleku irekietan jardungo dute herriko 320 
neska-mutikok 34 begiraleren gidaritzapean; nerabeek, 100 baino gehiagok, ostera, 
udaero programari esker hainbat irteera egingo dituzte. Lehenengoa, urdaibaira

UDAKO EKINTZA 
FRESKOAK ETA 
LANKETA 
SAKONAGOAK 
UZTARTUKO DITUZTE

Aretxabaleta kirol elkartearen futbol campusak ere ez du hutsik 
egingo, eta, astelehenean hasita, hiru astez elkartuko dira Ibarra 
futbol zelaiaren bueltan. 8 eta 12 urte arteko 88 neska-mutikok 
jardungo dute hamar begiraleren esanetara, eta, futbola izan arren 
ardatz, beste jarduera batzuk ere egingo dituzte. "Nire ardurapean 
dagoenetik campusa, ez dugu izan halako kopururik", adierazi du 
Iker Arriolabengoak, pozik.

Goizez eta arratsaldez elkartuko dira neska-mutikoak. Egun 
batzuetan futbolean eta igerian egingo dutela iragarri du 
Arriolabengoak: "Eskalatzera joateko asmoa ere badugu eta mendi 
bizikletarekin irteerak egitekoa ere bai". Eta beste egun batzuetan 
inguruko mendietara egingo dituzte txangoak: Kurtzebarrira, 
Murumendira, Urkulura… "Futbola landuko dugu eta 
mendizaletasuna sustatu ere bai; hain zuzen ere, naturarekiko 
sentsibilizazioa eta kontzientziazioa lantzea da asmoa: inguruko 
parajeak ezagutu, baita zuhaitzak eta landareak ere".

Hainbat gaztetxo begirale batekin iaz egindako campusean. UDA

UDAren campusean ia 90 ume
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Kaleko kultura eskaintzari egin 
izan dio lekua, uztailean, Uda-
leko Kultura Sailak, eta aurten, 
bederatzi ekitaldi dituen egita-
raua gertatu du, musikari leku 
handia eginda.

Hernaniko Kilimak taldeak 
emango dio hasiera domekan, 
uztailaren 3an, eta runba doi-
nuekin beteko du Herriko Plaza. 
Euskal Herriko runba izeneko 
diskoko Gatza, Errutinaren tran-
pa eta Soledad abestiak eskai-
niko ditu, besteak beste.

Batukada doinuak ere entzun-
go dira herriko kaleetan, Gas-
teizko Batuketa Batucada tal-
dearen eskutik, hilaren 15ean, 
eta egun bat geroago, KI DJak 
Durana kalea girotuko du. Amak 
taldeak, ostera, trikiti doinuak 
ekarriko ditu; lau emakumek 
osatutako taldeak doinu dantza-
garriak eta lasaiak uztartuko 
ditu.

Herrikoek ere izango dute le-
kua: Asel Errasti, Xabi Zuaza-
beitia, Aitor Ruiz de Austri, 

Sara Alonso, Beñat Arrieta eta 
Lia Garai gazteek osatutako Nhil 
taldeak hilaren 22an aurkeztuko 
ditu disko berriko kantuak San-
ta Ritako lorategian.

Piroteknia ikuskizuna
Antzerkiari dagokionez, Hortz-
muga konpainiak Bidearen 
amaieran eskainiko du; seme 
baten eta alzheimerra duen ai-
taren arteko bizipenak konta-
tuko ditu, umorearekin eta 
emozioz. Zirika Zirkusek, oste-
ra, Hemendikara familia giroan 
ikusteko ikuskizuna ekarriko 
du eta Lekeitioko Deabruak tal-
deak piroteknia ikuskizun ibil-
taria egingo du Portasolgo jaien 
barruan: Deabruak gara, soms 
diables.

Kukai dantza taldea Cesc Ge-
labert koreografo katalanaren 
laguntzarekin ekoiztutako Ge-
lajauziak lanarekin etorriko da; 
herri dantzetan jarri dute fokua 
eta Nestor Basterretxearen Ake-
larre eskulturaren inguruan 
eraikitako ikuskizuna da.

Domekan runba doinuak ekarriko dituen Hernaniko Kilimak taldea. KILIMAK TALDEA

Uztailean musika, dantza 
eta antzezlanak kalean
kilimak, batuketa batucada, ki DJa, amak eta Nhil taldeek kontzertuak eskainiko 
dituzte, Deabruak konpainiak piroteknia ikuskizuna eta kukaik dantza emanaldia; eta 
Hortzmuga teatroa eta zirika zirkus taldeak antzerkirako gonbidapenarekin datoz

Egun osoko festa antolatu dute 
Izurieta auzoan biharko, zain-
dari duten San Pedro gogoan. 
Altxorraren bila jolasean hasiko 
dute eguna (11:00) eta Pedrotxo 
jaitsi gero (12:00). Meza izango 
dute (12:30), gaztelu puzgarriak 
(13:00), barbakoa (13:30) eta auzo 
bazkaria (14:30), eta arratsaldean, 
kantu kafea (16:30) eta jolasak 
(18:30).

Sanpedroak ospatuko 
dituzte Izurieta 
auzoan bihar, zapatua

Virgin Mari taldeak salatu du 
erasoak jasan zituela Sopelan
Jaietako Egun Morean 'show'-a egin behar zuten, baina 
irainak jaso zituzten eta objektuak jaurti zizkieten

M.A. aREtXabaLEta
Aretxabaletako bost neska gaztek 
osatzen duten Virgin Mari DJ 
Set taldea –musika, dantza, show-a 
eta emakumeen ahalduntzearen 
aldeko aldarrikapenak bateratu-
ta– Sopelako jaietara gonbidatu 
zuten, show-a eskaintzeko dome-
ka gauean. "Jaietako Egun Morea 
zen; Sugarri neska* taldeak gon-
bidatu gintuen txosnagunera eta 
Udalak egin zigun kontratua", 
adierazi dute Virgin Mari talde-
ko kideek: "Show-a, baina, bertan 
behera utzi behar izan genuen 
laugarren abestian, publikotik 
jasotako erasoen ondorioz".

Irainak eta objektuak
Sare sozialen bitartez aditzera 
eman dute "erasoak" soinu probak 
egiten zebiltzan unean bertan 
hasi zirela: "Eszenatoki gainera 
objektuak jaurtita eta guri oihu-
katuta. Hasieran, ez genien ga-
rrantzi handirik eman, erasotzai-
leen adin tartea ikusita, 15-16 
urte inguru, eta gurera jarraitu 
genuen". Kontzertua hastean 
areagotu egin zirela "erasoak" 
esan dute: "Taldekide bati objek-
tu bat bota zioten eta jo egin zion. 
Dantzan hasi ginen unean eta 
gure show-aren parte den arropa 
aldaketan, erasoak gailendu egin 
ziren, eta gu deseroso sentiarazi: 
txistuak, irainak –putas, guarras, 
zorras, tias buenas…– eta abar, 
eta abar, gure gorputzak etenga-
be sexualizatuz". Hala ere, eki-
taldiarekin aurrera egitea era-
baki zuten: "Orduan, eraso fisikoak 
hasi ziren: izotzak, botila beteak, 

baloiak, plastiko gogorrak… jaur-
tita. Erasoak okertzen ari zirela 
ikusita, musika itzali eta atentzioa 
eman genien, eraso bat gehiago 
jasanez gure kontzertua bertan 
behera utziko genuela azalduz". 
Sugarri taldeko kide batzuek 
babesa erakutsi zieten orduan, 
eta bertan behera uztearen era-
bakiarekin ados egongo zirela 
azaldu: "Guk aurrera jarraitzea 
erabaki genuen, gugatik, neska* 
gazteengatik eta antolatzaileen-
gatik. Baina laugarren abestira-
ko egoera jasanezin bihurtu zen: 
esbastikak erakutsi, feminista 
hitza irain bezala erabili… Aldi 
berean, eremua mugatzen zuten 
hesiak lurrera bota zituzten eta 
soinu teknikariari eraso egin 
zioten. Orduan, amaitzea eraba-
ki genuen, gure ongizatea arris-
kuan zegoela ikusita".

"Matxismoaren eredu"
"Arazo sistemiko baten ondorioa" 
izan zela erasoa adierazi dute: 
"Patriarkatuaren eta matxis-
moaren eredu garbia". Baina 
"erantzuteko indarra" atera 
zuten: "Une hartan, frustratuta 
eta amorruz beteta geunden, 
minduta eta haserre ere bai, 
eta hori izan zen indarra eman 
ziguna". Labana musika talde-
koen –haien osteko taldea– eta 
Sugarri neska* gazteen babesa 
jaso zuten eta udal ordezkari 
bi ere gerturatu zitzaizkien. 
"Gertaera salatzeko eta ikusga-
rritasuna emateko irakurketa 
bat egin genuen, eta gero, sare 
sozialetan zabaldu".

Uztailak 3
• 19:30 Kilimak; plaza.

Uztailak 6
• 19:00 Hortzmuga; Durana.

Uztailak 13
• 19:00 Zirika Zirkus: 

antzerkia; plaza.

Uztailak 15
• 19:30 Batuketa 

Batucada; Gipuzkoa plaza.
• 22:30 Deabruak; 

kiroldegiko berdegunetik.

Uztailak 17
• 19:30 Amak; plaza.

Uztailak 20
• 19:30 Kukai; plaza.

Uztailak 22
• 19:00 Nhil; Santa Ritako 

lorategia.

Egitaraua
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Hasier Larrea aREtXabaLEta
Izozkien ibilgailutxo bat izan 
zitekeen, baina irudian ikusten 
den tramankulua Upeide lagun 
taldearen elektrotxaranga berria 
da. Bateriekin, soinu-mahaiare-
kin, bafleekin eta karro erabe-
rritu batekin osatutako ekipoak 
pandemia garaian sortutako 
behar bati erantzuten dio. "Ta-
bernak ixten zituztenean gita-
rrekin abestiak jotzeko batzen 
ginen kalean. Andramaixetan, 
adibidez, 20 lagun batu gintez-
keen, baina gitarretatik gertu 
zeudenek bakarrik entzun zeza-
keten ganoraz soinua; beraz, 
berotu egin ginen eta ideia ede-
rra iruditu zitzaigun soinu akus-
tiko horiek anplifikatzen saia-
tzea", azaldu dute Upeideko 
Aitor Ruiz de Austrik eta Beñat 
Arrietak.

'Zurekin bat'-en, arantzatxoa 
Finantzaketa nola lortu, horixe 
zen hurrengo urratsa. Sanmi-
geletan otu zitzaien, "poteoan 
irteten diren ideia zoragarri 

horietako batean", Zurekin bat 
telebistako lehiaketan izena 
ematea. Makina bat programa-
tan hartu zuten parte bi talde-
kide horiek Gari Barandiaran, 
Mikel Arrieta eta Ixak Sarasua-
rekin batera. Eta azkenean, 51.000 
euroko zakua eskuratu zuten. 

Diru kopuru horren "kantita-
te txiki bat" bideratu dute apa-
ratua erosteko, "azken finean, 
lagun artean eta jai-giroan irte-
teko" beste pretentsiorik ez du-
telako. Taldekideek badituzte-eta 
proiektu musikal serioagoak, 
Nhil, Jasan edota Txerrikumeak, 
adibidez: "Kontua da dei gehie-
nak Upeidegatik jasotzen ditu-
gula; izan ere, ez ginen fin ibili 
telebistako programan, gure 
beste taldeen publizitate han-

diagoa egin behar genuen, eta 
ez hainbeste Upeiderena", diote, 
erdi brometan eta erdi serio. 

Bi adar, helburu bakarra
2017ko Euskararen Eguneko 
herri bazkarian egin zuen de-
buta Upeideren hazia izango zen 
Patxaran taldeak. Kantaldi eran 
hasi ziren aurrena, "30 urte bai-
no gehiago dituzten euskal kan-
tak" publikoarekin batera abes-
teko intentzioz. Proiektu hori 
Upeide "klasikoa" izatera pasa 
zen gero, eta Andramaixetako 
herri bazkarian, esaterako, for-
matu akustiko horrekin egingo 
dute musika.

Eserita jarraitzeko eskaintza 
horren osagarria da orain Upei-
deren elektrotxaranga, "gutxi 
entseatu eta ondo pasatzekoa". 
Gatibu, Zea Mays, Hertzainak 
edota Takolo, Pirritx eta Porro-
txen abesti martxosoak inter-
pretatuko dituzte aurrerantzean. 
Hurrengo geltokia, Eskoriatza-
ko erdigunea, bihar, 19:30ean 
hasi eta ilundu arte.

Ixak Sarasua, Jokin Uribetxebarria, Aitor Ruiz de Austri, Garikoitz Barandiaran, Beñat Arrieta eta Xabi Zuazabeitia. UPEIDE

Parrandarako ekipoa 
prest du Upeide taldeak
Elektrotxaranga erosteko intentzioarekin parte hartu zuten Etb1eko 'zurekin bat' 
saioan, eta zakua irabazita, lortu dute ametsa egi bihurtzea. aretxabaletan, bizir 
egunean estreinatu ostean, sanpedroak girotzen arituko dira zapatuan Eskoriatzan

JAI UGARITATIK DEITU 
DIETEN ARREN, 
INGURUKO HERRIETAN 
BAKARRIK JOTZEKO 
ASMOA DUTE

Oier Azkunaga, baloia hanketan duela, ligako partidu batean. LAUBURU K.E.

Beste urtebete egingo du Oier 
Azkunagak Ibarrako Lauburun
Hegaleko jokalariak atzean utzi du zangoko lesioa, eta 
bigarren b Mailako taldearekin kontratua berritu du

H.L. aREtXabaLEta
Eskoriatza kirol elkartean ha-
zitako jokalariak ez zuen den-
boraldia aho-zapore gozoarekin 
hasi, ezta gutxiagorik ere. Iazko 
abuztuaren 14an, koadrizepsaren 
aurreko zuzeneko tendoia hau-
tsi zuen Oier Azkunaga Uriba-
rrik, eta bost hilabete eta erdiz 
areto futboleko kantxetatik al-
dendu behar izan zuen. 

Baina indarberrituta egin zuen 
debuta Tolosaldeako taldearekin, 
nahi baino beranduago izanda 
ere. Urtarrilaren 22an eman zion 
entrenatzaileak jokatzeko auke-
ra, eta pixkanaka egin zituen 
urratsak: "Hasieran, zati bakoi-
tzeko bizpahiru minutu jokatzen 
nituen, baina partiduak igaro 
ahala konfiantza berreskuratzen 
joan nintzen". Hala, ligako 30 
neurketetatik hamalautan par-
te hartu du 20 urteko aretxaba-
letarrak, eta azken txanpan eman 
du mailarik onena, bospasei 

partidutan lau gol sartuta. Haren 
goranzko hobekuntza ikusita, 
klubeko arduradunek taldean 
segitzeko aukera eman diote.

Azkenera arte borrokan
Bilbon, Zierbenan, Zaragozan, 
Gasteizen zein Madrilen jokatu 
du aurten Lauburu kirol elkarteak. 
Etxeko jokalariz osatutako taldea 
da, baina baditu kanpoko fitxa-
ketak ere, hala nola Kolonbia, 
Bartzelona eta Galiziakoak. Ligan 
bederatzigarren geratu arren, 
azken neurketan lortu zuen mai-
lari matematikoki eustea. 

Hori horrela, Mondrate eta 
Eskoriatza baino kategoria bat 
gorago jarraituko du jokatzen, 
gutxienez, beste urte batez. Az-
kunagak gertutik jarraitzen ditu 
bi taldeak: "Bereziki, Eskoria-
tzakoekin dut harremana; euren 
partiduak ikusten ditut ahal 
dudanean, eta haiek ere etortzen 
dira gureetara". 

2011n jaiotakoetatik –alebineta-
ko 2. urtea– hasi eta lehen erre-
gional mailako kategoria arte-
koen izen-ematea ireki du Are-
txabaleta kirol elkarteak, 2022-
2023ko denboraldian futbol 
sailean parte hartzeko beharrez-
koak diren datuak biltzeko hel-
buruarekin. Inskripzioa labur.
eus atarian eskura daiteke, bai-
na baita 659 79 44 65ra deituta 

edo uda.kudeatzailea@gmail.
com helbidera idatzita ere. 

Bestetik, batzar orokorra egin-
go du klubak uztailaren 8an, 
18:30ean hasita. Arkupe kultura 
etxean izango da hitzordua, eta 
aurreko batzarreko akta onartu, 
iazko denboraldiko kirol eta 
diru-kontuen berri eman, dato-
rren denboraldirako aurreikus-
penak azaldu eta datorren den-
boraldirako diru-kontuak onar-
tuko dituzte bertan. Bukaeran, 
proposamenak, galderak eta 
eskaerak egin ahalko dira. 

Futbol kirolarien 
izen-ematea ireki du 
UDAk, hilaren 7 arte
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Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Eskoriatzako osasun langileek 
udaletxeko balkoian irakurrita-
ko pregoi hunkigarriarekin eta 
botatako txupinarekin hasi zi-
tuzten Eskoriatzako San Pedro 
jaiak martitzenean. Horretarako, 
osasun arloan lan egiten duten 
herriko lau kidek pandemia 
garaian lehen lerroan izan zi-
renak gogoan izan zituzten: 
garraiolariak, merkatariak… 
Hala, jaietan ondo pasatzeko, 
erantzukizunez, eta familiarekin 
eta lagunekin elkartuz behar 
bezala ospatzeko dei egin zuten, 
eta edozein biolentzia mota baz-
tertu behar dela azpimarratu. 
Jarraian, Eskoriatzako musika 
bandak Eskoriatzako ereserkia 
jo zuen eta kalez kale joan zen. 
Haiekin batera txistulariak ere 
atera ziren, eta, baita buruhan-
diak ere, Eskoriatzako festei 
hasiera paregabea emanda.

Horren aurretik, baina, berri-
tasun moduan, 2021ean jaiotako 
haurrei ongietorria egin zieten, 
osoko bilkuren aretoan, eta aur-
ten jaietarako zapiak jaso zituz-
ten udal ordezkarien partetik. 
Bertan batu ziren hamar jaio-
berri, haien gurasoekin, eta, 
euren lehenengo jaien oroitzapen 
moduan, erretratuak atera ziz-
kieten.

Danbor hotsak, bikain
Jaiei hasiera emateko beste 
hitzordu azpimarragarri bat 
danborrada izan zen. Burrunba 
hotsak herriko kale guztietan 

entzun ahal izan ziren, eta ikus-
min handia piztu zuten herri-
tarrengan. Ikusleak bai, baina 
danborrak jotzen ere partaide-
tza handia eta zabala izan zen. 
Izan ere, 250 lagunetik gora 
batu ziren hainbat konpainia-
tan banatuta. Berrikuntzarik 
ere izan ziren: konpainia berri 
bat atera zen kalera, eta bi pie-
za berri eskaini zituzten saioa-
ren amaieran, Fernando Esko-
riatza plazan.

Hegaztiekin harrituta
Hegazti harrapakarien erakus-
taldia ere izan da asteon, Go-
rosarri plazan. Gaztetxo ugari 
joan dira bertara, hegaztiak 
ikusi eta mota askotarikoak 
ezagutzeko asmoz. Ekintza be-
rezia izan da honako hau ere 
aurtengo jaietan, eta erakar-
garria izan da herriko hau-
rrentzako, bereziki.

Danborradarekin 
eztanda, ekintza berriak, 
eta geratzen direnak

EKINTZETAN 
ALDAKETAK GERTATUZ 
GERO, 'APP'-A 
ERABILTZEKO ESKATU 
DU UDALAK

San Pedro jaiak martitzenean hasi zituzten Eskoriatzan, eta gaur arte festa giro 
ederra izan da. Hala ere, gaurko eguna eta biharko geratzen dira, eta aurtengo 
programako hitzordu nagusienetakoak izango dituzte gozagarri bertaratzen direnek

Ekintza asko egin arren, San 
Pedro jaiak ez dira bukatu. 
Aurten egun bat gehiago izango 
dituzte; beraz, gaur eta bihar 
izango da zer ospatu herrian. 
Izan ere, Euskal Jai Eguna eta 
Kuadrillen Eguna geratzen dira; 
bi egun handi, programazio 
betearekin. Gaur, Euskal Jai 
Egunean ohitura denez, kantu 
bazkaria egingo da plazan, eta 
arratsaldean, besteak beste, 
Oztopo trialsin taldearen 
erakustaldia eta buruhandien 
txirrindulari lasterketa izango dira. 
Musikari dagokionez, Lehian taldearekin dantzaldia izango da 
plazan, eta txosnagunean, berriz, Banana Shake, Txerrikumeak eta 
Azken Sustraiak taldeen emanaldiak. Zapatuan, berriz, En Esentzia 
taldearen kontzertua izango da programako azpimarragarriena, eta 
txosnagunean, berriz, kuadrillen arteko bazkaria egin ondoren, 
jolasak izango dituzte, IX. Banderia lortzeko…

Kuadrillen arteko jolasetan. GOIENA

Azken txanpan dator onena

Herriko osasun langileek pregoia irakurri eta txupina bota zuten unea.

Eskoriatzako Udal Gobernuko kideak elizbiran.

SaNPEDRoak 2022

Danborrada plazara iristean, Moto zuzentzen. ARGAZKIAK: AITOR AGIRIANO ETA IMANOL BELOKI

Gaztetxoek jolasak izan zituzten jaiak hasi aurretik, Fernando Eskoriatza plazan.

Jaioberriei ongietorria egin ondoren, osoko bilkura aretoan ateratako argazkia.

Haurrak hegazti harrapakariekin.
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Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
50 urte beteko dira abuztuan 
Eskoriatzako Axtrokiko urrezko 
ontziak aurkitu zituztela. 350 
gramo urre ditu ontzi bakoitzak, 
eta milimetro erdiko lodiera 
dute. Apaingarri ugariz beteta-
koak dira: apaindura geometri-
koak, zirkuluak, eguzkiak diru-
ditenak… Oso ondo landutakoak. 
Objektu preziatuak dira, eta, 
teoria ezberdinak dauden arren, 
sinesmenekin lotutako elemen-
tuekin osatuta daude. 

Urteurren borobilarekin bat 
eginda, San Pedro jaien baitan 
ohitura da erakusketa bat jartzea 
Ibarraundi museoan, eta orain-
goan, Axtroki, urrearen magia 
izenekoa jarri dute. Bertan, 
Aranzadi Zientzia Elkartekoek 
gordailuan dituzten urrezko 
axtrokien erreplika landuak 
jarri dituzte eta, baita panel 
informatiboak ere. Astelehenean 

egin zuten inaugurazio ekitaldia, 
eta bertan batu ziren Bingen 
Zupiria Kultura eta Hizkuntza 
Politikako sailburua, Mari Jose 
Telleria Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Kulturako zuzendari 
nagusia, Juantxo Agirre Aran-
zadi Zientzia Elkarteko idazka-
ri nagusia eta Joserra Zubiza-
rreta Eskoriatzako alkatea, 
beste zenbait gonbidaturekin 
batera.

Memoriari balioa
Bingen Zupiria Kultura eta Hiz-
kuntza Politikako sailburuak 
adierazi zuen Euskal Herriko 

historiako aurkikuntza horri 
balioa ematea inportantea dela; 
honako hau adierazi zuen: "Es-
koriatzarrak harro egoteko mo-
dukoak dira Axtrokiko ontziak, 
oso inportanteak direlako. Bi 
ontzi hauek duela 3.000 urte 
gertatu zen zerbait kontatzen 
digute, oraindik ez dakiguna zer 
izan zen. Gure jatorriari eta 
historiari buruz elementu asko 
ditugu, eta garrantzitsua da 
erakusketa hau, memoria bat 
edukitzeko eta nortasunaren 
zantzuak eta ikurrak zaintzeko". 

Mari Jose Telleria Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Kulturako 
zuzendari nagusia ere bertan 
izan zen, eta Aldundiaren or-
dezkaritza eta babesa ezinbes-
tekoa zela azpimarratu zuen: 
"Aurkikuntza handia da, eta 
antzekorik ez da aurkitu Euskal 
Herrian. Estatuan eta Europan 
gutxi batzuk dira halakoak to-

patu dituztenak. Hori horrela, 
Aldundia hemen egotea derri-
gorrezkoa zen".

Joserra Zubizarretak, Esko-
riatzako alkateak, berriz, aur-
tengo erakusketari balioa eman 
zion: "Ohorea da Madrilgo Mu-
seo Arkeologiko Nazionalean 
dauden pieza berdinak Eskoria-
tzan egotea. Hori dela eta, zo-
rionez, Jaurlaritzako, Foru 
Aldundiko eta Aranzadiko or-
dezkariak gurekin izatea lortu 
dugu, eta horrek hauspo eta 
indar handiagoa ematen die gure 
ontziei. Bide horretan, ea etor-
kizunean originalak Euskal 

Herrira, San Telmo museora, 
esaterako, ekartzerik dugun".

Bisita gidatuen ostean, liburua
Inauguraziotik gaur arte izan 
dira Ibarraundi museoan bisi-
ta gidatuak, Saioa Altzua Iba-
rraundi museoko langilearen 
eskutik. Hala ere, uztail osoan, 
martitzenero izango dira bisitak, 
18:00etan euskaraz eta 19:00etan 
gazteleraz. Horrez gain, inau-
gurazio ekitaldian gaineratu 
zutenez, udazkenean liburu bat 
aurkeztuko dute. "40 orrialde 
izango ditu liburuxkak, eta 
axtrokien gaineko argazkirik 
onenak bertan izango ditugu. 
Gainera, garai hartako arkeo-
logoak ikertu nahi ditugu, Cruz 
Abarrategi… Guretzat axtrokiak 
bezain preziatuak dira. Bilketa 
etnografikoa izango da, dezen-
te dugu idatzita", adierazi zuen 
Juantxo Agirrek.

Eskoriatzako alkatea, Ibarraundi museoan jarri dituzten urrezko axtrokien erreplikak gonbidatu bereziekin ikusten. I. BELOKI

Urrearen magia, 
herriaren ikur

UDAZKENEAN, 
AXTROKIEN GAINEKO 
40 ORRIALDEKO 
LIBURUXKA 
AURKEZTUKO DUTE

BISITA GIDATUAK 
UZTAILEKO 
MARTITZEN 
GUZTIETAN EGINGO 
DITUZTE

'axtroki, urrearen magia' izeneko erakusketa ireki zuten astelehenean ibarraundi 
museoan. gaur, bisita gidatua izango da, 18:00etan euskaraz eta 19:00etan 
gazteleraz. Hala ere, uztailean zehar martitzenero ere izango dira bisita gidatuak

Aranzadi Zientzia Elkartekoek egin dute Ibarraundi museoan 
dagoen erakusketa. Haiek dira urrezko axtrokien gaineko ikerketa 
sendoa egin dutenak eta pieza horien aurkikuntzaz, bideaz eta 
bitxikeriez gehien dakitenak.
Euskal Herri mailako aurkikuntza historikoa izan zen 
urrezko axtrokiena. Nola izan zen?
Bolibar inguruan aurkitu zituen Todoro Martinez Ansorenak, herri 
lanak egiten ari zirela. Apaindura politak zituztenez, harrituta 
geratu zen, eta Cruz Abarrategi apaiz eta euskaltzalearengana 
joan zen, zer-nolako piezak ziren jakitzeko asmoz. Abarrategik 

Patrizio Etxeberria lagunarengana 
eraman zituen, Legazpira, gehiago 
jakiteko asmoz, eta bertako 
kimikariak urrezkoak zirela esan 
zion; %88 urrezkoak. Une hartan, 
aurkikuntza historikoa zela jabetu 
zen, eta, beraz, garai hartako 
adituengana jo zuen Abarrategik. 
Hau da, Irungo Oiasso erromatar 
garaiko aztarnategian ari ziren 
Ignacio Barandiaran historiarrelaria, 

Jaime Rodriguez ikerlaria, Fermin Lizaola… Aurkitutako piezak 
zapata kutxa batean eraman zituen, egunkarietan bilduta.
Handik Madrilera eraman zituzten, ezta?
Aparteko aurkikuntza horiek museo handietara eramaten dituzte. 
Gainera, frankismoaren garaian geunden Axtrokiko urrezko ontziak 
aurkitu zituztenean, ez genuen unibertsitate publikorik, jende asko 
erbestean zegoen… eta basamortu hartan, 1947an herri 
mugimendu bezala Aranzadi Zientzia Elkartea sortu zen. Gu ginen 
erreferente bakarrak, eta kexak izan ziren, piezak Euskal Herritik 
kanpo eraman zituztelako. Hemen ere zerbait gelditu beharko zela 
esanaz, Madrilgo Ministeriotik eman zizkiguten urrezko erreplika 
on hauek, eta, geroztik, Aranzadi Zientzia Elkarteko biltegian 
zaindu ditugu.

"Egunkarietan bilduta, zapata kutxa 
batean eraman zizkieten adituei"
JUANTXO AGIRRE aRaNzaDi ziENtzia ELkaRtEko iDazkaRi NaguSia

IMANOL BELOKI
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2021ean Zurtitzako San Martin ermitan egindako meza. GOIENA

San Martin eguneko meza 
ermita kanpoan egingo dute
12:30ean, meza izango da, eta, amaitzean, 13:00etan, 
mokadutxoa jarriko dute bertaratzen direnentzat

Imanol Beloki Unamuno gatzaga
Domeka honetan ospatuko dute 
gatzagarrek Leintz Gatzagako 
Goierri auzoan San Martin egu-
na, Zurtitzako San Martin er-
mitan. Horretarako, meza izan-
go dute, 12:30ean, lehenbizi, eta, 
gero, 13:00etan, mokadutxoa 
jarriko du Gatzagako Udalak 
bertaratzen direnentzat.

Meza kanpoan bai ala bai
Zurtitzako San Martin ermitaren 
egoeragatik, azken urteetan egin 
duten moduan, eraikinaren kan-
poko belardian izango da meza. 
Izan ere, ezinezkoa da eraikina-
ren barrualdera sartzea, Juani-
to Bengoak adierazi duen mo-
duan: "Eguraldi ona edo txarra 
egin, kanpoko berdegunean 
egingo dugu meza, bertan alda-
rea eta aulkiak jarrita. Euria 
egiten badu, toldo bat jartzea 
aurreikusi dugu, baina espero 
dugu Jainkoak errespetatuko 

duela eguraldia eta toldoa era-
bili behar ez izatea. Bai edo bai, 
kanpoan egin behar dugu eki-
taldia, eliza barrura sartzea 
ezinezkoa delako". 

Konpontzeko asmo barik
San Martingo ermitaren erai-
kina elizaren eskumenekoa da, 
eta egoera oso larrian dagoen 
arren ez dutela konpontzeko 
asmorik gaineratu du Bengoak: 
"Ez dut uste konpontzeko in-
teresik dutenik. Sekulako balioa 
balu eraikinak, akaso, konpon-
duko lukete, baina, kasu hone-
tan, beste hainbatekin gertatzen 
den moduan, halako eraikinak 
udalei ematen dizkiete. Gatza-
gan ondasun asko ditugu, eta 
horien mantentzea ezinezkoa 
zaigu; beraz, Zurtitzako San 
Martin ermita bat gehiago izan-
go litzateke. Gainera, askota-
riko iritziak daude halakoen 
inguruan…".

Presaz biziz, Hilezkorra izan 
nahirik iraultza nahi baina etxe-
ko sofatik, Kapitalaren drogak 
zainetan doazkit, Alternatibo 
izanez kontzientzia garbitzen 
nabil… Hala dio bailarako zen-
bait musikarik osatzen duten 
taldeko Gu ez kantuak. Ander 
Moreno Arrasateko bateria-jo-
leak, Eneko Iglesias Aretxaba-
letako gitarra-joleak eta Jose 

Ayudarte gitarra-jole eta Ibai 
Agirreurreta baxu-jole gatzaga-
rrek osatzen dute ErNE taldea. 

Errepertorio luzea dute prest, 
baina, soilik, kantu bakarra 
zabaldu dute sare sozialetan; 
Youtuben dago entzungai, ErNE 
kanalean. Ibai Agirreurreta mu-
sikariak adierazi duenez, diskoa 
argitaratzeko zain daude, eta, 
aurrera begira bideoklipa egitea 
ez dute baztertzen, baina, pau-
soz-pauso joan nahi dute, kantak 
ondo landuz, eta, presaz aritu 
gabe.

ErNE musika taldeak 
'Gu ez' kantua 
grabatu du

Txapelketa 
aparta
Joan den zapatuan jokatu zen 
Kontzepuje Pilota Txapelketa. 
Hamabi bikotek hartu zuten parte, 
eta Aritz Zugasti eta Aritz Zubia 
izan ziren txapeldunak, finala Asier 
Urzelai eta Beñat Illarramendi 
bikoteari 25-24 irabazita. Ikusmina 
sortu zuten lehiaketako azken 
partiduek, eta, jendetza batzeaz 
batera, giro sanoa eta herrikoia 
izan zuten.

IMANOL BELOKI

Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Egunotan San Pedro jaietan 
murgilduta egon arren eta hau-
rrek ondo pasatzeko programa-
zioan ekintza-sorta asko dituzten 
arren, herriko haurrek, jaiak 
bukatu bezain pronto, uztailaren 
5ean hasiko dituzte udalekuak. 

Azken bi urte hauetan, pan-
demiagatik, goizez bakarrik 
eskaini dira Eskoriatzako uda-
leku irekiak, eta ordutegi alda-
ketaren inguruan gurasoen 
partetik askotariko balorazioak 
jasota, aurten ere zerbitzua goi-
zez bakarrik eskaintzea erabaki 
dute antolatzaileek. Hori horre-
la, astelehenetik egubakoitzera 
09:00etatik 13:00ak arte arituko 
dira herriko haurrak, hilaren 
5etik 22ra bitartean, Eskoriatza-
ko hainbat txokotan jolasean. 
Irteerak ere izango dituzte, eta, 
helburua ondo pasatzea izanda, 
programa ederra osatuko dute.

Metodologia parte-hartzailea
Azken urteotan, Txirikilla 

Aisialdi Elkarteak metodologia 
bera erabili du udalekuetako 
programazioa antolatzeko; hau 
da, egitarauaren bizkarrezurra-
ri forma ematen diote begiraleek, 
eta ekintza jakinak haurrekin 
batera prestatzen dituzte, haien 
nahien eta gogoen arabera mol-
dagarriak izan daitezkeenak. 

Horrekin batera, eguraldia ere 
handicap bat izan ohi da; izan 
ere, eguraldiaren arabera aurrez 
antolatutako ekintzak moldatu 
eta beste plan batzuk ere gertu 
izatea ezinbestekoa dute. Hori 
horrela, hilaren 5erako prest 
izango dituzte halakoak.

Begirale falta, urterokoa
Maiatzean eman zuen Eskoria-
tzako Gazteria Sailak udaleku 
irekien dataren berri, eta, ho-
rrekin batera, begiraleak behar 
zituztela adierazi zuten. Hala, 
Txirikilla Aisialdi Elkarteak 

zenbait baldintza eskatzen zi-
tuen udalekuetan begirale ari-
tzeko. Besteak beste, euskaraz 
ondo hitz egitea, udalekuen 
aurretiko formakuntzetara joa-
tea eta curriculumekin batera 
tituluak atxikita bidaltzea ezin-
besteko baldintzak ziren, eta, 
eskoriatzarrek lehentasuna 
izan arren, puntuazio sistema 
bat ere helarazi zuten interes-
dunentzat. Haurren heziketa-
rekin lotutako ikasketak dituz-
tenek puntuak izango dituzte, 
baita haurrekin esperientzia 
dutenek, besteak beste.

Haurrak udalekuetan, bizikletan irteera bat egiteko gertu. I. BELOKI

Uztailaren 5ean hasiko 
dituzte udaleku irekiak
uztailaren 5etik 22ra bitartean egingo dira 2010-2018 urte artean –biak barne– 
jaiotako haurrei zuzendutako udaleku irekiak, Eskoriatzako txirikilla aisialdi Elkarteko 
kideek zuzenduta. aurten goizeko ordutegia bakarrik izango dutela jakinarazi dute
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Bi urte sanmartzialik bizi barik 
egon ostean, bergararrak bere-
ziki gogotsu daude domekako 
erromeriarako. Jaiaren jatorri 
erlijiosoa oinarri hartuta, atzo 
30 bat fededun letania errezita-
tzen igo ziren ermitara, azken 
134 urteetan bezala. Meza entzun 
ostean, San Joxepek prestatuta-
ko txokolate beroaz gozatu zuten.

Ingurua zegoenetan lagatzea
Azken urteetan ohitura duenez, 
Udalak San Martzialgo zelaia 
eta inguruak zaintzeko eta erres-
petatzeko dei egin du: "San Mar-
tzial herriko altxor baliotsua da 
eta guztion ardura da altxor hau 
zaintzea". Horretarako, eskatu 
dute, besteak beste, zuhaitzak 
eta enbor zaharrak errespetatzea; 
hondakinak behar bezala batzea; 
azpiegitura eta elementu guztiak 
urte osoan dauden moduan la-
gatzea –Udalaren lurretatik 
kanpora mahairik ezingo da 
jarri lurjabearen baimenik izan 
ezean–; lurrean surik ez egitea 
eta su egiteko gailuak kontuz 
erabiltzea; eta jaiaren ostean 
berdegunea txukun uztea. "Ele-
mentu guztiak erretiratzeko 
ardura izango dute hara eroan 
dituzten herritarrek. San Mar-
tzial zegoen moduan lagako da". 

Erreserbatzeko zintak kenduta
Horrez gain, erromeria eguna-
ren aurretik berdegunean lekua 
hartzeko zintarik ez jartzeko 
ere eskatu du Udalak: "San Mar-
tzialgo erromeria egunerako 
zelai-gunea eta ingurua txukun-
tzeko lanak egin behar izaten 
dituzte Udaleko langileek urte-
ro. Hori dela-eta, herritarrek 
mahaia jartzeko erreserbatuta 
zituzten guneetako zintak ken-
du egin behar izan dituzte lan 
horiek aurrera eramateko. Hu-
rrengo urteetara begira ere 
herritarrei eskatzen zaie zinta-

rik ez jartzeko, Udaleko langi-
leek berdin jokatu beharra 
izango dutelako".

Herribusa, ia etengabe
Oinez ez bada, autobusez igotze-
ko dei ere egin du Udalak. Zer-
bitzu berezia egongo da; hala, 
09:30etik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:30era ia etengabe egongo da 
autobusa. Geltokiak Oxirondo 
plazan eta San Martzialen izango 
dira. Beraz, bidea trafikorako 
itxita egongo da 10:00etatik 11:00eta-
ra eta 21:00etatik 22:00etara; eta 
egun horretan ezingo da zelaira 

autorik sartu, bertara jeneroa 
daroatenak izan ezik. 

Aldarrikapenerako tartea  
Aldarrikapenak ere izan ohi du 
tarterik San Martzialen. Pande-
mia aurreko azken erromerian, 
2019an, La Manada kasuaren 
sententziaren aurkako argazkia 
atera zuten, Justizia patriarka-
la ez da justizia lelo hartuta. 
Aurten, Larramendiko Arnasa 
taldeak deituta, "errauskailua-
ren" aurkako "argazki erraldoia" 
aterako dute 13:00 bueltan, 
Erraustegirik ez! Ez hemen, ez 

inon lelo hartuta. Dirua lortze-
ko, banderatxoak eta zozketa-txar-
telak salduko dituzte. Kantina 
Gure-Artera Sarek kudeatuko 
du eta txosna Ikasle Abertzaleei 
tokatu zaie –txandetan Mugi-
mendu Sozialistako kideak ari-
tuko dira lanean–.  

Fededunak San Martzialera heltzen, atzo goizean; 134. aldia izan zen atzokoa. T. MADINA

Erromeria handienerako 
irrika berezia dago aurten
atzo, 134. aldiz eten barik, 30 bat fededun igo ziren ermitara letania errezitatuz, eta 
ondoren meza izan zuten; domekan, milaka herritar espero dira San Martzialgo zelaian, 
eta udalak dei egin du, besteak beste, herriaren "altxor naturala" zegoenetan lagatzeko 

LEKUA HARTZEKO 
ALDEZ AURRETIK 
ZINTARIK EZ JARTZEKO 
ESKATU DU UDALAK, 
LANGILEEI BEGIRA

J.B. bERgaRa
Udako merkealdia pintxo lehia-
keta berezi batekin iragarriko 
du Bedelkar merkatari elkarteak. 
Atzo ekin zioten lehiaketari eta 
gaur eta bihar ere pintxo bere-
ziak dastatzeko aukera egongo 

da honako taberna hauetan: 
Amilotx, Egon, Erreki, Etxagi, 
Euxe, Ganbara, Hamaika, Kayak, 
Sirimiri, Txamonix, Venti eta 
Zazpi. Hamabi taberna horietan 
kontsumitzaileek botoa eman 
ahal izango dute euren ustez 

pintxo onena zein den esaten, 
eta botoa ematen dutenen artean 
100 euroko sari bat zozketatuko 
dute. 

Txarangek girotutako lehiaketa
Pintxo lehiaketa 19:00etatik 
21:00etara izango da hamabi 
taberna horietan. Lehiaketa gi-
rotzeko, gainera, txarangak 
gonbidatu ditu Bedelkarrek; 
atzo, Adiskideak txaranga izan 
zen gonbidatua; gaur, Dunbots 
txaranga izango da protagonis-
ta; eta bihar, berriz, Elektrotua. 

Bedelkar: pintxo lehiaketa 
udako merkealdia iragartzeko
atzo, gaur eta bihar izango dira pintxo bereziak hamabi 
tabernatan, 19:00etatik 21:00etara, txarangek girotuta

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra 
egingo den Euskaraldia presta-
tzeko bilera deitu dute uztailaren 
6rako, Irizar jauregiko hirugarren 
solairuan (19:00). Antolaketan 
lagundu nahi duten herritarrak 
parte hartzera gonbidatu eta 
animatu nahi dituzte Udalak eta 
Jardunek; galdetegi bat ere pres-
tatu dute, laguntzeko gertu dau-
den herritarrak identifikatzeko.

Euskaraldiaren 
antolaketarako bilera, 
uztailaren 6an (19:00)

Martxoan abiatutako Bergara 
2030 bizi energia prozesuaren 
barruan, klima aldaketaren gai-
neko galdetegiak prestatu ditu 
Udal Gobernuak. Galdetegiak 
www.bergara.eus webgunean 
daude eta hilaren 15era arte bete 
ahalko dira; Udal Gobernuak 
herritarren ikuspuntua barne-
ratuko du tokiko plana presta-
tzeko diagnostikoan.   

Klima aldaketaren 
gaineko galdetegiak, 
uztailaren 15era arte

Udalak jaiez "kontsumo arriskutsurik gabe" gozatzeko dei egin du: 
"Errespeta ditzagun gure burua, besteak eta ingurua". 

Uztailak 2, zapatua
• 18:30 Erraldoien kalejira, Elgoibarko eta Arrasateko 

dultzaineroek eta Bergarako txistulariek lagunduta. Ibilbidea: San 
Martin plaza, Bidekurutzeta, San Pedro, Artekalea, Arruriaga, 
Masterreka, Bideberri, Irizar, Barrenkalea eta San Martin plaza.

Uztailak 3, domeka (San Martzialgo erromeria eguna)
• 09:30 Alborada: Lizarrako dultzaineroak, Elustondo anai-arreba 

trikitilariak, Bergarako Txistulari Banda eta Incansables txaranga.
• 10:00 San Martzialera igoera, gurdiarekin.
• 11:00 Ermitan, meza nagusia. Antolatzailea: Bergarako parrokia.
• 12:00 Dantza emanaldia. Jarraian, Lizarrako Larrain-dantza eta 

Julio Soto eta Alaia Martin bertsolariak. Ondoren, ohiko 
aurreskua eta gero Lizarrako dultzaineroak eta Elustondo 
trikitilariak. Segidan, abesti herrikoiak kantina ondoan.

• 15:30 Ume eta gaztetxoendako jolasak eta herri kirolak.
• 17:00 Herri kirolak: sokatira eta txingak. Izen-ematea 16:15ean 

hasiko da. Sokatira eta txinga saioen artean, irrintzi txapelketa.
• 18:00 Muxutruk taldearen eskutik erromeria.
• 19:30 Incansables txarangaren eta Elustondo trikitilarien saioa.
• 21:00 Jaitsierako txupinazoa eta jaitsiera. Dultzaineroek, 

trikitilariek eta txarangak girotuko dute jaitsierako kalejira. 
Jaitsierari amaiera txarangak emango dio, San Martin plazan. 

• Egun osoan Bolatokia irekita egongo da. 
 Aurrekontua: Udalak 23.000 euro gastatzea aurreikusten du. 
Mahaien eta aulkien alokairutik 3.000 euroko sarrerak espero dituzte.

San Martzial jaiak 2022: egitaraua
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Aho batez onartu ziren astelehe-
neko bilkuran bozkatutako pun-
tu guztiak, Zehar Errefuxiatue-
kin erakundeak eta Debagoie-
neko Ezker Anitzak Larramen-
diko plantaren bueltan aurkez-
tutako mozioak izan ezik. Hain 
zuzen ere, "Udaleko funtziona-
menduari dagozkien" puntu 
guztiak aho batez onartu izana 
azpimarratu zuen EH Bilduk: 
"Herriari begirako kudeaketa-
rekin lotutako puntu guztiak 
aho batez onartu dira, eta ira-
kurketa positiboa egiten dugu".

Larramendi eta 'Tapia Legea'
Errefuxiatuak "modu integra-
lean" babestuak eta artatuak 
izateko mozioaren edukiarekin 
"oro har" ados egonda ere, Zehar 
erakundearenari alternatibo bat 
aurkeztu zion EH Bilduk, eskae-
retan interpelatzen ziren admi-
nistrazioak hobeto zehaztu zi-
tezkeela iritzita; Eibarko Udalean 
Podemosekin eta alderdi sozia-
listarekin batera adostutako 
testu berbera izan zen. EAJk, 
berriz, hirugarren mozio bat 
aurkeztu zuen, gaur egun erre-
fuxiatuak artatzeko elkarlan 

foro bat egon badagoela argu-
diatuta. EH Bilduren mozioak 
egin zuen aurrera, eta Iñurra-
tegik asteburuko Melillako ger-
takariak aipatu zituen: "Gerta-
kari oso larriak dira, onartezinak, 
eta, akaso, eskaera kritikoagoak 
eskatzen dituenak". 

Larramendiko mozioaren buel-
tan, bilkuran presente izan ziren 
EH Bilduk eta EAJk irakurketa 
ezberdinak egin zituzten. Ezker 
Anitzak Jaurlaritzaren inguru-
men baimenaren aurka egitea 
eta Tapia Legea delakoaren au-
rrean udal eskumenak defenda-
tzea eskatzen zuen, besteak bes-
te. Lehen bi puntuetan Udala 
interpelatzen zutela ulertuta, 
aldeko botoa eman zuen EH Bil-
duk eta gainerako bietan abste-
nitu egin zen, Udalaren eskume-
nei dagozkien erabakiak ez di-
relakoan. EAJk lau eskaeren 
aurka bozkatu zuen, eskaerok 
"erabat" ezberdinak diren gaiak 
nahasten dituztelakoan.

Bilkura amaituta, ortzadarra 
Harrotasunaren Eguneko adie-
razpena ere aho batez onartu 
zuten, eta berehala jarri zuten 
ortzadarraren bandera udaletxean. 

UNEDen sortuko den lankidetzarako gunearen araudia behin-behineko izaerarekin onartzeko bozketa. JOKIN BEREZIARTUA

Boto emateak aho batez, 
bi moziotan izan ezik
zehar Errefuxiatuekin erakundearen mozioari testu alternatibo bana aurkeztu zioten EH 
bilduk eta EaJk, eta Larramendiko proiektuaren garapena eteteko asmoz Ezker anitzak 
aurkeztutako mozioak ere irakurketa ezberdinak eragin zituen bi alderdi nagusien artean
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Mariaren Lagundia: mojei agur ekitaldia
Ikastetxeko elizan izango da Agur Komunitateari ekitaldia gaur, 
18:30ean. 223 urte hauetan Bergarako eta Mariaren Lagundiko 
"mugarri" izan diren ekintzek osatuko dute ekitaldia, azken 
mojak omentzeko baliatuko dutena.

Udako euskarazko postalen XI. lehiaketa
Edonork har dezake parte, nahi beste postal bidalita. Partaideen 
artean 60 euroko zozketatuko dira; parte hartzeko azken eguna, 
irailaren 18a. Argibideetarako: 605 71 24 69 edo www.jardun.eus.

Bergara Kirol Elkartearen batzar orokorra
Uztailaren 8an egingo dute, Agorrosinen (18:30). Landuko diren 
gaien artean, honako hauek: kirol txostena, txosten ekonomikoa 
eta 2022-2023ko denboraldirako aurrekontua eta kuotak.

Elkarretaratzea: 'Bizitza beltzek axola dute'
Melillako "sarraskia" eta mugetako heriotzak salatzeko 
kontzentrazioa egingo dute gaur, San Martin plazan (19:00).

"Erraustegiaren" aurkako "argazki erraldoia"
Domekan aterako dute, San Martzialgo zelaian (13:00).

oHaRRak

2022ko aurrekontuen negoziazioan 
EH Bildurekin adostutako ha-
mahiru konpromisoen artean, 
EAJk Simon Arrieta plaza be-
rriro urbanizatzeko beharra 
azpimarratu du asteon: "Ekaina-
ren 23ko euriaren ondorioz, pla-
zan izugarrizko putzuak sortu 
ziren eta hurrengo egunean 
oraindik arrapalaren erabiltzai-
leek putzuaren gainetik pasatu 
behar zuten plazara jaisteko, edo 
buelta osoa eman; onartezina 
da". Jeltzaleek diote Udal Gober-
nuak ez duela elkarlanerako 
benetako borondaterik: "EH Bil-
duk kudeaketarako zailtasunak 
ditu eta elkarlanerako nahia hitz 
politetan geratzen da, prentsara 
begira erabilitako hitzetan". 

Simon Arrieta plazaren 
egoera "onartezina" 
dela uste du EAJk

ENEKO AZKARATE

Izen-ematea, hilaren 14ra arte
San Joxepe eremuko aisialdirako ortuetarako izen-ematea zabalik dago 
uztailaren 14ra arte. 90 partzeletako baten erabiltzaile izateko baldintzen 
artean dago, besteak beste, aurrerago egingo den zozketako onuradun guztiek 
derrigorrezko ikastaroa egin beharko dutela. Lanak uztailean zehar amaitzea 
aurreikusten da. Edozein argibidetarako: 943 77 91 63 edo www.bergara.eus. 

Jokin Bereziartua bERgaRa
Asteburu eskas falta da Ago-
rrosin futbol zelaiko belar na-
turala Bergarako iraganaren 
parte izan dadin. Futbol zelaia-
ren argazki zaharrenak 1920ko 
hamarkadakoak dira, eta, beraz, 
100 urteren ondoren heldu zaio 
ordua behar berrietara egokitu 
eta zelai artifiziala jartzeko. 
Izan ere, Bergara Kirol Elkar-
tearen gaur egungo zuzendari-
tzaren helburu nagusia izan da 
Agorrosin Berria egitea, behar 
gorriena zelai artifiziala jartzea 
izanik, egunerokorako Ipintza-
ko zelaia oso txiki geratu zi-
tzaielako aspaldi. BKEk zelaia 
Udalari lagapenean eman eta 
lanak abiatzeko hitzarmena 
sinatu ostean –COVID-19ak era-
gindako atzerapen eta guzti–, 
heldu da ordua makinak Ago-
rrosinen ikusteko.  

Urri amaieran amaitu nahi
Agorrosin Berriko lehen faseko 
lanak hasiko dira astelehenean. 

Construcciones Artzamendi SA 
enpresa izango da exekuzioaz 
arduratuko dena; uztailaren 4an 
hasi, eta lanak urriaren amaie-
ran bukatzea aurreikusten da; 
Udaletik adierazi dutenez, tar-
tean abuztua dagoela aintzat 

hartuta obraren amaiera epea 
luzatu egin daiteke. Lanen ad-
judikazio kopurua 1.055.833 euro 
da –BEZ barne–. 

Lehen fase honetan, belar ar-
tifizialeko jokaleku bat egingo 
da, zelaiaren kokapena partze-

laren ipar-mendebaldera mugi-
tuz. Jokaleku berriak 105 me-
troko luzera eta 68 metroko 
zabalera izango ditu, eta hega-
letan metro eta erdiko kanpo-he-
galak izango ditu. Hondoetan, 
berriz, bi metro eta erdiko za-
balera bermatuko dute. Perime-
troko pistak lau metro eta erdi-
ko zabalera izango du, eta se-
gurtasun-banda perimetral 
moduan erabiliko dute. Hortaz, 
gaur egungo atletismoko pista 
aldatu egingo da, eta laukizuze-
na izango den pista perimetrala 
izango du berriak. 

Artifizialaren azpitik, geosarea
Gerora erabili ahalko den kirol 
ekipamendu osoa kendu ondoren, 
eraitsi egingo dira baranda za-
tia, iparraldeko bloke-horma 
eta biltegia. Ondoren, lurren 
mugimenduari ekingo diote eta 
gainazaleko lanekin hasi aurre-
tik, garai bateko meatzeek ekar 
dezaketen arriskuari begira, 
bereziki, geosare baten bidez 
bermatuko dute zelai berriaren 
egonkortasuna. Zelaiaren azpian 
geosarea jarri ostean, besteak 
beste, argiteriarako dorreak eta 
ureztatze sistema berriak jarri-
ko dituzte.     

Belar artifiziala egokitzeko 
lanak lehen fasearen amaieran 
egingo dira; ureztatze-sarea osa-
tu ondoren, zangen gainean 15 
zentimetroko behin-behineko 
geruza bat zabalduko dute eta 
horren gainean instalatuko dute 
futbol-zelaiko belar sintetikoa. 

Soropil sintetikoa jarriko dute, 
futbol-zelai berria intentsiboki 
erabiltzeko aukera bermatzen 
duena, eta mantentze-lan han-
dirik beharko ez duena. 

Amaitzeko, argiztapena jarri 
ostean ekipamenduak jarriko 
dituzte; tartean, ateak eta ban-
deratxoak, dagozkion zimenduak 
egin ondoren. 

Futbol campusa, azken ekintza
Ligako azken partidua maia-
tzaren 21ean jokatu bazen ere, 
azken unera arte izan ditu era-
biltzaileak Agorrosingo belar 
naturalak; asteon, esaterako, 
BKEren futbol campusak batu 
dituen 160 neska-mutikoek ari-
ketetako batzuk bertan egin 
dituzte. Aurten, astebetera mu-
gatu arren, hiru asteko campu-
sa egitea erabaki dute, Mikel 
Larrañaga koordinatzaileak 
zehaztu duenez: "Neska-muti-
koak oso gustura dabiltza, fut-
bolean zein futbolarekin zeri-
kusia ez duten ekintzetan".  

Bestalde, Agorrosin izan zen 
ekainaren 10ean eta 11n ospatu 
zen Ekinez musika jaialdiaren 
topalekua; 4.000 lagundik gora 
batu ziren asteburu bakar baten 
berdegune horretan. 

BKEren futbol campuseko neska-mutikoak, atzo goizean, Agorrosinen. MIKEL LARRAÑAGA

Artifiziala jartzeko lanak 
astelehenean hasiko dira
agorrosingo belar naturala kendu eta artifiziala jartzeko lanak uztailaren 4an hasi eta urri 
amaieran bukatzea aurreikusten du udalak; Construcciones artzamendi enpresak 
gauzatuko du obra eta lehen fase honen aurrekontua 1.055.833 euro da –bEza barne–

MEATEGIEK ARAZORIK 
EZ SORTZEKO 
GEOSARE BAT 
JARRIKO DUTE ZELAI 
BERRIAREN AZPIAN
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Idoia Aranbarri Arzuaga bERgaRa
Uztaileko egubakoitzak musikaz 
beteta datoz, beste urte batez, 
Bergarako Udalak antolatu duen 
Berumuga musika zikloarekin. 
Aurtengoa hogeita bigarren edi-
zioa izango da eta rocka, bluesa, 
jazza eta musika beltza ditu 
ardatz. Nazioarteko eta Euskal 
Herriko taldeek zapalduko dute 
Espoloia bihar hasi eta hurren-
go hiru egubakoitzetan. Ema-
naldi guztiak bertan izango dira, 
gaueko hamarretatik aurrera.

Antolatzaileek adierazi dutenez, 
"Bergaran, eta Debagoienean, 
orokorrean, ekitaldi kultural 
asko egiten dira. Orduan, saia-
tzen gara ezberdina izan daite-
keen zerbait antolatzen; norma-
lean, asteroko programazioan 
ez dauden gauzak". 

Gainera, gehitu dute hasieran 
ez zegoela estilo aldetik defini-
tuta, baina, urtez urte, kanpoko 
taldeak etortzen joan direla, eta, 
ondorioz, "internazionalizatu" 
egin dela. Hala ere, beti saiatzen 
dira Euskal Herriko musikariei 
lekua egiten.

Musika estiloen fusioak
Son Rompe Pera mexikarrak 
igoko dira oholtzara gaur gauean, 
eta datozen asteetan, Arima Soul 
donostiarren, The Reverend 
Shawn Amos & The Brotherhood 
amerikarren eta The Big Mar-
teen's frantsesen txanda izango 
da, hurrenez hurren. 

Talde bakoitzak bere herriko 
estilo eta instrumentuekin fu-
sioak egiten ditu: "Hemen egiten 
duguna egiten ikusiko ditugu. 
Trikiti batekin rocka eta punka 
jotzen dira, adibidez".

Profesionalak eta kalitate han-
dikoak direla diote antolatzaileek: 
"Talde guztiak lehen mailako 
taldeak dira euren esparruan. 
Ibilbide handikoak dira. Mexi-
karrak, frantsesak eta amerika-
rrak Estatuko jaialdi handieta-
ra datoz, esaterako". Jaialdieta-
rako edo etxerako bidean gel-

dialdia egiteko eta kontzertua 
eskaintzeko aprobetxatuko dute: 
"Amerikarrak Bejarren (Sala-
manca) egiten den Nazioarteko 
Blues Jaialdira doaz; The Big 
Marteen's frantsesak, berriz, 
Frantziarako bide horretan he-
men geratuko dira".

Mexikotik Bergarara
Mexiko Hiritik dator Son Rom-
pe Pera, eta cumbia eta mamboa 
egiten dute, rock ukituarekin. 
Bost musikarik osatzen duten 
taldeak Mexikoko, Peruko eta 
Kolonbiako klasikoei kutsu mo-
dernoa ematen die. Horretaz 
gain, euren abestiak eta bertsio 
sorpresak taularatuko dituzte.

Antolatzaileen hitzetan, "oso 
musika dantzagarria egiten dute. 
Une honetan Mexikon sortzen 
dituzten fusio berriak dira. 
Oraindik ez dira heldu gure 
irrati komertzialetara". 

  
Pandemiarekin ere etenik ez
Pandemiak ere ez zuen gelditu 
ziklo musikala, joan den bi ur-
teetan egin baita segurtasun 
neurriak aintzat hartuta. Orain-
goan, ordea, lehengora itzuliko 
da. Antolatzaileek aurreratu 
dute Espoloian ehundik gora 
eserleku jarriko dituztela, baina 
betetzen badira ere ez dagoela 
arazorik, plaza handia denez 
zutik ikusteko aukera egongo 
delako.

Jarraitzaile leialak
Orain arte erantzun ona izan 
du musika ziklo honek eta aur-
ten ere berdin jarraitzea espero 
dute antolatzaileek: "Hogeita bi 
urte dira eta uste dugu musika 
zikloak baduela publiko bat. 
Asko etortzen da jakin gabe 
egubakoitz horretan zer eskai-
niko den". Halaber, gaineratu 
dute entzuleek badakitela zikloak 
ze ibilbide izan duen eta "kali-
tatezko zerbait" ikusiko dutela. 

Debagoiendarrak parte har-
tzera animatu dituzte, aukera 
polita izan baitaiteke beste he-
rrialde batzuetan egiten diren 
musika fusio horiek zuzenean 
ikusteko. Sarrera doakoa da.

Son Rompe Pera talde mexikarra izango da gaur Espoloian. S.R.P.

Berumugaren aurtengo 
edizioa fusioz blai dator
gaur hasi eta hurrengo hiru egubakoitzetan, euskal nahiz nazioarteko taldeen 
doinuak izango dira entzungai Espoloian, gaueko hamarretatik aurrera; lau taldek 
euren lurraldeko estilo eta instrumentuekin musika fusioak egiten dituzte

ANTOLATZAILEEN 
HITZETAN, TALDE 
GUZTIAK DIRA "LEHEN 
MAILAKOAK EUREN 
ESPARRUAN"

MARIJE UGALDE

Xabier Arrillaga gogoan
Pandemiaren eraginez bi urtez etenda egon ondoren, Xabier Arrillaga 
Bengoa gogoan ekimena itzuli da. Joan den eguaztenean elkartu ziren 
belaunaldi askotariko ikasleak, Azkaiter Pelox eta haren lagunak, 2016an 
hil zen musikazale gazte bergararra omentzeko. Eagles eta Bob Marley 
taldeen musika eskaini zuten Laino skate parkean.

Kontzertuan sorpresak egongo direla aurreratu du Ertzak taldeak. GOIENA

Ertzak taldearen kontzertua 
martitzenean Usondo parkean
bost emanaldi eskainiko dira uztailean zehar usondon, 
eta bihar emango du lehen kontzertua Pelax taldeak

Idoia Aranbarri Arzuaga bERgaRa
Uztailean zehar musika doinuek 
girotuko dute Usondo parkea, 
guztira bost emanaldi antolatu 
baititu Bergarako Udalak. Bihar, 
22:00etan, emango zaio hasiera 
egitasmoari, Pelaxen kontzer-
tuarekin. Uztailaren 5ean, 
20:00etan, Ertzak talde bergara-
rren txanda izango da. Uztaila-
ren 10ean jarraituko du egitas-
moak, Potx eta Lotx pailazoekin, 
hilaren 14an Liher taldearen 
emanaldiarekin, eta, emanaldiak 
borobiltzeko, La Furia abeslaria 
igoko da Usondoko oholtzara, 
uztailaren 28an.

Aldaketekin dator Ertzak
Bergaran izatea berezia dela az-
pimarratu du Oihane Vicente 
abeslariak, "aspaldi bertan jo 
gabe" daudelako. Musikari eta 
dantzarietan aldaketak egon ba-
dira ere, ohi modura bederatzi 
lagun izango dira oholtzan. Sei 
musikariren hainbat abesti dan-
tzatuko dituzte Anderrek eta 
Garazik, eta, aldi berean, Josu 
Maroto margolariak egingo ditu 
ilustrazioak. Abestiei dagokienez, 
Bergaran sekula jo ez duten Zo-
ratzen kantua joko dute eta ber-
tsioak nahiz sorpresak egongo 
direla aurreratu du Vicentek.
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M.A. aNtzuoLa
180 lagun pasatxok parte hartu-
ko du aurten ere Mairuaren 
Alardean. Kapitain lanak Edur-
ne Iturbek egingo ditu eta mai-
ruarenak, aldiz, Juan Carlos 
Gomezek. Herriko belaunaldi 

gazteek, berriz, danbor-jole gisa 
parte hartuko dute Alardean.

Hala, hilaren 6an, eguaztena, 
entsegu eguna izango dute par-
taideek: 18:30ean, musikariak 
eta gainontzeko parte hartzaileak 
Olaranen batuko dira; eta dan-

bor-joleak, udaletxean. 19:30ean, 
denek plazan egingo dute entse-
gua. Uztailaren 13an, berriz, 
denak plazan elkartuko dira, 
19:00etan, eta ondoren, afari-me-
rienda egingo dute.

Mairuaren Alardearen egu-
nean, uztailak 16, arratsaldeko 
seietan egingo dute parte-har-
tzaileek entsegu orokorra, esko-
lako patioan. Ondoren, 19:00etan 
abiatuko da Alardea herrigunean 
barrena, eta gero, Herriko Pla-
zan Alardearen ekitaldi nagusia 
egingo da herritarren aurrean.  

Entsegu orokorra egingo du 
Alardeak datorren astean
uztailaren 6an, eguaztena, egingo dute parte hartzaile 
guzti-guztiek entsegu orokorra plazan,19:30ean  

Herriko Plazan, Alardearen entseguaren une bat. '@ANTZUOLAKOALARDEA'

Maider Arregi aNtzuoLa
Oihalaren industriak sortzen 
dituen albo-kalteez jakitun eta 
egun gizarteak industria honen 
aurrean dituen erronkak aintzat 
hartuta, Antzuolako Anelkar 
elkarteak eta Andramanuelak 
emakume taldeak indarrak batu 
dituzte. Hala, tokiko ikuspegitik, 
industria horren ondorioei eran-
tzuna eman nahian bigarren 
eskuko arropa azoka egitearen 
aldeko hautua egin dute. Adra-
manuelak taldeko kide Onintza 
Legorburuk bigarren eskuko 
arropa saltzeko azoka egitearen 
ideia nola jaio zen azaldu du: 
"Erabiltzen ez genituen arropei 
bigarren aukera bat emateaz 
hausnartzen genbiltzala sortu 
zen geure artean azoka egitearen 
ekimena. Geure artean arropa 
trukatzearen aukerez jardutean, 
eta hori ardatz hartuta, erabaki 
genuen herrira ekimena zabal-
tzea Anelkarrekin batera". 

Egungo gizarteak, gu geu bar-
ne, arropa asko pilatzen du ar-
mairuan eta horietako asko, 
gainera, erabiltzen ez direnak 
edo ditugunak dira; armairuak 
arropaz beteta ditugu", gainera-
tu du taldekide Alazne Jauregik.

Kontsumismoa eta ingurugiroa
Andramanuelak taldeko kideek 
aitortu dute arropari bigarren 

bizitza ematearen aldeko azoka 
egitearen arrazoi nagusiak di-
rela, besteak beste, egungo ekoiz-
pen eredua, kontsumo neurri-
gabea, jasangarritasuna eta 
ingurumenari egiten zaion kal-
tea: "Gaur egun kontsumitzen 
ditugun arropak herrialde po-
breetan egiten dira, eta, gainera, 
emakumeek eta haurrek ekoiz-
ten dituzte, baldintza negarga-
rrietan. Horregatik batu gara 
ekimen hau aurrera ateratzeko 
Anelkar elkartearekin". Izan 
ere, bi elkarteak kontziente dira 
oihalaren industria munduko 
industria kutsatzaileenen artean 
dagoela. "Ekoizten den arropa 
bolumena medio, izugarrizko 
kutsadura sortzen duen industria 
da; gainera, arropak direla eta 
ez direla, herrialde pobreetan 
sekulako zabortegiak ditugu 
sortuta".

Arropa bilketa
Azoka prestatzen joateko asmoz, 
lehen arropa bilketa uztailaren 
13an, eguaztena, egingo dute, 

Olaran etxean, 17:30etik aurre-
ra. "Asmoa da egoera onean 
dauden eta herritarrek erabiltzen 
ez dituzten jantziak batzea azo-
kan saltzeko". Hilaren 23an, 
zapatua, berriz, goizeko hamai-
ketatik aurrera eraman ahalko 
dute herritarrek euren arropa 
Olaranen jarriko duten gunera.   

Azoka, irailean
Irailaren 24an egingo dute bi-
garren eskuko azoka, eta bertan 
batuko den dirua Anelkarrek 
dituen hiru proiektu bultzatze-
ko eta sustatzeko erabiliko da 
–Saharako, Kongoko eta Sene-
galgoak, hurrenez hurren–. "Uz-
tailean arropak batu eta sailka-
tu egingo ditugu. Ondoren, 
prezio bat jarriko zaie eta anto-
latu egingo ditugu azokan sal-
tzeko gertu izan ditzagun". 

Arropa salmentaz gain, truke 
azoka ere jarriko dutela aurre-
ratu du Legorburuk: "Trukearen 
filosofiak ere gune bat izatea 
presente gurako genuke azokan; 
eta horregatik, haurrek trukean 
jardun dezaten, jostailuen gunea 
jarriko dugu. Hori egunean ber-
tan egingo da. Hau da, erabiltzen 
ez dituzten jostailuak egunean 
bertan eraman ahalko dituzte, 
eta ondoren trukean aritu", na-
barmendu dute Andramanuelak 
emakume taldeko kideek.

Andramanuelak taldeko kide Legorburu eta Jauregi. M.A.

Jantziei bigarren bizitza 
emateko egitasmoa
andramamuelak emakume taldeak eta anelkar elkarteak elkarlanean bigarren eskuko 
arropa azoka antolatzen dihardute. uztailaren 13an eta 23an herritarren arropa 
bilduko dute olaranen; eta irailaren 24n, berriz, azoka egingo dute

AZOKA IRAILAREN 
24AN EGINGO DEN 
ARREN, UZTAILAREN 
13AN ETA 23AN 
ARROPA BATUKO DUTE  

ENEIDA ITURBE 
aNtzuoLaRRa  

"Beharra dudanean 
erosten dut soilik"

"Itzar liburu-dendan 'pick up' 
gunea dugu, eta geroz eta 
mugimendu gehiago dagoela 
ikusi dugu; izan ere, azken 
urtean salmentan mugimendua 
hazi egin dela ohartu gara. 
Bigarren eskuko arropak zein 
bestelakoak saltzen dira 
aplikazioen bitartez, gainera. 
Interneten gutxi erosi dut, eta 
saiatzen naiz beharra 
dudanean herrian, gertuko 
dendetan, erosten".

ENEIDA MAZMELA 
aNtzuoLaRRa   

"Gutxiago behar dudala 
ohartu naiz "

"Niretzako ez daukat bigarren 
eskuko arropa erosteko 
ohiturarik, baina haurrendako 
arropa erosi izan dut. Online 
eta bestelako aplikazioetan ere 
ez nabil asko. Pandemiaren 
ondorioz, gutxiago behar 
dudala ere ohartu naiz. Egia da 
oihalaren industriak asko 
kutsatzen duela jakin arren, 
oro har, pixka bat kosta egiten 
zaigula kontsumismoan ez 
erortzen". 

Bigarren eskuko arroparik baduzu?
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Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolarrek gogotsu hartu di-
tuzte Kalebarrengo jaiak. Egu-
bakoitzean haurren danborradak 
eman zion hasiera jaiari. Gura-
so, hezitzaile nahiz auzotarren 
laguntzarekin erdiguneko kaleak 
danbor hotsez bete ziren. Egunez 
eta gauez herritar asko ibili da. 
Besteak beste, tradizio eta ohi-
tura handiko sagar dantza mi-

tikoa egitera bikote ugari ani-
matu zen zapatu gauerdian.

Balorazio ona
Jai Batzordea gustura dago eta 
parte-hartzea eskertu nahi izan 
die auzokideei, herritarrei eta 
tabernariei. "Dantzari, ume, gaz-
te, heldu, denetik elkartu gara 
bertan, eta jai giro polita eta 
herrikoia eduki dugu. Arbolako 

sustotxoak –balantzak– ere emo-
zio eman dio, dena kontrolpean 
egon arren, eta tabernen irekie-
rak ere lagundu du giroa alaitzen; 
horregatik, bertan parte hartu 
duzuenoi eskerrik asko. Azkenik, 
gonbidapena egin nahi diegu 
Kalebarrengo gazteei datorren 
urtean batzordean parte har de-
zaten", nabarmendu dute Kale-
barrengo Jai Batzordeko kideek.

Sagar dantzak herritar ugari erakarri zituen Zurrategira zapatu gauean. KALEBARRENGO JAI BATZORDEA 

Jaien atarian, herritarrak 
hasiak dira dantzan
Jai parte hartzaileak eta jendetsuak izan dira kalebarrengoak. Herriko jai nagusien 
aurrekari, antzuolarrek "gustura" hartu dute ohiko festa berriro ere. besteak beste, 
arbolaren igoera, haurren danborrada eta sagar dantza izan dira arrakastaren isla

Zu? Ni bezala, sexudun

Gizakia izaki bizidun sexuduna da. Sexua eta horri 
loturiko ezaugarriak ditu; hots, sexu-karaktereak. 
Sexualitatea, oinarri-oinarrian, sexudun gisa ditugun 
bizipen, emozio, sentimendu eta portaerak dira.
Zorionez, gorputz guztiak ez dira berdinak; eta, gainera, 
bizitzan zehar ere aldatu egiten dira. 

Hala, zorionez, sexualitate guztiak ere desberdinak dira, 
pertsonaz pertsona aldakorrak. 

Are gehiago, bizitzan zehar, bakoitzaren sexualitatea ere 
aldatu egiten da, gorputza aldatzen den heinean. Sexu-
orientazioa eta genero-identitatea sexualitatearen aldagaiak 
baino ez dira. Batzuek, eskizofrenia matxistatik, bizitzaren, 
aniztasunaren eta askatasunaren kontra, 
heterosexualitatea eta binarismo hertsia inposatu nahi 
dituzte.

Hortaz, zorionak inposizio horien guztien gainetik zuen 
sexualitatea aske, errebelde eta osasuntsu bizi duzuen 
guztioi.

NiRE uStEz

JON KORTABARRIA 

M.A. aNtzuoLa
Bi urteko etenaren ostean, egi-
tarau bete-betea dakarte aurten 
San Martzial jaiek. Auzotarrak 
eguenean, San martzial egunean, 
hasi baziren ere ospakizunekin, 
bihar eta etzi jarraipena izango 
du festak.

Hala, bihar, zapatua, 16:30ean, 
herri mailako plater jaurtiketa 
txapelketa egingo da. 17:00etan, 
aldiz, umeen kros txapelketa eta 
18:00etan txokolate-jana eta sari 
banaketa. Ondoren, herri afaria 
eta erromeria Biteri eta Narbai-
zarekin. Tradizioari eutsita, 

suzko erruberak eta izozkia ere 
izango dira Lizarragan. Egun 
osoan, gainera, haurrendako 
ohe elastikoak eta puzgarriak 
jarriko dituzte, txikitxoenen 
gozamenerako.

Domekan, berriz, 11:00etan, 
txistularien goizeresia izango 
da, eta ondoren, herriko txirrin-
dulari challenge-a: San Martzial 
igoera, hain zuzen ere. 12:00etan, 
meza izango da, eta ondoren, 
luntxa jubilatuendako. 13:00etan, 
dantzarien saioa eta bazkaria. 
Ostean, erromeria Astiazaran 
eta Andonegirekin. 

San Martzial jaiek jarraipena 
izango dute bihartik domekara
Erromeria, suzko erruberak, izozkia eta askoz gehiago 
izango dituzte asteburuan Lizarraga auzoan

'Conquis'-eko 
finalean
Ainize Lizarralde El conquistador 
del Caribe saioko lehiakidea da 
urtarrilaz geroztik. 30 urteko 
antzuolarrak, baina, lehiaketa 
entzutetsuaren finalerako txartela 
eskuratu du. Hala, 18. edizioko 
final handia hilaren 4an, 
astelehena, jokatuko du 
Lizarraldek. Hiru lehiakide gogor 
izango ditu, ordea, finalean: Line, 
Arruti eta Jokin.   

GOIENA

Anelkarrek elkartasunez 
beteriko 400 pintxo baino 
gehiago banatu zituen. 
Herritarrek 50 tortilla eraman 
zituzten eta 400dik gora 
pintxo saldu zituzten. 
Elkarteak jakinarazi du 1.100 
euro –garbi– batu dituela. 
"Herritarrei eskerrak eman 
nahi dizkiegu Elkartasun 
Festari emandako 
harreragatik".  Anelkarreko kideak tortilla pitxoak banatzen. ANELKAR

Elkartasunez beteriko pintxoak
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Ganadu eta guzti iragarri zuten 
domekako feria, baina azken 
orduko albistea da ganaduzaleek 
planto egingo dutela. Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak "gero eta 
traba handiagoak" jartzen ditue-
la-eta ez da ganadurik izango 
ferian, eta protesta ekitaldia 
antolatu dute. Eguaztenean har-
tu zuten erabakia. 34 idi paretik 
"hamabi bakarrik" daudela bai-
menduta adierazi du Agustin 
Beretxinaga Elgetako ganadu-
zaleak. (Ondoko zatiduran adie-
razpen gehiago)

Foru Aldunditik adierazi dute 
ganaduei eragiten dien IBR gai-
tzetik –herpes motako birus 
batek eragindako gaixotasuna– 
babesteko hartu dituztela neu-
rriak. Elgetako feriaren kasuan, 
parte hartzea eskatu duten 25 
ustiategietatik 18 parte hartzeko 
moduan leudekeela; parte hartzea 

eskatu duten 60 idietatik 38 par-
te hartzeko moduan leudekeela, 
eta parte hartzea eskatu duten 
70 behiak parte hartzeko moduan 
leudekeela. Eta gehitu du Al-
dundiak arduraz jokatu duela 
une oro. Izan ere, baimenik ez 
duten ustiategiek erakusketan 
parte hartuko balute, beste par-
te hartzaile guztien osasuna 
arriskuan jarriko luketela. Era 
berean, Aldundiak leporatu dio 
Elgetako Udalari gertatutakoa 
"politikoki erabiltzea, eta ez du 
erakutsi konponbideak bilatze-
ko eta azoka aurrera eramateko 
inongo interesik".

Gainerakoan, umeei eta erre-
tiratuei eskainitako eguna da 
gaur Elgetan. Txikienendako 
puzgarriak eta jolasak izango 
dira goizez eta arratsaldez. Atrac-
ciones Sanz etxeak ekarriko 
ditu: "Eramango ditugu txirris-
ta erraldoia, salto egiteko puz-
garri bat, argi-sistema interak-
tiboa duen puzgarria –45 segun-
doan argi gehien ukitzen ditue-
na txapeldun–, Giza Tragabola 
–lau pertsona gerritik lotuta 
erdian dauden bolak harrapa-
tzen– eta wipeout estiloko Bola 
Eroak jolasa".

Erretiratuendako, berriz, meza 
nagusia, argazkia eta bazkaria 
daude iragarrita. 

19:00etarako, berriz, kuadrillen 
arteko jolasak daude iragarrita. 
Bost laguneko taldeak osatu 
behar dira eta interesatuek da-
nonartian@elgeta.eus helbidean 
eman behar dute izena.

Gozategi eta Burrunba
Gozategi taldeak girotuko du 
gaur gauean Elgetako plaza. 
Talde oriotarra 30. urteurrene-
ko bira egiten ari da, eta maki-
na bat herritan ari da kontzer-
tuak egiten. Taldea erreferente 
egin zuten abestiak eskainiko 
dituzte, besteak beste. Bihar, 
berriz, Irungo Burrunba elek-
trotxarangak girotuko ditu jaiak. 
Formatu berri baten aldeko 
apustua egin du jai batzordeak, 
eta erromeria taldea beharrean 
elektrotxaranga izango da aur-
ten Herri Egunean. Festa egite-
ra eta eragitera etorriko direla 
esan dute Burrunbakoek. Bes-
tetik, herri bazkariaren ostean 
Jainagak eta Narbaizak egingo 
dute erromeria. 

Zapatuan Bergarako erraldoiak
Ferixa Nagusiko jaietako berri-
kuntzen artean da aurten Ber-
garako erraldoien eta kilikien 

parte hartzea. Taldekideek azal-
du dute ilusio handiz datozela 
Elgetara lehen aldiz. Gutxienez, 
lau erraldoi, lau erraldoi txiki 
eta bi kilikirekin izango dira 
herrian. Hala, kalez kale ibiliko 
dira, 13:00etan hasita, Ximon, 
Magdalena, Peru, Marixa, Gut-
ti, Felixin, Erreleno, Tostoi, Mahoi 
eta Kotoi. Arrasateko gaiteroekin 
egingo dute dantzan.

Erraldoiak dantzan hasi au-
rretik jasoko dute jaietako zapia 
udaletxeko areto nagusian iazko 
jaietatik aurtengoetara herrian 
jaio diren lau neska-mutikoek.

Marrazkiak eta futbola ere bai
Ferixa eguna izango da domeka. 
Ganaduzaleen protesta ekital-
diarekin egingo da. Gainerakoan, 
askotariko postuak izango dira; 
tartean, ekoizle elgetarrek ja-
rritakoak. Jaietako azken egu-
neko berrikuntza, aurten, ma-
rrazki maratoia da. "Ez da lehia-
keta izango. Nahi duenak Feri-
xa Nagusiko Jaixak gaia hartu 
eta marrazki bat egin beharko 
du. Marrazki horiek udaletxe 
azpian erakusgai jarriko ditugu", 
azaldu du jarduneko alkate Ane 
Bilbaok. Reala-Athletic futbol 
partidak ere izango dira aurten.

Idiak 2019ko azokan, Elgetako jaietan. AITOR AGIRIANO

Ganaduzaleen 
protesta azokan 

JAIAK DIRELA-ETA 
GAUEKO AUTOBUS 
ZERBITZU BEREZIA 
IRAGARRI DU GAURKO 
LURRALDEBUSEK

HERRI EGUNEKO 
BAZKARIETARAKO 
TXARTELAK SALGAI 
EGONGO DIRA 
EGUNEAN BERTAN ERE

atzoko mozorro festaren ostean, martxan dira Ferixa Nagusiko jaiak. umeen eta 
Erretiratuen Eguna eta Herri Eguna datoz jarraian. albistea, aurten, azoka da. traba 
"gero eta handiagoak" jartzen dizkietela-eta protesta egingo dute ganaduzaleek

Beretxinagak antolatzen du 
Elgetako ganadu feria, eta 
haserre dago Aldundiarekin.
Zer gertatu da ganadu feria 
bertan behera uzteko?
Aldundiak gero eta traba 
handiagoak jartzen dizkigu. 
Makina bat lan egin ostean,. 
duela hilabete bidali genituen 
paperak. Azoka egiteko lau 
egunen faltan ez dugu oraindik 
erantzun irmorik jaso. Mareatu 
egin gaituzte hainbat 
izapiderekin, eta galdetu 
dugulako jakin dugu 34 idi 
paretik hamabi bakarrik daudela 
baimenduta. Ez dakit noiz 
pentsatzen zuten esatea. Gu ez 
goaz erdipurdiko azoka egitera.
Idiekin izan da arazoa?
Bai. Elgetako azokako 
ezaugarri nagusia dira. 
Inguruan ez da antzekorik 
egiten, ez Gipuzkoan ez 
Araban. Urteak dira gero eta 

traba gehiago jartzen 
dizkigutela. Ez badute ganadu 
azokarik nahi, esan dezatela 
argi eta garbi. 
Protesta egingo duzue 
domekan.
Ez dugu zuloak tapatzen ibili 
nahi. Bisitariek, gainera, 
pentsa dezakete antolatzaileek 
egin dutela erdipurdiko azoka. 
Jendeak jakin behar du zer 
gertatzen den. Muntaketa 
guztia egingo dugu 
Berraondokoan, baina ez da 
ganadurik egongo. Animalien 
ordez argazkiak egongo dira.

GOIENA

"Urteak dira Aldundiak gero eta 
traba gehiago jartzen dizkigula"
AGUSTIN BERETXINAGA ELgEtako gaNaDuzaLEa
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
"Pozik gabiltza. Lehenengo egu-
netan, gainera, eguraldia lagun 
izan dugu, eta gogotsu etortzen 
dira neska-mutikoak", azaldu 
du udalekuetako hezitzaile Ne-
rea Villak. Azkenean, sei talde-
tan banatu dituzte umeak: "Gu-
rasoek egindako proposamena 
aintzat hartu dugu, eta 2 urteko 
gelako umeen taldea ere osatu 
dugu. Orain ez daude 3 eta 4 
urteko umeekin batera". 

Erabiltzaile gehienak 09.00eta-
rako heltzen direla gaineratu 
du Villak. "Sarrera malgua dugu, 
eta aurten gutxi dira 10:00etan 
etortzeko aukera egin duten 
familiak".

Jaien etorrera prestatzen
Atzo hasi ziren Ferixa Nagusiko 
jaiak, baina udalekuetako nes-
ka-mutikoak astelehenetik ari-
tu dira herria apaintzen, bu-
ruhandiak prestatzen, eta atzo 
buruhandiei egindako ongieto-
rria ekitaldia gertatzen... Hu-
rrengo astean, sanferminen 
txanda izango da. Maskarak, 
zezenak eta San Fermin egune-
ko entzierroa prestatuko dituz-
te egunean bertan zuri-gorri 
jantzi eta festa egiteko. "Aurre-
ko urteetan bezala, lehenengo 
mailatik aurrerako taldeekin 
San Roke kalean zehar entzierroa 

egingo dugu. Bertan neska-mu-
tikoek korrika egiteko aukera 
izango dute San Roke kaleko 
hasieratik plazaraino. Gero, 
zezenaren buruhandiarekin pla-
zan jolasteko aukera izango da. 
Ondoren, frontoira edo kantxa-

ra joango gara txikienekin en-
tzierro txikia egiteko". Egural-
diaren arabera aldaketak egon 
daitezke.

Aire zabaleko ekintzak
Oihana da aurten udalekuetako 
gaia eta horren araberakoak 
dira ekintzak. Jolasei dagokienez, 
zikin jolasak, ur jolasak, anima-
lien lasterketa, ez dadila globoa 
erori jolasa, ginkanak, altxorra-
ren bila, txabolak egiteko irtee-
rak eta punteria jolasak izango 
dira, besteak beste. Horma-iru-
di bat egiteko asmoa ere badago.

Neska-mutiko taldea San Roke kalean gora, eguaztenean. UDALEKU ZERBITZUA

Neska-mutikoak, gustura 
udaleku irekietan
2022ko udaleku zerbitzuak astelehenean zabaldu zituen ateak, eta, lehenengo astea 
izanik ere, asko izan dira burututako ekintzak. Jaien etorrera prestatzen eman dute 
denbora dezente; hurrengo astean, San Fermin jaien txanda izango da

2008TIK 2018RA 
JAIOTAKO 82 NESKA-
MUTIKO DAUDE 
AURTEN UDALEKU 
IREKIETAN

Juan Mari Ansa eta Ane Bilbao, Elgetako liburutegian hitzarmena sinatzen. EMMOA

Euskal Mendizaletasunaren 
Museoarekin hitzarmena
Ekainaren 23an sinatu zuten hitzarmena jarduneko 
alkate ane bilbaok eta EMMoako Juan Mari ansak

L.Z.L. ELgEta
Elgetako liburutegian mendiza-
letasunari buruzko interesgune 
berezia izango da laster. Helbu-
ru horrekin sinatu dute lanki-
detza hitzarmena Elgetako Uda-
leko eta Euskal Mendizaletasu-
naren Museoko (EMMOA) or-
dezkariek. Bi urte barru beteko 
dira ehun urte Euskal Herriko 
Alpinismo Federazioa Elgetan 
sortu zela, eta urteurreneko 
ekintzen bueltan kokatu behar 
da San Juan bezperan sinatuta-
ko hitzarmena. Euskal Mendi-
zaletasunaren Museoan funts 
bibliografiko zabala dute, eta 

material horren zati baten la-
gapena egingo diote Elgetako 
herriari, "liburutegian Funda-
zioaren funtsekin hornitutako 
atal berezi bat sortzeko". Udal 
liburutegian hasita daude lehen 
liburuak jasotzen. "Hain zuzen, 
liburu batzuk jaso ditugu, baina 
gutxi batzuk dira oraindik. EM-
MOAko kideek euren funtsa 
kudeatu ahala joango gara libu-
rutegian aleak jasotzen. Beraz, 
prestaketa lanetan gaude. Txo-
ko berria bisitatzeko prest da-
goenean jakinaraziko dugu", 
azaldu du liburutegiko ardura-
dun Geaxi Ezpeletak.

Elcoro eta Norica enpresek ur-
teurreneko ekitaldiak iragarri 
dituzte gaurko, uztailak 1. Elco-
rok 130 urte ospatzen ditu eta 
Noricak, 105. Ekitaldiak 12:00etan 
hasiko dira, Elcorok Pagatza 
industrialdean duen plantan. 
Suziri jaurtiketa eta plantaren 
bedeinkapena egingo dituzte. 
Horrekin batera, omenaldia 
egingo diote Pello Ojangureni, 
eta Valentziako traka izango da 
jarraian. 12:30ean, Noricaren 
plantaren txanda izango da. Be-
deinkapena, Valentziako beste 
traka bat eta mokadutxoa egin-
go dituzte.

Egunari amaiera emateko, 
20:00etan, suziri artifizialak 
botako dituzte.

Elcoro Taldeak 
urteurreneko 
ekitaldiak gaur

Urtero moduan, Elgetako Udalak 
euskara ikasteko dirulaguntzak 
banatuko ditu helburu horrekin 
ikastaro batean izena eman eta 
dirulaguntza eskaera egiten du-
ten herritarren artean. Elgetan 
erroldatuta egotea, 16 urtetik 
gorakoa izatea eta ikastaro ba-
tean parte hartzea dira betebehar 
nagusiak. Horrekin batera, ikas-
taroa bukatzea eta asistentzia 
gutxienez %80koa izatea ere 
beharrezkoak dira.

Interesatuek udaletxean egin 
behar dute eskaera. Horretara-
ko epea zabalik egongo da uz-
tailaren 15era arte. Argibide 
gehiago behar izanez gero, dei-
tu udaletxera edo kontsultatu 
elgeta.eus udal webgunea.

Eska daiteke euskara 
ikasteko Udalaren 
dirulaguntza  

Aire zabaleko ekintzak 
lehenetsiko dituzte aurten ere 
udalekuetan. Hala, 
Larrabilzearra, Salbador, Azula 
eta Asentzio izango dira ekintza 
askoren gune. Aste honetan 
bertan Asentzioko putzuan 
arrantzan egin dute hainbat 
neska-mutikok. Bertako 
landareak eta xomorroak 
aztertzeko eta biltzeko aukera 
ere izan dute. Udalekuetako gazteak Asentzion, eguaztenean. UDALEKU ZERBITZUA

Txangoak inguruko naturaguneetara 
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Errekalden aparkalekuak kentzen ari diren kexa azaldu du 
herritar batek: "Eskola ingurukoak eskola orduetan ez erabiltzea 
ondo dago, baina orain, gauetan ere ez? Beharrezkoak dira".

goRa Eta bEHERa

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

Gero eta aparkaleku 
gutxiago Errekalden

Engainatuak behar ote?

Egunotan polemika sortu da sare sozialetan Sin límites 
izeneko telesailaren inguruan. 

Serieak Magallanes-Elkanoren munduaren lehen itzulia 
kontatzen du. Kontatu baino gehiago birsortu esango 
nuke, gai askotan errealitate historikoaren alderdi 
ezagunak aldatzen ditu eta. Aldaketa horien 
defendatzaileen hitzetan, narrazioari epika handiagoa 
emateko da.

Utz dezagun alde batera horrelako espedizio bat behar 
bezain epikoa ez zela izan pentsatzea. Kontua da 
engainatzeko beharra adierazten digutela, errealitatea 
moldatu egin behar dugula. Baita antzinako errealitatea 
ere. Ez al da engainatzeko gogo hori epika jakin baten 
beharraren adierazpena? Ausardia, aberria edo ohorea 
bezalako ezaugarriak pizten dituen epika behar al dugu? 
Konforma gaitezen errealitatearekin, ezagutu eta ikertu 
ditzagun gaurko eta antzinako errealitateak; kutreagoak 
izan daitezke, bai, baina gu egiten gaituzte.

NiRE uStEz

RAMON MARTIN  

Eskolatxo okindegia. GOIENA

Ekaineko azken egunean, atzo, 
itxi zuten Eskolatxo okindegia. 
1852. urtean Antzuolatik etorri-
tako Juan Jose Aristegik jarri 
zuen martxan negozioa, eta ga-
rai batean eskola izandako Atze-
ko kaleko eraikinean egon da 
150 urte baino gehiagotan; hor-
tik izena. Hiru belaunaldi izan 
dira familia negozioan; orain, 
baina, ez dute erreleborik izan.

Eskolatxo okindegiak 
eguenean utzi dio 
ogia egiteari

Oihana Elortza Gorostiza oÑati
Hirugarren fasean sartu dira 
partaidetzazko aurrekontuak. 
Herritarrek egindako proposa-
menetatik 54 heldu dira fase 
honetara, eta euren bideraga-
rritasuna alderdi tekniko, legal 
eta ekonomikotik baloratuko 
dute. Azterketa hau arloko udal 
teknikarien laguntzarekin egin-
go dute iraila bitartean.

Eskailera mekanikoak
Hamazazpi multzotan banatuta 
daude prozesuko puntu honeta-
ra heldu diren ekarpenak. Iris-
garritasunaren eta mugikorta-
sunaren atalak dira gehien 
batzen dituztenak. Zerrenda 
horietan datozen proposamene-
tako batzuk dira: Kale Zaharra, 
Arantzazu Ama kalea eta Otadui 
zuhaiztia irisgarriagoak izateko 
lanak egitea; eskailera edo zin-
ta elektrikoa jartzea adinekoen 
egoitzara joateko; Natur Esko-
lako zubian hesia jartzea; Udal-
tzaingoko eta osasun zentroko 
biribilguneen arteko gunea oi-

nezkoendako izatea; aparkaleku 
publikoetan ibilgailu elektri-
koendako karga-puntuak jartzea; 
Portalekua gunean oinezkoen 
pasabidea babestea eta bizikle-
tak garbitzeko gunea hobetzea. 

Azpiegituren atalean, plaza 
inguruan eta azokan ikusitako 
beharrak datoz, adibidez: zoru-
ko irregulartasunak eta berde-
guneak konpontzea, kioskoa 
kentzea aztertzea, azokako ar-
giteria hobetzea eta hotza eki-
diteko zabaldu eta ixten diren 
ateak jartzea. Negurako egonle-
kuak egokitzeko proposamena 
ere badator; adibidez, kaleko 
eserlekuei aterpetxoak jarrita.

Fase honetara heldu diren 
beste proposamenetako batzuk 
dira: Santa Anan taldeendako 

lokala eta Eltzian musika gra-
batzeko estudioa egokitzea; gra-
fitiak eta muralak herriko hain-
bat gunetan egiteko lehiaketak 
antolatzea; Bidaurretako eta 
Kanpantxoko iturriak konpon-
tzea; Berezaoko hariztiko 
mahaiak eta bankuak eraberri-
tzea; energia berriztagarrien 
komunitatea sortzeko prozesua 
erraztea; auzo arteko bidezido-
rrak garbitzea eta berreskuratzea 
eta herrigunean frontoi txiki 
batzuk egokitzea.

Ekarpenak egiteko
500.000 euro bideratuko ditu 
Udalak herritarrek egindako 
proposamenetara. 230 proposa-
men jaso zituen lehen fasean, 
eta, antzerakoak elkartuta, ko-
purua 122ra murriztu zuten. 
Denak aztertu zituen Mahai 
Politikoak, eta 76 onartu. Lehen-
tasunak finkatzeko, herritarrek 
osatutako berme taldeak azter-
tu eta 54 heldu dira fase tekni-
kora. Udazkenean bozkatuko 
dira, eta 2023an eta 2024an egin.

Umeak kioskoaren atzeko espazioan jolasten eguazten arratsaldean. O.E.

54 proposamen pasa 
dira fase teknikora
Horien bideragarritasuna aztertuko dute orain irailera bitartean; bozketa fasea izango 
da hurrengoa. Fase honetara heldu direnen artean daude: plaza ingurua konpontzea, 
negurako egonlekuak egokitzea edo kiroldegi aurreko gunea oinezkoendako izatea

PROPOSAMEN HAUEI 
EKARPENAK EGITEKO 
AUKERA DAGO UDAL 
WEBGUNEAN HILAREN 
4TIK 25ERA
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O.E.G. oÑati
Gimnasta artistikoa da Maddi 
Azkorbebeitia (Oñati 2005) eta 
Gasteizko Aritza taldearekin 
entrenatzen eta lehiatzen da.
Noiz hasi zinen gimnasia artistikoa 
egiten?
Betidanik gustatu izan zait. 
Gimnasia erritmikoan ibili nin-
tzen txikitan, baina nik artisti-
koa egin gura nuen, eta utzi egin 
nuen. Urte batzuetan nire kasa 
ibili nintzen txiribueltak prak-
tikatzen, adibidez, eta duela bi 
urte Gasteizko Aritza taldera 
etorri nintzen.
Nolakoa da taldea?
Egia esan, gimnasia artistikoan 
lehiatzen den Euskadiko talde 
bakarra da. Badira beste batzuk 
eskola moduan lan egiten dute-
nak, baina lehiatu, horrek ba-
karrik. 20 bat gara nesken taldean 
eta gutxiago mutilenean.
Gasteizen egiten dituzu entrena-
menduak?
Bai. Astean lau aldiz joaten naiz 
eta bi ordu eta erdiko entrena-
menduak egiten ditugu aldiro. 
Aurtengo denboraldia bukatu 
da eta uztailean alde fisikoa 
landuko dugu. Abuztuan oporrak, 
irailetik abendura elementu 
berriak probatu –modalitate 
bakoitzaren barruan egin dai-
tezkeen zailtasun probak– eta 
urtarriletik ekainera elementu 
horiek ondo landu eta lehiake-
tetan parte hartu.
Nolakoak izan dira bi urte hauek?
Oso onak. Asko aurreratu dut, 
taldean ni baino urte gehiago 
daramaten beste kideen parean 

nago orain, eta gogotsu jarrai-
tzeko. Asko gustatzen zait hau.
Zein da duzun helburua?
Gimnasia artistikoa egiten ja-
rraitzea. Egia da taldean baka-
rren bat edo dagoela soilik ni 
baino nagusiagoa dena eta kirol 
honetan ere adina badela muga, 
baina ni oso indartsu sentitzen 
naiz, asko egin dut azken bi urte 
hauetan eta gehiago aurreratze-
ko moduan ikusten dut nire 
burua. Gimnasia artistikoan bi 
kategoria daudela esan dezake-
gu: oinarrizkoa –nibelak batetik 
zortzira– eta bide olinpikoa –ba-
tetik hamarrera–. Nire helburua 
da hurrengo urtean bide olinpi-
koko zortzigarren mailara iris-
tea.
Zer moduz ibili zinen joan den as-
teburuan Espainiako txapelketan?
Denetarik apur bat, egia esan. 
Esperientzia bera, baina, oso 
ona izan da.

Azkorbebeitia Gasteizen. A.T.

"Bide olinpikoko zortzigarren 
mailara iristea da helburua"
MADDI AZKORBEBEITIA giMNaSta
Espainiako txapelketan izan da joan den asteburuan

Oihana Elortza Gorostiza oÑati
Azkoagaingo lanak datorren 
astean, uztailaren 7an, hastea 
da Udalaren asmoa. Hilaren 
bukaerarako belar artifiziala 
iristea espero dute, eta, ordura-
ko, proiektuan jasota dauden 
drainatze sistemako hobekuntzak 
eta zelaiaren egonkortzea amai-
tuta egotea aurreikusten dute.

Abuztuaren 28rako
Opsa enpresak egingo ditu Az-
koagaingo lanak. 2008an belar 
naturalagatik jarritako belar 
artifiziala kendu eta berria ja-
rriko dute, batetik, baina beste 
lan batzuk ere egingo dituzte: 
zelai azpian dagoen drainatze 
arazoa konpondu, kaltetuta da-
goen horma indartu, sarea al-
datu eta poste batzuk berritu. 
Lanak bi lotetan berezitu zituz-
ten, belar artifizial berria jartzea, 
batetik, eta aurreko gainerako 
lanak, bestetik, baina enpresa 
berak lortu ditu esleipen biak, 
eta hark egingo du obra osoa. 
Udal ordezkariek gogoratu du-

tenez, Azkoagain eraberritzeko 
lanentzat 460.000 euroko partida 
dute gordeta 2022ko aurrekon-
tuetan eta udan egingo dituzten 
obra hauen aurrekontua da 
454.597,40 eurokoa. Abuztuaren 
28rako lanak amaituta izatea 
aurreikusten dute.

Denboraldi berrian
Irailaren 11n hasiko du Aloña 
Mendik 2022-2023ko ikasturteko 
liga. Azkoagaingo obrak udan 
egin eta denboraldi hasierarako 
bukatuta egotea espero duten 
arren, "zuhurtziagatik", Aloña 
Mendi elkarteko futbol sailak 
Gipuzkoako Futbol Federazioa-
ri eskatu dio ligako lehen biz-
pahiru partiduak aurkariaren 
etxean jokatzeko. Denboraldi 

aurreko prestaketa lanak, bes-
talde, Larrañako futbol zelaian 
eta ondoko herrietako zelaietan 
egitea da euren aurreikuspena.

Horren berri eman zuten fut-
bol saileko ordezkariek joan den 
astean egindako urteko ohiko 
batzarrean. Azken denboraldiko 
kirol balantzea eta balantze eko-
nomikoa egin zuten bilera har-
tan, eta hurrengo denboraldiari 
buruzko aurreikuspenak azter-
tu ere bai. Testuinguru horretan, 
gaineratu zuten Erregionalen 
Ohorezko Mailako taldea zuzen-
tzeko ardura Gari Nuñezi eman 
gura diotela, eta onartu zailta-
sunak dituztela talde teknikoa 
osotasunean osatzeko. Lehen 
Erregional Mailan ere antzera-
ko arazoa dutela gaineratu zuten; 
ez, ordea, gainerakoetan. Ema-
kumezkoen senior taldean, berriz, 
Arizmendiren eta Aloña Men-
diren artean talde bakarra osa-
tu ahal izango dela esan zuten, 
eta ez bi azken urteetan eginda-
ko moduan, jokalari kopuru 
txikiagatik.

Oñatiko Azkoagain futbol zelaia. OIHANA ELORTZA

Udan jarriko dute belar 
berria Azkoagainen
belar artifizial berria jarri, zelai azpian dagoen drainatze arazoa konpondu, horma 
indartu eta sarea aldatuko dituzte azkoagainen, eta datorren astean hasiko dira lan 
horiek egiten. abuztua bukatu orduko amaitzea da aurreikuspena

LARRAÑAN ETA 
ONDOKO HERRIETAKO 
ZELAIETAN EGINGO DU 
ALOÑA MENDIK AURRE 
PRESTAKETA

Datorren ikasturtean Zubikoako 
igerilekuetan eskainiko dituzte 
igeriketa ikastaroetarako eta ur 
jardunetarako izen ematea za-
balik dago. Domeka arte egongo 
da aukera horretarako, kirolde-
giko webgunean sartuta edo 
harrerara joanda. Kopurua gain-
dituz gero, taldeko partaideak 
zozketaz aukeratuko dituzte. 
Urriaren 17an hasiko dira saioak.

Igeriketa eta ur 
ikastaroetarako izen 
ematea, amaitzear

Erorikoen prebentziorako saio 
praktikoa egingo dute Zubikoa 
kiroldegian datorren astean. 
Eguenean izango da, uztailak 7, 
09:00etatik 10:00etara, eta inda-
rra, oreka, malgutasuna eta 
mugikortasuna landuko dituzte. 
Plazak mugatuak dira eta aurrez 
eman behar da izena osasun 
zentroan edo Poz zerbitzuan: 667 
00 93 59.

Erorikoak 
prebenitzeko saioa 
datorren astean
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Amaia Txintxurreta Guridi oÑati
Kalean 2022 egitarauaren ba-
rruan ohikoa den moduan, aur-
ten ere Hots eta Ganbara abes-
batzek euren ohiko agertokie-
tatik kanpo eskainiko dute 
ikuskizun bat. Aurtengoa San-
ta Lutziako zuhaiztian izango 
da gaur, egubakoitza, 22:00etan, 
eta bi abesbatzetako zuzendari 
Aitor Biainek adierazi du eu-
rendako saio "berezia" izaten 
dela honako hau: "Gure udako 
kontzertua izaten da, berezia, 
gainera; batez ere, gure ohiko 
aretoetatik edota elizetatik ate-
ratzen gaituelako eta kanpoan, 
aire librean, abesten dugulako. 
Urtero leku berezi bat aukera-
tzen dugu eta horra eramaten 
dugu gure musika; aurten, San-
ta Lutzian izango gara".

Natura protagonista
Basoaren hotsa izena darama 
kontzertuak. "Oraingoan, baso 
baten barruan zer entzuten den 
kontatu gura dugu, eta herrita-
rrak basoko soinuak entzutera 

gonbidatu nahi ditugu. Gainera, 
publikoan izango diren aulkien 
artean bozgorailuak ere izango 
ditugu eta horietatik basoko 
hotsak entzungo dira; txorien 
kantuak, esaterako", adierazi 
du Biainek. 

Lehenengoak abesten Hots 
abesbatzakoak izango dira, eta 
abesti guztiek izango dute lotu-
ra naturarekin. "Ura, sua, airea 
eta lur elementuen kantak in-
terpretatuko ditugu, baita lainoei, 
tximeletei edo lore dantzei bu-
ruzkoak ere", azaldu du Biainek. 
Ondoren, Ganbarakoen txanda 
izango da; haiek ere abestuko 
dituzte naturarekin zerikusia 
duten kantuak eta aprobetxatu-
ko dute baita ere datorren aste-
buruan Frantzian lehiatuko 

diren lehiaketan interpretatuko 
dituzten kantu batzuk egiteko. 
Izan ere, Proventzako nazioar-
teko lehiaketan hartuko dute 
parte, Bandol herrian –Marsei-
lla eta Toulon artean dagoen 
kostako hirian–. Azkenik, gaur-
ko saioan, bi abesbatzek batera 
ere abestuko dute. Guztira, 80 
minutu inguru iraungo du eta 
kontzertura joateko ez da sarre-
rarik eskuratu beharko.

Goienan zuzenean
Abao komunikazio agentziako 
lantaldea izango da zuzenekoa 
jasotzen eta Goiena telebistak 
zuzenean eskainiko du kontzer-
tua gaur, egubakoitza, 22:00etan.

'Frontona' antzezlana
Kalean 2022-ren baitan, eguaz-
tenean, 19:00etan, Frontona an-
tzerkia egingo du Arteola taldeak 
plazako frontoian. Josu Artutxa, 
Andoni Egaña, Iñigo Otaegi, 
Anne Maiza, Unai Ormaetxea 
eta Janire San Sebastian dira 
bertako kideak.

Asentzion eskaini zuten iaz udako kontzertua bi abesbatzek; argazkian, Hots abesbatza bertan kantuan. IMANOL SORIANO

Basoko soinuak gaur 
entzungai Berezaon
Hots eta ganbara abesbatzek 'basoaren hotsa' kontzertua emango dute gaur Santa 
Lutzia ermita ondoko zuhaiztian, 22:00etan. 'kalean 2022' udako kultura egitarauaren 
barruan izango da hori eta eguaztenean 'Frontona' antzezlana izango da frontoian

GOIENA TELEBISTAK 
ESKAINIKO DU 
ZUZENEAN 
KONTZERTUA GAUR, 
22:00ETAN

Ikasturte honetako bandaren azken kontzertuaren une bat. A.T.

Bandaren kontzertua eta 
gehiago Zubillagako jaietan
Domekako meza berezia izango da, auzoko seme zen 
aita Madinaren kantuak abestuko dituztelako

A.T.G. oÑati
San Pedro jaiak ospatuko dituz-
te asteburuan Zubillagan; aurten 
ere, adin eta gustu guztiendako 
egitarauarekin. Bihar, zapatua, 
esaterako, Potx magoaren ikus-
kizuna izango da, 17:00etan; 
19:00etan, Ganbarak kontzertua 
eskainiko du ermitan; eta 
20:00etatik aurrera eta gauean, 
Gauargi taldearekin disko-festa 
izango da.

Domekan, berriz, 11:00etako 
mezan, parrokiako emakumeen 
abesbatzaz gain, Oñati abesbatzak 
ere abestuko du eta Aita Madi-
naren kantuak interpretatuko 

dituzte guztiek batera, konposi-
tore oñatiarra hil zela 50 urte 
bete diren honetan.
13:00etan, Oñatiko musika ban-
daren kontzertua izango da, 
estreinakoz, Zubillagako jaietan. 
"Aurten, bi auzotan izango gara 
bandakoak: lehenengo, Zubilla-
gan, domeka honetan; eta hu-
rrengo emanaldia Atzeko kale-
ko jaietan izango da. Asmoa da 
urtero bi auzotan eskaintzea 
kontzertuak", adierazi du Aitor 
Biain zuzendariak.

Horiez gain, bestelako hainbat 
ekitaldi ere izango dira astebu-
ruan zehar Zubillagako jaietan.

A.T.G. oÑati
Martizinema ekimenarekin, 
udako ikus-entzunezkoen es-
kaintza itzuliko da gaztetxearen 
kanpoaldera, aire librean eta 
doan. Hilaren 5ean eta 12an, 
22:00etan hasita, Brinkola tele-
sailaren hainbat atal eskainiko 
dituzte; hilaren 19an, ordu be-
rean, Usual Suspects; eta 26an, 
21:30ean, Paradisu zinema. 

Bestetik, aurten estreinakoz, 
Sarerekin elkarlanean, euskal 
presoen eta iheslarien sosten-
gurako kontzertu sorta antolatu 
dute Ostegunak etxera izeneko 

egitasmoan. Emanaldi guztiak 
21:30ean izango dira, 3 euroren 
truke. Agertokira igotzen lehe-
nak, hilaren 7an, Gasteizko Vi-
bora taldekoak izango dira, eta 
ondoren, Lee Kore oñatiarren 
txanda izango da; hilaren 14an, 
Aretxabaletako Neallta Fola 
taldeak egingo du saioa; 21ean, 
Sukena oñatiarrek; eta 28an, 
Ondarroako Dena taldekoek.

Antolatzaile dabilen Aitor 
Urizarrek azaldu du egitarau 
"oparoa" prestatu dutela gazte-
txearen hamargarren urteurre-
na ospatzen jarraitzeko.

Zinema eta kontzertu eskaintza 
uztailean, astero, gaztetxean
Martitzenetan, ikus-entzunezkoak emango dituzte 
kanpoaldean; eta eguenetan, zuzenekoak barruan



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Julen Iriondo M. de Zuazo aRRaSatE
Arrasateko herrikide Malen 
Ruiz de Azuarekin –zilarra– lehia 
estua izan zuen Axpek.
Behin lortzea ez da erraza, bi urtez 
jarraian egitea ikaragarria da.
Bai. Oso pozik nago lortutako 
garaipenarekin. Aurreko urtean 
ere lortu nuen, ez zen batere 
erraza izan; eta aurten ere ez, 
eta hor egoteak poztasun handia 
ematen dit.
Ze asmorekin joan zinen Nerjara?
Beti bezala, dena lortzera joan 
nintzen. Egia da urtea ez dela 
erraza izan, emaitzak ez direla 
onak izan urte osoan zehar. Bai-
na momentu onenerako heldu 
naiz; beraz, bikain.
Txapelketa ia perfektua izan zela 
adierazi duzu.
Planteatutako jauzi eta altuera 
ia guztiak pasatu nituen lehe-
nengo aukeran, eta horrek ema-
ten dizu jauzi gehiago egiteko 
aukera. 4; 4,15; 4,25; 4,30; 4,35. 
Gero, 40an nulu bat egin nuen. 
Ondoren, Malen eta biok pasa 
ginen 45era. Lehenengo aukeran 
egitea lortu nuen. Entrenamen-
duetan ere oso ondo nenbilen, 
eta posible zen horrela irtetea, 
baina jauzi denak lehen aukeran 
lortzea ez da beti pasatzen, eta 
oso pozik nago horregatik ere.
Denboraldiko orain arteko puntu 
gorena izan da?

Bai. Neguan eta oraintxe arte 
asko kostatu zait disfrutatzea. 
Ez dut sasoi ona sentitu, eta zer 
egin zalantzak izan ditut, den-
boraldiarekin jarraitu edo ez. 
Pentsatu nuen agian orain iri-
tsiko zitzaidala sasoi ona. Due-

la bi aste hasi nintzen ondo 
sentitzen, eta pentsatu nuen: 
"Entrenamenduetan hau irteten 
ari da, txapelketan ere atera 
daiteke zerbait polita. Beraz, 
aurrera".
Koltxonetara eroritakoan egindako 
keinuak erakusten zuen jauzia ona 
izan zela benetan.
Bai. Momentuko emozio guztia 
kanpora ateratzen da. Denbora 
pila bat, hiru urte inguru, ne-
raman txapelketa baten halako 
jauzi politik egin gabe. Berriro 
halako sentsazioak izateak emo-
zioa eragiten du. 

Maialen Axpe, artxiboko argazki batean. FELIX SANCHEZ

"Hiru urte neramatzan 
halako jauzi onik gabe"
MAIALEN AXPE ESPaiNiako tXaPELDuN abSoLutua PERtika-JauziaN
Hobetzen jarraitzea du gogoan, Nerjan, Malagan, 4,45 metrorekin txapela jantzita: 
"bat ondo dabilenean askoz errazagoa da hobetzea, beldurrekin ari denean baino"

"EZ NUEN SASOI ONIK, 
ETA DENBORALDIAZ 
JARRAITU EDO EZ, 
ZALANTZAN IZAN 
NINTZEN"

Burdinolako kideak eta aurkarietako batzuk. IMANOL SORIANO

20 urtez azpiko Espainiakoaren 
balorazio baikorra egin dute
Labegaraietan jokatu zen asteburuan emakumezkoen 
hockey txapelketa; seigarren amaitu zuen burdinolak

J.I. bERgaRa
"Itzela izan da. Nekeza bezain 
aberasgarria eta ederra. Gaine-
ra, talde moduan lan ona egin 
dugu. Ezin dugu gehiagorik 
eskatu", zioen, harro, txapelke-
ta amaituta, Burdinolako ardu-
radun Agustin Ojangurenek.

Azkenean txapelketa irabazi 
zuen Valladoliden kontra neur-
keta ederra jokatuta –1-2 gal-
tzaile– eta sailkapenean berga-
rarren atzetik amaitu zuten 
Madrili eta Aranda de Duerori 
irabazita, bosgarren postua ger-
tu izan zuten Burdinolakoek, 
baina Vila-realek luzapenean 

gola egin eta amaitu zuten sei-
garren. 

"Oso gustura gaude egindako 
lanarekin. Izan ere, uste genuen 
azken bi postuetan bukatuko 
genuela. Seigarren postua oso 
ona da, nahiz eta badakigun 
bosgarrena esku-eskura izan 
dugula. Gol aukera oso garbiak 
huts egin ditugu", zioen lehiaren 
bukaeran Aiora Maurek.

20 urtez azpikoen txapelketa 
antolatzeko desafioari buruz ere 
mintzatu dira klubeko ordezka-
riak: "Erronka handia zen gu-
retzat, baina, emaitza ikusita, 
oso pozik gaude".

J.I. oÑati
10:30ean korrikalarien tropel 
handiena lasterka hasi aurretik 
izango da, 10:15ean, eta, beste 
behin ere, "kirolaren balio in-
tegratzailea" ikustarazteko as-
moz, aniztasun funtzionala du-
ten bost haur eta gaztetxok, 
handbike-ean ariko diren beste 
hiruk eta lan istripuan hanka 
galdutako lagun batek, patinekin, 
emango diote hasiera domekan 
Torreauzoko krosaren 23. edi-
zioari –mugikortasun arazoak 
izan, parte hartu nahi eta orain-
dik izenik eman ez dutenentzat, 

jasone_elorza@yahoo.es helbidea 
jarri du eskura antolakuntzak; 
gainerakoentzat, www.herrikro-
sa.eus, domekako 09:00ak arte, 
gaurko 22:00ak arte merkeago–.

Ibilbidea betiko bera izango 
da, Olateko joan-etorria, 7,6 
kilometrokoa, eta proba anto-
latzen duen Abixaran elkarteak 
taldean izena ematera deitu 
ditu korrikalariak. "Hiru lagun 
elkartu eta talde-izen berberaz 
inskribatzea nahikoa da. Opari 
bereziak izango dira taldeentzat, 
eta baita emakumeentzat ere", 
adierazi dute.

Torreauzoko krosa "inoizko 
zabalena" izan dadin nahi dute
aniztasun funtzionala duten bost gaztetxok egingo dute, 
hiruk 'handbike'-an eta hanka galdutako batek ere bai 

Ibai Fernandez arrasatearra eta 
Andoni Calbano bergararra ere 
izan ziren aurreko asteburuan 
Malagan jokatutako Espainiako 
Txapelketa absolutuan. 
Realarekin jardun zuten, 4x100 
erreleboetan, eta 
debagoiendarrek brontzezko 
domina eskuratu zuten.

40.44 egin eta Gipuzkoako 
marka hobetu zuen, gainera, 
laukoteak. Debagoiendarrak, Realeko taldekideekin. REAL SOCIEDAD

Fernandezek eta Calbanok, brontzea
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Julen Iriondo M. de Zuazo bERgaRa
Ezohiko kirol ikuskizuna izan-
go da zapatu arratsaldez Berga-
rako udal pilotalekuan. Sorabox 
elkarteak antolatuta, zortzi bo-
xeo borrokaldi ikusteko aukera 
izango da. Duela 70 urte, 1952an 
egin zen azken aldiz boxeo jaial-
di bat Bergaran.

Boxeolari gazte amateurrak 
izango dira frontoiko ringean 
borrokan ariko direnak; hama-
sei, denera. Jaialdia antolatu 
duen Soraluzeko Sorabox talde-
ko kideak izango dira horietako 
bost; hiru, debagoiendarrak.

Ixa Rodriguez boxeolari sora-
luzetarra da taldea sortu zuena 
eta bertan diharduten neska-mu-
tilak entrenatzen dituena. Urtean 
jaialdi bat edo bi antolatzen ditu, 
eta oraingoan, Bergaran egitea 
erabaki dute –Arrasaten egiteko 
asmoa ere badute, han ere bes-
te talde bat du-eta Rodriguezek; 
100 lagun entrenatzen ditu, de-
nera–.

Bihar jardungo duten deba-
goiendarrei buruz galdetuta, 

Yassine Bouchaar-ek, duela gu-
txi hasitakoa izan arren, "talen-
tua" duela dio Rodriguezek –bo-
rroka bat du egina–. Iosu Zala-
kainez dio hasi zenetik hona 
"asko hobetu" duela, eta "oso 
lan ona" egingo duela –borroka 
bat du–. Andoni Kortabarria, 
azkenik, "jotzailea" da, Rodri-
guezen arabera –bi borroka ditu: 
bat irabazi eta bestea galdu–.

Protagonistak
Andoni Kortabarriak Izan La-
kuntza iruindarra izango du 
aurkari. "Prestaketa osoa egin 
eta gero, etxekoen aurrean jar-
dutea tokatzen da, denen babe-
sarekin, espero dut", dio. Ez du 
ezkutatzen urduri dagoela, egun 
berezia izango delako, baina 

urduritasuna ondo kudeatu eta 
"gozatzea" espero du.

Yassine Bouchaarrek aurkari 
"oldarkorra eta jotzailea" espero 
du Saad Zeggar –Errenteriako 
klubekoa–, baina irabazteko 
konfiantzaz agertu da. 

Iosu Zalakainena izango da 
azken borroka, debuta egingo 
duen Gorka Belauntzaran –Erren-
teriakoa– kontra: "Ondo nago, 
topera. Lana eginda dago, bi 
hilabete egon gara topera entre-
natzen, eta fisikoki oso ondo 
ikusten dut neure burua. Zapa-
turako gogoz nago". 

Biharko jaialdiak piztu du 
ikusmina Bergaran eta inguruan. 
Martitzenerako 300 sarrera zi-
tuzten salduak, guztien erdiak 
edo. Oraindik sarrerarik bada, 
676 86 69 22 eta 676 65 03 41 zen-
bakietan eta udal pilotalekuko 
tabernan eskura daitezke aurrez 
–15 eurotan–, eta leihatilan egu-
nean bertan –20 eurotan; 17:30ean 
irekiko dute–. Aurretik, 16:00etan, 
Infernukua tabernan egingo dute 
pisaketa.

Sorabox taldeko boxeolariak, Ixa Rodriguez arduradunarekin. J.I.

Bailarako hiru lagun 
boxeo jaialdian Bergaran
 BOXEOA  Herrikoak dira, gainera, bi: andoni kortabarria eta iosu zalakain. arrasatearra 
bestea: Yassine bouchaar. Soraluzeko Sorabox taldekoak dira; eurek antolatu dute 
biharko –zapatua– borrokaldia. zortzi borroka izango dira, 18:00etan hasita, frontoian

IXA RODRIGUEZ 
BOXEOLARI 
SORALUZETARRAK 
ANTOLATU DU 
JAIALDIA Tornay –berdez–, Zarautzen lehian. J.T.

Iaz hirugarren postuan sailkatu 
ondoren, Josu Tornay arrasa-
tearrak beteranoen –50 urtetik 
gorakoak– Euskal Herriko Xake 
Txapelketan txapeldunorde iza-
tea lortu du aurten. Sailkapenean 
Gerardo Fernandezekin berdin-
du arren, bigarren sailkatu zen 
Tornay, partidak puntu gutxia-
go zituzten jokalarien aurka 
irabazi zituelako. 

 XAKEA  Tornay 
txapeldunorde 
beteranoen txapelketan

Unai Laso, buruz buruko txapelduna. BAIKO

Laso Elgetan izango da etzi, 
binaka edo lau eta erdikoan
 PILOTA  kaiolako San Fermin torneoko final laurdena du gaur 
artolarekin, eta biak izango dira Ferixa Nagusiko jaietan

Julen Iriondo M. de Zuazo ELgEta
Unai Lasok edo Iñaki Artolak; 
gaur Irunen irabazten duenak 
lau eta erdiko San Fermin tor-
neoan aurrera egin eta Peña 
II.aren aurka jokatuko du do-
mekan Elgetan, finalerdian; 
galtzaileak, berriz, binakako 
norgehiagoka izango du, Imaz 
lagun, Jaka eta Mariezkurrena 
II.aren aurka. 17:00etan hasiko 
da jaialdia.

Sarrera salmentarako bi au-
kera jarri zituzten: Baikoren 
webgunea eta Bolatoki jatetxea. 
Oso martxa onarekin hasi zen 
salmenta: 200 sarrera jarri zi-
tuzten Bolatokin aurreko astean, 
eta laster saldu ziren erdia bai-
no gehiago; eguaztenean, 25 
inguru geratzen ziren, eta beste 
hainbeste Baikoren webgunean, 
frontoiko atzeko koadroetakoak.

Era batera edo bestera, beraz, 
Elgetako eta bertako frontoira 
doazen zaleek buruz buruko 

txapelduna zuriz jantzita lehian 
ikusteko aukera izango dute 
domekan.

Bengoetxea, Antzuolan
Bezperan, berriz, Oinatz Ben-
goetxeak Antzuolan jokatuko 
du. Izan ere, Bengoetxearen bira 
deitu dutena egiten ari dira he-
rriz herri, eta, kasu honetan, 
antzuolarrak lagun eta kontra-
rio dituela jardungo du, gainera, 
Leitzakoak.

Bihar, zapatua, 19:00etan ha-
siko da jaialdia. Bengoetxeak 
Manex Balerdi izango du biz-
kartzain, eta parean, berriz, 
Aitor Mendizabal eta Iñigo Pas-
cual –profesional izandako na-
farra–. Neurketa horren aurre-
tik, emakumeak ariko dira lehian: 
Galeano ahizpak Insaustiren eta 
Barrocalen –bergararra; gaine-
rakoak, antzuolarrak– aurka. 
Bost euro balioko du sarrerak 
–adingabeentzat, doan–.
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Akelarre (Pablo Aguero, 2020) 
filmeko protagonistetako bat 
izan zen Bergarako aktorea ekai-
naren 10ean estreinatu zuten 
Intimidad telesail arrakastatsu-
ko Leire pertsonaia da.
Zelan daroazu Intimidad telesaila 
izaten ari den arrakasta?
Bada, sinistu ezinik nago. Bu-
katuta ikusi nuenean, lan po-
tentea eta beharrezkoa zela 
pentsatu nuen, baina ez nuen 
inondik espero halako harrera-
rik. Niretzako oso berezia da 
proiektu hau eta leku oso polit 
batetik bizi dudala esango nuke.
Zergatik diozu hori?
Nire lehenengo telesaila da, lan 
oso indartsua; batetik, jorratzen 
duen gaiagatik –intimitatearen 
apurketa–, eta, bestetik, aktoreak 
brutalak direlako. Neska oso 

potenteak, aktore eta pertsona 
moduan ere bai; motxila polit 
baten dut oraindik bizirik dagoen 
proiektu hau gordeta. 
Jatorrizko hizkuntza ingelesa ez 
duen munduko hamar ikusienen 
artean dago. Non ote dago gakoa?
Datu horiek eta irakurtzen ari 
naizen kritikak sinistu guran 
nabil. Ez dakit nola azaldu, bai-
na ikaragarria da! Jendeari 
pentsarazten ari gara eta hori 
niretzako oso garrantzitsua da.
Zertan ari zara igartzen zu?
Instagrameko kontuan, bereziki, 
mezu pila bat ari naiz jasotzen. 
Akelarre-rekin ere jaso nituen, 
baina oraingoan askoz gehiago. 
Denak irakurtzen ditut eta guz-
tiak erantzuten saiatzen naiz. 
Asko eskertzen dut, niretzako 
oso garrantzitsua da feedback 
positibo hori jasotzea.

Konta dezakezu mezu horietan 
zertzuk esan dizkizuten?
Aurreko batean, adibidez, psi-
kologo batek idatzi zidan, nire 
pertsonaia oso ondo ulertzen 
dela eta egiten dudan lana be-
reizi egiten dela esanez. Oso 
zirraragarria izan zen; izan ere, 
idazten ari dena ez da nire la-
guna, baizik eta ezagutzen ez 
dudan eta gaian aditua den pro-
fesionala, eta nire pertsonaiak 
psikologikoki asko du; horrega-
tik, mezu honek asko pozten eta 
aurrera egitera animatzen nau.

Profil ezberdineko bi emakumeren 
bideoak eta argazkiak baimen ba-
rik zabaldu dituzte sare sozialetan. 
Hala abiatzen da kontakizuna.
Bi istorio oso berezietatik abia-
tuta, sare sozialetako intimitate 
apurketak, bullying-ari buruz-
koak eta sakoneko beste gai asko 
fokuan jartzen ditu. Honetatik 
guztionetatik ateratzen dudan 
ondorioa da zelako erraztasuna 
dugun ezer galdetu barik per-
tsona baten intimitatea apur-
tzeko; hausnartzeko gai sakona, 
duda barik. Erasoa jasaten duen 

Malen-en (Itziar Ituño) alaba 
naiz ni, baina, era berean, Leire-k 
bere azalean ere baskotariko 
erasoak biziko ditu. Pribatuta-
suna asko zaindu behar dugu, 
kostatu egiten bazaigu ere.
Telesaila estreinatu eta egun gu-
txira, Santi Millan aktorearen bideo 
bat sarean zabaldu zen. Zer diozu?
Bada, gaur egungo gizartean 
dagoen errealitatea erakusten 
duela gure istorioak. Millan 
pertsona ezaguna izanik, kasu 
hori argitara atera da, baina 
halako gertaera anonimo ugari 
daude, zoritxarrez. 
Halako kasuen salaketak areagotzen 
lagunduko duela uste duzu? 
Ez dut uste telesailak pertsonak 
aldatuko dituenik, baina jasotzen 
ari garen mezuek adierazten 
digute gaiari buruz hausnartze-
ra bultzatzen ari dela.

"Beste aktoreek 
pila bat erakutsi 
didate, baina nik 
eurei ere bai"
YUNE NOGUEIRAS 'iNtiMiDaD' tELESaiLEko aktoREa
txintxua Films-ek Netflix-endako egin duen 'intimidad' telesailak mundu mailako 
arrakasta lortu du; plataformako ikusienetakoa da ingelesezkoak ez direnen artean Yune Nogueiras Bergarako aktorea, Intimidad telesailean. DAVID HERRANZ

"ZORION-MEZU ASKO 
ARI NAIZ JASOTZEN; 
AURRERA EGITEKO 
INDAR HANDIA 
EMATEN DIDATE"

"INTIMITATE 
ESKUBIDEAREN 
URRAKETEZ 
HAUSNARTZERA 
BULTZATZEN DU"
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Itziar Ituño, Emma Suarez, Veronica 
Echegi, Ana Wagener eta Patricia 
Lopez de Arnaiz aktoreak izan ditu-
zu, besteak beste, alboan. Zelan 
sentitu zara?
Isilune luze bat izan zen nire 
erantzuna, agenteak horiekin 
guztiekin lan egiteko proposa-
mena egin zidanean, niretzako 
erreferente handiak direlako. Eta 
orain ikusten dut guztion artean 
sekulako lana egin dugula; eurek 
pila bat erakutsi didate, denek, 
baina nik ere eurei zerbait era-
kutsi diedala esango nuke. Ika-
ragarria da, esaterako, Ana Wa-
generrek "egin duzun lana talen-
tuz beteta dago" esaten entzutea. 
Errodajean eta hortik kanpo 
eurekin horrenbeste partekatzea 
pozgarria eta hunkigarria da 
niretzat; asko bizi izan dute, eta 
izugarri gozatu eta ikasi dut eu-
rei entzuten. 
Nolakoa da Leire?
Nerabe berezia da, esango nuke 
ez duzuela askotan telesailetan 
agertzen den nerabe-prototipo 
hori ikusiko. Gure nahia nerabeek 
duten kapa ezberdinetan sakon-
tzea zen, eta esango luke lortu 
dugula. Pertsonaia ulertzeko asko 
lagundu dit atzera begiratzeak, 
Leire-k sentitu dituen momentu 
askok nire nerabezarora eraman 
naute. 
Euskal Herrian kokatuta dago, Bilbok 
protagonismo handia du. Zuretzako 
lagungarri izan da?
Duda barik, opari bat izan da 
hori! Bilbon bost urtez bizi izan 
naiz, han egin nituen aktore ikas-
ketak, eta etxean moduan senti-
tzen naiz, eta izugarri gustatu 
zait gero, besteak beste, Bilbo 
telesailean zelako polita agertzen 
den erakustea.
Ez da euskaraz, baina euskara pre-
sente dago telesailean.
Hori da, eta asko lagundu dit 
horrek; esaterako, niretzako luxua 
izan da errodajean lantaldekoekin 
euskaraz jardun ahal izatea. Era 
berean, telesailak Euskal Herrian 
nola bizi garen ondo erakusten 
duela esango nuke, ikastetxeetan 
eta askotariko arloetan euskarak 
duen garrantzia azaleratuta. 
Otsaila ezkero, Madrilen bizi zara; 
euskaldunak ez direnengandik ere 
jaso duzu euskararen inguruko me-
zurik?
Euskarari buruzko mezu pila bat 
jaso ditut eta Madrilen ditudan 
lagun askok adierazi didate eus-
kara ikasteko gogoa; beraz, arlo 
horretan ere filmak eragin duela 
esan daiteke. "Egin euskaraz guri, 
nahiz eta ez dugun ulertuko", 

esaten didate, eta hor ibiltzen 
naiz, bai, ez, egun on eta halakoak 
erakusten, eta oso polita da, egia 
esan.
Zenbat aldiz ikusi duzu dagoeneko?
Estreinatu aurretik, osorik, bost 
alditan, eta nire sekuentziak gero, 
auskalo zenbat bider. Oraingoz, 
ez dut gehiagotan ikusteko as-
morik, nahiago dut jendeak dis-
frutatzea; kar-kar.
Ikusi ez duenari nola gomendatuko 
zenioke telesaila ikusteko?
Epaitu barik; uste dut pertsonaiak 
ez direla epaitu behar, baizik eta 
ulertu.
Akelarre-rekin Donostia Zinemaldi-
ra eta bigarrenarekin Netflixen mar-
kak hausten. Kontziente zara?
Bai, baina oso burugogorra ere 
banaiz eta ez naiz dudanarekin 
konformatzen, egunero ikasten 
gogor jarraitzea gustatzen zait, 
eta espero dut ogibideak gauza 
politak ekartzea; izan ere, une 
honetan bizitzan dudan gauza 
garrantzitsuenetakoa da.
Zelan duzu udako agenda?
Los santos inocentes antzezlanean 
nabil, hor ere puntako lantaldea-
rekin. Urtebeteko bira dugu eta 
hara eta hona ibiliko gara; otsai-
lean Arriagan izango gara. 

"Gure aspaldiko lagunak dira talde artistikoan eta teknikoan 
jardun dutenak, eta oso harro gaude egin dugun lanagatik, dio 
Txintxua Films-eko ekoizle Marian Fernandez Pascalek, eta zera 
gaineratu du: "Plataforma batekin lehen elkarlana izanik, ezin 
nuen noraino iritsiko ginen neurtu, baina herrialde askotatik iristen 
ari diren kritikak aintzat hartuta, asmatu dugula ikusten dugu". 

Faktore askoren baturan ikusten du Fernandezek arrakastaren 
gakoa. "Apustu handia egin genuen casting-arekin. Lokalizazioak 
mimo handiz aukeratu ditugu errealitatetik gertu egoteko, eta, 
arrazoi beragatik, euskarak bere tokia behar zuen. Teknikoki asko 
zaindu dugu, eta gaia ere faktore indartsua da. Bigarren 
denboraldia izango den, ez dago gure eskuetan hori erabakitzea, 
baina istorioak eta pertsonaiek emango luketela uste dut".

Mimoz eginda, merezitako ordaina

Echegi, Lopez de Arnaiz, Ituño, Nogueiras, Wagener eta Suarez aktoreak. D.H.

Hondar ahoak-ekin 
erakutsi zuen Txintxua 
Films-ek telesailak egiten 
dakiela, eta Intimidad-en 
arrakastak berresten du 
hori. Konplexu barik 
egindakoa da, 
folklorismotan jausi barik, 
gaur egungo Euskal 
Herrian kokatuta eta 
bertako talde teknikoa eta 
artistikoa duena. Istorio 
gogorra, besteko 
sinesgarria eta barrua 
mugiarazten duena.

Arrakastaren gakoak, 
nire ustez, bi dira: gidoi 
mardula eta puntako 
aktoreen zerrenda, elkarri 
oso ondo lotuta daudenak. 
Mundua orain konturatu da 
euskal zinema industria 
kalitatezkoa dela.

Errealitatearen 
erretratu osoa

IMANOL 
GALLEGO  
ziNEaN aDitua
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ZAPATUA, 2

08:00 Asteko errepasoa

09:00 Akordeak 14

09:30 Hemen Debagoiena

10:30 Jaiak: sanjuanak

11:30 Osoko bilkura: Bergara

12:30 Hemen Debagoiena

13:30 Ikuskizuna: Basoaren 

hotsa

14:30 Galdegazte: Paula 

Amilburu

15:00 Jaiak: danborrada

15:30 Hemen Debagoiena

16:30 Asteko errepasoa

17:30 Elkarrizkettap: Oier 

Zuñiga

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Ikuskizuna: Basoaren 

hotsa

20:00 Osoko bilkura: Bergara

21:00 Galdegazte: Paula 

Amilburu

21:30 Hemen Debagoiena

22:30 Harmailatik

23:00 Jaiak: Sanjuanak

DOMEKA, 3

08:00 Hemen da Miru

08:30 Hemen da Miru

09:00 Hemen da Miru

09:30 Galdegazte: Paula 

Amilburu

10:00 Asteko errepasoa

11:00 Elkarrizkettap: Oier 

Zuñiga

11:30 Akordeak14

12:00 Jaiak: Sanjuanak

13:00 Jaiak: danborrada

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Osoko bilkura: Bergara

15:30 Akordeak 14

16:00 Ikuskizuna: Basoaren 

hotsa

17:00 Hemen Debagoiena

18:00 Asteko errepasoa

19:00 Jaiak: Sanjuanak

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Ikuskizuna: Basoaren 

hotsa

22:00 Jaiak: Sanjuanak

23:00 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 1

08:00 Hemen da Miru

08:30 Elkarrizkettap: Oier 

Zuñiga

09:00 Jaiak: Sanjuanak

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Jaiak: danborrada

11:30 Akordeak 14

12:00 Jaiak: Sanjuanak

13:00 Jaiak: entzierroa

14:00 Albisteak

14:30 Jaiak: danborrada

15:00 Albisteak

15:30 Galdegazte: Paula 

Amilburu 

16:00 Albisteak

16:30 Elkarrizkettap: Oier 

Zuñiga

17:00 Albisteak

17:30 Harmailatik

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Jaiak: Sanjuanak

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Jaiak: danborrada

21:30 Harmailatik

22:00 Ikuskizuna: Basoaren 

hotsa

23:00 Hemen Debagoiena

'BASOAREN HOTSA' KONTZERTUA ZUZENEAN
'Bereziak' Egubakoitza, 22:00

ESKORIATZAKO, ARAMAIOKO ETA ELGETAKO JAIAK
'Jaiak' Martitzena, 21:00 eta 23:30

aStEa goiENa tELEbiStaN

MARTITZENA, 5

UNAI CANTABRANAREN 
MUSIKA EZAGUTZEN
'Akordeak' 

18:00/20:00/22:00

EGUAZTENA, 6

AITZIBER AGIRRERI 
ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap' 

21:30

ZAPATUA, 2

BERGARAKO OSOKO 
BILKURA
'Bereziak' 

11:30/20:00

ASTELEHENA, 4

BOXEO GAUAREN 
ERREPASOA
'Harmailatik' 

21:30/23:30

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

iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

103. ERRENTAN EMAN
Donostia.  Antigua au-
zoan etxebizitza ematen 
da errentan, udarako. 
Hamabostaldika edo hila-
beterako. Ondartzatik 300 
metrora. 687 78 50 45 

104.ERRENTAN HARTU
Bergara.  Errentan har-
tzeko pisu bila nabil. Te-
lefonoa: 671 16 54 60 

105. ETXEAK OSATU
Arrasate eta inguruak.  
Etxebizitza partekatuko 
nuke, kontratuarekin eta 
erroldatzeko eskubidea-
rekin.Presazkoa da. Tele-
fonoa: 681 10 64 74 

Bergara. Bergarako erdi-
gunean gela bat hartuko 
nuke errentan. Telefonoa: 
666 07 42 98

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Aretxabaleta. Pertsona 
bat behar dugu etxeko 
lanak egiteko. Telefonoa: 
676 13 27 45

402. ESKAERAK
Arrasate edo Aretxaba-
leta.  Garbiketan egiten, 
umeak eta nagusiak zain-
du edo paseatzera lagun-
tzen, sukaldean laguntzen 
edo gaixoak etxean zein 
ospitalean zaintzen lan 
egingo nuke. Egunean 
zehar. 631 92 87 66 

Arrasate edo Aretxaba-
leta.  Neska euskalduna, 
esperientziaduna, gertu 
nagusiak eta umeak zain-
tzeko edota etxeko lanak 
egiteko. Ordutegi arazo 
barik. 631 27 86 45 

Arrasate eta inguruak.  
Erizain laguntzaile titula-
zioa daukan neska gertu 
arratsaldetan nagusiak, 
gaixoak edo menpekota-
sun egoeran dauden 
pertsonak zaintzeko. 
Telefonoa: 602 36 37 51 

Debagoiena.  Asteburue-
tan pertsona nagusiak 
zaintzen lan egin nahi dut. 
671 16 54 60 

Debagoiena.  Erizain ti-
tulazioa daukan mutila 
gaixo edota nagusiak 
zaintzeko gertu. Etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
eta baita asteburuetan 
ere. Berehala hasteko 
moduan. 642 15 96 39 

Debagoiena.  Garbiketan 
zein umeak edo nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
632 96 34 01 

Debagoiena.  Lan bila 
nabil. Nagusiak zaintzen, 
ospitaleko zaintzak edo 
garbiketak egingo nituzke. 
Gizarte-osasun ikastaroa 
eginda daukat eta espe-
rientziaduna niaz. Telefo-
noa: 641 51 13 06 

Debagoiena.  Mutil lan-
gilea pertsona adinduak 
zaintzeko, garbiketetara-
ko edota sukalde lagun-
tzaile lanetarako prest. 
605 520 696 

Debagoiena.  Mutila ger-
tu nagusiak zaindu eta 
garbiketak egiteko. Tele-
fonoa: 613 27 25 12 

Debagoiena.  Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
baserriko lanetan, erai-
kuntzan edota denetariko 
garbiketa lanetan jardu-
teko. Autoa daukat. Tele-
fonoa: 645 72 92 87 

Debagoiena.  Mutila na-
gusiak zaintzeko gertu. 
672 55 67 35 

Debagoiena.  Mutila, 
esperientzia eta errefe-
rentzia onak dituena, 
etxez etxeko zaintza la-
netarako gertu. Legezko 
agiriak eta autoa. Telefo-
noa: 662 43 08 54 

Debagoiena.  Nagusiak 
eta umeak zainduko ni-
tuzke. 631 34 11 68 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen edo etxe, atari 
eta abarrak garbitzen lan 
egingo nuke. Egunez or-
duka edo gauez, baina 
etxean bertan bizi barik. 
632 41 99 44 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
jarduteko gertu nago. 
Telefonoa: 602 34 13 00 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egingo nuke, baita 
orduka edo asteburuetan 
ere. 609 31 34 36 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egingo nuke. Telefo-
noa: 632 30 61 49 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egiteko gertu nago. 
Deitu telefono zenbaki 
honetara: 612 40 93 00 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen eta atari, taber-
na, jatetxe eta abarrak 
garbitzen lan egingo nuke. 
631 92 67 24 

Debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen eta atari, taber-
na, jatetxe eta abarrak 
garbitzen lan egingo nuke. 
631 94 62 82 

Debagoiena.  Neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
zaindu eta kalera lagun-
tzeko, edota taberna, 
atari eta abarrak garbitze-
ko. Berehala hasteko 
moduan. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 
Deitu telefono zenbaki 
honetara: 624 83 94 73 

Debagoiena.  Neska ar-
duratsua gertu umeak 
zaintzen edota sukalde 
laguntzaile moduan lan 
egiteko. Deitu telefono 
zenbaki honetara: 696 84 
19 51 

Debagoiena.  Neska ar-
duratsua, soziosanitario 
titulazioarekin, zaintza 
lanetarako gertu. Etxean 
bizi izaten, egunez zein 
orduka. Deitu telefono 
zenbaki honetara: 688 85 
44 78 

Debagoiena.  Neska ger-
tu nagusiak zaintzeko 
edota garbiketak egiteko. 
Deitu telefono zenbaki 
honetara: 612 55 61 76 

Debagoiena.  Neska lan-
gilea lan bila. Pertsona 
adinduak zaintzeko, gar-
biketetarako edo sukalde 
laguntzaile lanetarako. 
651 816 391 

Debagoiena.  Orduka edo 
jardun osoz nagusiak 
zaindu eta garbiketak 
egingo nituzke. Telefonoa: 
645 37 45 10 (Nuris) 

Debagoiena.  Orduka edo 
jardun osoz nagusiak 
zaindu eta garbiketak 
egingo nituzke. Arrasaten 
bada, baita etxean bertan 
bizi izaten ere. Esperien-
tziarekin. 634 94 30 78 

Debagoiena.  Orduka edo 
jardun osoz nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Baita egoitzatan ere. Au-
toa daukat. 631 98 15 50 

Debagoiena.  Pertsona 
nagusiak zaitzen edo 
garbiketa lanetan jardu-
teko prest nago, gauez 
zein asteburuetan. Tele-
fonoa: 626 91 49 04 

Debagoiena.  Soziosani-
tario titulazioa daukan 
neska nagus iak eta 
umeak zaintzeko gertu. 
631 19 02 54 

Debagoiena.  Umeak eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Baita garbi-
tasun eta baserriko lane-
tan ere. Deitu telefono 
zenbaki honetara: 641 09 
15 58 

Garraiolari lanak.  Espe-
rientzia duen mutila, au-
tonomoa, garraio lanetan 
jarduteko prest. Telefo-
noa: 616 82 83 20 

Umeen zaintza. Uztail 
amaiera arte, umeak 
zaintzeko prest nago. 17 
urteko neska arduratsu 
bat naiz. Hiru urtetik au-
rrerako haurrekin espe-

rientzia izana dut irakas-
kuntzan. 688 72 34 05 
edo 605 76 82 75 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Euskal artzain txakurra.  
Euskal artzain txakur ile-
tsua ematen da opari. 
Emea. Bi hilabetekoa. 
Telefonoa: 680 33 40 76 
(Iban) 

Katua opari. Txerto guz-
tiak ditu eta kartilla egu-
nean. Osagarri guztiekin 
ematen da. 637 22 36 19

8. DENETARIK

801. SALDU
Gurpildun aulkia. Gur-
pildun aulki elektrikoa 
salgai. Oso gutxi erabilita 
dago eta osagai guztiekin 
saltzen dugu. Interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
678 98 02 04

802. EROSI
Debagoiena. Erosteko 
lursail baten bila nabil. 
653 70 84 09

809. ERRENTAN EMAN
Lursailak Aretxabaletan. 
Lursailak ematen dira 
errentan Aretxabaletan. 
Aproposak orturako, txa-
kurrak edukitzeko, eta 
abarretarako. Prezio ona. 
Interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 618 76 34 40

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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Mertxe Altube Arkauz. 
Aretxabaletan, hilak 27an. 86 urte.
Aido Doyle. Arrasaten, ekainaren 27an.
Francisco Javier Layana Martinez. 
Arrasaten, ekainaren 28an. 59 urte.
Asier Rodriguez Urrestarazu. 
Oñatin, ekainaren 28an. 30 urte.
Anabel Gabilondo Agirre. 
Eskoriatzan, ekainaren 29an. 53 urte.
Iñaki Goikoetxea Agirreolea. 
Bergaran, ekainaren 29an. 85 urte.
Juanito Kortabarria Elkoro. 
Bergaran, ekainaren 29an. 63 urte.

HiLDAKOAK

arrasate e g u n e z

Egubakoitza, 1 ESPAÑOL: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65

Zapatua, 2 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09

Domeka, 3 ETXEBERRIA: Zarugalde 38 / 943 77 16 30

Astelehena, 4 AZKOAGA: Ferrerias 1 / 943 79 15 15

Martitzena, 5 JUNCAY: Iturriotz 17 / 943 79 79 99

Eguaztena, 6 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26

Eguena, 7 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

bergara e g u n e z

Egubakoitza, 1 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

Zapatua, 2 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63

Domeka, 3 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63

Astelehena, 4 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

Martitzena, 5 URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4 / 943 76 11 74

Eguaztena, 6 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87

Eguena, 7 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 1 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

Zapatua, 2 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

Domeka, 3 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

Astelehena, 4 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

Martitzena, 5 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

Eguaztena, 6 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

Eguena, 7 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

arrasate g a u e z  e g u n e r o
(22:00etatik 09:00etara)

2022ko abuztuaren 15era arte: ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara g a u e z  e g u n e r o
(22:00etatik 09:00etara)

2022 osoan: URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

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

guARDiAKO FARMAziAK
uRTEuRRENA

Etorriko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.
Bergaran (Angiozar), 2022ko uztailaren 1ean.

uztailaren 3an, igandea, 11:00etan,
urte meza izango da Angiozarko San Migel parrokian.

—
Lurra utzi du enborrak

Erein ondoren hazi emankorrak
Landare horietan bizirik darrai

Zure argi hilezkorrak.

Rikardo Larrañagaren alarguna

2021eko uztailaren 2an hil zen, 74 urte zituela.

Urrategi
Elorza Uranga

OROigARRiA

Kuadrilla eta lagunak.
 Oñatin, 2022ko uztailaren 1ean. 

Zauden lekuan zaudela, itxaroiguzu zure irrifarrearekin. 
Beti izango zaitugu bihotzean, Txanpi.

2022ko ekainaren 28an hil zen, 30 urte zituela.

 Asier Rodriguez 
Urrestarazu 

OROigARRiA

Bergarako kuadrillia.
Eskoriatzan, 2022ko uztailaren 1ean.

Samindurik dugu bihotza, 
motel bizitzaren garra. 

Gaur faltan sumatzen dugu 
zuk emandako indarra.

2022ko ekainaren 29an hil zen, 53 urte zituela.

 Anabel 
Gabilondo Agirre 

OROigARRiA

zure kintadakoak.
Eskoriatzan, 2022ko uztailaren 1ean.

A ze pena hain gazte joan izana! 
Zure energia faltan igarriko dugu. 

Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2022ko ekainaren 29an hil zen, 53 urte zituela.

 Anabel 
Gabilondo Agirre 

OROigARRiA

Azkenpote kuadrilla.
Arrasaten, 2022ko uztailaren 1ean.

Faltan igarriko ditugu futbolaren gainean 
egiten zenituen analisi zorrotzak  

eta zure irlandar azentua, kantu asonante melodikoak  
eta cervantiar-shakespeariar hizkera zaindua.  

Eta urteetan eman diguzun poztasuna. 
 

Goian bego gure 'fucking beloved' Aido!

2022ko ekainaren 27an hil zen.

 Aido Doyle 

OROigARRiA

zure lagunak.
Bergaran, 2022ko uztailaren 1ean.

Zenbat kantu eta zenbat otordu elkarrekin,
erraza izan da zu ezagutzea,

nekeza ordea zu ahaztea, Juanito.
Beti izango zaitugu gure bihotzetan!

2022ko ekainaren 29an hil zen, 63 urte zituela.

 Juanito 
Kortabarria Elkoro 

OROigARRiA

Nagixak, zure kuadrilla.
Bergaran, 2022ko uztailaren 1ean.

Juanito, pertsona bikaina, hurbila eta maitatua.
Zure alaitasuna eta irrifarra ez ditugu inoiz ahaztuko!

Kantuan elkartuko gara!

2022ko ekainaren 29an hil zen, 63 urte zituela. 

 Juanito 
Kortabarria Elkoro 

OROigARRiA

Basatiko eta Dateko lagunak.
Arrasaten, 2022ko uztailaren 1ean.

Bidean elkartuko gara.

You will never walk alone.

Aido Doyle
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bERRi-zakua

Denboraldiko kirolari onenak
Aloña Mendik urteko futbolari onenak aitortu ditu: Iñigo 
Markinez, Gorka Irizar, Joseba Larrea, Ander Irizar, Julen 
Navarro, Nerea Arregi, Ekain Gorgoñon, Imanol Perez, 
Naroa Igartua, Unai Sanz, Jon Irazabal, Dani eta Irene 
Campagnoli, Iker Isasti, Mikel Egurbide, Xabi Galdos eta 
Oier Sagasta.

Erretiratuei omenaldi beroa
Asun Arzuaga eta Jabier Olalde omendu zituzten Oñatiko 
Erretiratuen Egunean. Xabi Igartua, Susana Altuna eta 
Marijo Etxegoien zinegotzien eskutik jaso zituzten txapela, 
zapia, erlojua eta lore-sorta.  Omenaldiaren ostean, luntxa 
izan zuten parrokiako klaustroan.

Banda eta erraldoiak, eskutik
Bergarako Musika Bandak dantzan jarri zituen Bergarako Erraldoi Taldekoak, San 
Pedro parrokian. Enrique Txurruka zuzendariaren gidaritzapean, Erraldoien 
martxa, Aitziber eta Jon, San Martzial, Green Hills Fantasy, Rigodon, Edurne, 
Felixin eta Guti eta Polonesa piezak eskaini zituzten, eserleku guztiak bete ziren 
ekitaldian.

Kalebarrengo danborrada
Antzuolar gaztetxoenek izan zuten Kalebarrengo jaiak 
hasteko ardura. Merienda goxoa jan eta indarrak hartuta, 
danborrak gogotsu astindu zituzten. Hala hasi zituzten jaiak, 
haurren danborradarekin, eta gustura aritu ziren txikienak. 
Ostean, beste hainbat ekintza egin zituzten, asteburuan; 
besteak beste, elkartasun pintxoak.
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bERRi-zakua

Zaharrenak eta gazteena
San Juan jaiak ospatu zituzten 
aurreko asteburuan Bergarako 
izen bereko auzoan. Egin zituzten 
ekintzen artean, omenaldiak egon 
ziren. Alde batetik, auzoko 80 
urtetik gorako bizilagunak 
omendu zituzten; eta beste alde 
batetik, auzoko bizilagun 
gazteena: Alluitz Aznal Azpeitia. 
Bestalde, auzotar guztiak 
mahaiaren bueltan elkartu ziren 
afaltzeko.

Bihar ezkonduko dira
Eñaut Abarrategi arrasatearra eta Idoia 
Urain elorriarra bihar ezkonduko dira, 
Elorrion, eta ostean, Katxinan 
elkartuko dira etxekoekin eta 
lagunekin, ospatzeko. "Zorionak, 
bikote! Jarraitu orain arte bezala 
zoriontsu izaten! Ederto ospatuko 
dugu zuen ezkontza eguna! Musu 
erraldoi bat Atuna eta Patataren 
partetik. Disfrutatu".  

Ardo dastatzea egiten
Aramaioko Azkoaga auzoan ere jaietan egon ziren aurreko asteburuan, eta San 
Juanen omenez egindako ekintzen artean, ardo dastatzea egin zuten, zapatu 
iluntzean. Arteaga Landetxeko Maider Larrañaga sommelierraren gidaritzapean 
probatu zituzten hainbat ardo eta txakolin.

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

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

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

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

aRRaSatE
Maddi Ibarrondo 
Arizmendiarrieta
Ekainaren 26an, 6 
urte. Zorionak Maddi! 
Topera ospatu zure 
urtebetetze eguna! 
Patxo handi-handi bat 
familixa danaren 
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.

zoRioN aguRRak

aNtzuoLa
Mila Lizarralde Iturbe
Ekainaren 27an, 64 
urte. Zorionak, tia 
Mila! Muxu handi bat!

 

aNtzuoLa
Maddi Lizarralde 
Jimenez
Ekainaren 26an, 8 
urte. Zorionak, maitxia! 
Muxu pila bat etxeko 
guztien partetik!

 

aRRaSatE
Amets Casas 
Vazquez
Ekainaren 30an, 2 
urte. Zorionak, Amets, 
aitaita-amamen, 
izeba-osaben eta 
lehengusina Nahiaren 
partetik!

 

aNtzuoLa
Ibai eta Maddi Gonzalez Prieto
Ekainaren 29an, 6 urte. Asko maite zaituztegu, 
ilargiraino eta buelta! Muxu pila bat etxeko danon 
partetik.

 

aRRaSatE
Ekain Rodriguez 
Sanzberro
Ekainaren 30ean, 8 
urte. Zorionak, Ekain! 
Urte askotarako! 
Ondo pasatu eguna 
eta muxu erraldoi bat, 
etxeko guztien 
partetik!

 

oÑati
Laiatz Altube 
Arkonada
Ekainaren 27an, 9 
urte. Zorionak, xalada! 
9 urte puxka! Zein 
handi in zean! Muxu 
handiak etxekoen, eta 
batez ere, Lurren eta 
Lexuriren partetik.
 
 
 
 
 

 

aRRaSatE
Izadi Balanzategi 
Robledo
Uztailaren 3an, 5 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Ondo ospatu zure 
urtebetetzea, familixa 
osoaren eta, bereziki, 
Ekiñeren partetik.
 

 

oÑati
Ane Buquete 
Diaz de Gereñu
Uztailaren 1ean. 
Zorionak, maitte, 11 
urte hauengatik! Segi 
horrelakoa izaten, 
ikaragarri maite 
zaitugu eta. 
Milaka muxu.
 

 

oÑati
Eki Garcia Albizu
Uztailaren 1ean, 
urtebete. Zorionak, 
bihotza! Ederki 
ospatuku zure eguna. 
Patxo handi bat 
etxekuan partetik!

 

aRaMaio
Lur Agirre Uribarren
Uztailaren 3an, 7 urte. 
Zorionak, bihotzena! 
Beste urte zoragarri 
bat zure albuen. 
Patxo potolo bat 
etxeko danon partetik!

 

aNtzuoLa
Leire Biteri Sopelana
Uztailaren 4an, 3 urte. 
Zorionak, Leire, 
etxeko danen partetik, 
eta muxu handi bat 
Ainhoarena!

 

aRRaSatE
Eneko Abarrategi 
Segura
Uztailaren 3an. 11 urte 
bete dituzu eta beti 
bezain alaia eta 
zintzua zara... Jarraitu 
horrela! Disfrutatu 
egun berezi honetan. 
Asko gurotzugu!
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EGUBAKOITZA 1
ARAMAIO San Martin jaiak
Askotariko ekitaldiak, jaietako lehen 
egunean. Egitaraua osorik 17. 
orrian.
Aramaion.

ESKORIATZA Sanpedroak: 
Euskal Jaia
11:00etan, diana; 12:30ean, musika 
eskolako dantza taldea; 12:30ean, 
talogileak eta sagardo kupelak; 
15:00etan, kantu bazkaria; 
17:00etan, trialsin erakustaldia; 
19:00etan, buruhandien txirrindu 
lasterketa; 20:00etan, Lehian 
taldearen erromeria; eta 21:00etan, 
Banana Shake, Txerrikumeak 
eta Azken Sustraiak taldeak.
Eskoriatzan.

ELGETA Umeen eta Erretiratuen 
Eguna
11:00en, umeendako puzgarriak; 
11:15ean, kuadrillen hamaiketakoa; 
12:00etan, euskal pentatloia; 
13:00etan, meza nagusia; 
14:00etan, erretiratuendako eta 
umeendako bazkariak; 15:30ean, 
puzgarriak umeendako; 18:30ean, 
buruhandiak; 19:00etan, talde-
jolasak; 23:00etan, zezensuzkoa; 
eta 23:15ean, Gozategi.
Elgetan.

ELGETA Elcoro-Norica, 
urteurreneko ekitaldiak
12:00etan, suziri jaurtiketa eta 
Pagatzako plantaren bedeinkapena, 
omenaldia Pello Ojangureni eta 
Valentziako traka; 12:30ean, 
Noricaren plantaren bedeinkapena, 
Valentziako traka eta luntxa; eta 
20:00ean, suziriak.
Elgetan.

ARRASATE 'Geure mitologia' 
liburua sinatzen
Potx eta Lotx pailazoak egongo dira 
liburuak sinatzen eta argazkiak 
ateratzen.
Seber Altuben, 16:30ean.

OÑATI Zubillagako jaiak
19:00etan, Pello basurdearen 
jaitsiera; 19:15ean, pilota txapelketa 
herrikoiaren finala; eta, 20:30ean, 
auzo barbakoa frontoian.
Zubillagan.

ARRASATE Arrasate Musikal Big 
Band taldea
Udazabal egitasmoaren baitan. 
Eguraldi txarrarekin, Amaia 
antzokian.
Monterronean, 19:30ean.

BERGARA Parrillada eta 
kontzertuak
GKSren eskutik, jatekoak eta 
entzutekoak. Azken horretan, Tirto, 
RudeSka eta DJ Elvis Caino.
Kartzela zaharrean, 19:30ean.

OÑATI 'Basoaren hotsa' 
kontzertua
Ganbara eta Hots abesbatzen 
emanaldia, Kalean 2022 
egitarauaren baitan. 
Santa Lutzian, 22:00etan.

BERGARA Son Rompe Pera 
taldea
Garage, punk eta cumbia doinuak, 
Berumuga jaialdiaren baitan.
Espoloian,  22:00etan.

ZAPATUA 2
ANTZUOLA Gorla eta Gorlazuri 
aisialdi-guneetan auzolana
08:00etan Antigua auzotik abiatuko 
dira, udal biltegia dagoen lekutik. 
Hamaiketakoa, Udalaren kontura.
Antzuolan.

OÑATI Joellette ikastaroa
Mugikortasun arazoak dituzten 
pertsonekin mendi ibilbideak 
egiteko Joellette aulkiaren 
erabilerarako ikastaroa, Yosu 
Vazquez irakaslearekin.
Eltzian, 09:00etan.

ARAMAIO San Martin jaiak
Askotariko ekintzak, egun osoan. 
Egitaraua osorik, 17. orrian eta 
gehigarrian. 
Aramaion.

ANTZUOLA San Martzial jaiak 
11:00ean, plater jaurtiketa probak 
eta umeentzako elastikoak eta 
puzgarriak; 16:30ean, herri mailako 
plater jaurtiketa; 17:00ean, umeen 
krosa; 18:00etan, txokolate-jana eta 
sari banaketa; 19:00etan, afaria, 
eta ostean erromeria Biteri eta 
Narbaizarekin; eta suzko erruberak. 
Antzuolan.

ELGETA Herri Eguna
11:15ean, esnatzeko deia; 
11:30ean, kuadrillen hamaiketakoa; 
12:00etan, jaioberriei harrera; 
13:00ean, Bergarako erraldoiak; 
14:30ean, bazkaria; 17:00etan, 
erromeria; 18:00etan, buruhandiak; 
19:30ean, txitxi-burruntzi pintxoak; 
20:30ean, Burrunbada 
elektrotxaranga; eta 23:00etan, 
zezensuzkoa. 
Elgetan.

ARETXABALETA 'Atxabalta 
Harro' jaialdia
11:30ean, dianitza; 12:30ean, 
karropoteoa, tabernetan; 
15:00etan, bazkaria, eta ostean, 
bingo musikatua; 19:00etan, 
karaokea; 23:00etan, BDMS Party, 
Drag Show eta Maikel Night DJa; 
23:00etan, Semaforo festa, eta 
Happy hour.
Herriko kaleetan.

OÑATI Zubillagako jaiak
17:00etan, mus txapelketa; 
17:00etan, Potx magoaren 
ikuskizuna; 18:00etan, Zubillagako 
toka txiki txapelketa, eta 
txorimaloak eta txokolate-jana; 
19:00etan, Ganbara abesbatzaren 
emanaldia elizan; eta, 20:00etan 
eta 22:00etan, diskofesta Gauargi 
taldearekin.
Zubillagan.

ANTZUOLA Pilota jaialdia
N.Galeano-L.Galeano / Insausti-
Berrocal; eta Bengoetxea-Balerdi / 
Mendizaba-Pascual partiduak. 
Sarrerak, bost euro.
Frontoian, 19:00etan.

ARRASATE Donostiako Orfeoia 
eta Arrasate Musikal
Udazabal egitasmoaren baitan.
Uarkapen, 20:00etan.

BERGARA Boxeo Gaua
Boxeolari gazte amateurrak egongo 
dira frontoiko ringean borrokan; 
hamasei, denera.
Pilotalekuan, 20:00etan.

DEBAGOIENA 'Pirinioetako 
Bidea' argiztatuta
Gure Eskuren eskutik 300 
gailurretik gora argiztatuko dituzte 
Pirinio osoan.
Gailurretan, 21:00etan.

ARRASATE Sweet Marta & The 
Blues Shakers taldea
Arrasate Blues jaialdiaren baitan. 
Sweet Martak, ahotsarekin eta 
harmonikarekin, eta Blues Shakers 
taldeko kideek beteko dute oholtza: 
Johnny Bigstone gitarrarekin eta 
koroekin, Little Jordi baxuarekin eta 
Blas Picon bateriarekin.
Herriko Plazan, 22:00etan.

BERGARA Pelax taldearen 
kontzertua
Unai Pelayo donostiarra dago 
proiektuaren atzean. Euriarekin, 
Espoloian.
Usondon,  22:00etan.

DOMEKA 3
ARRASATE 'Arrasateko Bira: 
mendebaldea'
Arrasateri buelta ematen dion 
ibilbidearen bigarren zatia, Udala, 
Garagartza eta Gesalibar auzoak 
zeharkatua. Guztira, hamabost 
kilometro. Izenak emateko: 
Arrasate.eus.
Herriko Plazan, 09:00etan.

ARRASATE Errozio erromeria
09:00etan, harrera; 09:45ean, 
Lasarte-Oriako Semblante Rociero 
abesbatzaren salbea; 10:00etan, 
erromeria Al Andalustik Santa 
Teresa elizaraino; 10:45ean, 
Errozioko Amaren aldeko meza; 
11:45ean, erromeria Santa 
Teresatik Arruena parkera, eta, 
19:30ean, erromeriaren amaiera.
Arrasaten.

BERGARA San Martzial 
erromeria
09:30ean, alborada; 10:00etan, San 
Martzialera igoera gurdiarekin; 
11:00etan, meza San Martzialen; 
12:00etan, dantza emanaldia, eta 
ostean, aurreskua; 15:30ean, 
umeendako eta gaztetxoendako 
jolasak eta herri kirolak; 17:00etan, 
herri kirolak; 18:00etan, Muxutruk 
taldearekin erromeria; 19:30ean, 
Incansables txarangaren eta 
Elustondo anai-arreba trikitilarien 
saioak; eta, 21:00etan, jaitsierako 
txupinazoa.
San Martzialen. 

ELGETA Jaiak: Ferixa Eguna
10:00etan, baserritar eta artisau 
azoka; 11:30ean, Athletic-Reala 
partidu herrikoiak; 17:00etan, 
marrazketa maratoia; 17:00etan, 
profesional mailako pilota partiduak; 
18:00etan, buruhandiak; eta 
20:00etan, parrillada.
Elgetan. 

OÑATI Torreauzoko krosa
10:15ean, handbike-an eta 
patinean doazen lasterkariak; eta 
10:30ean, korrikalariak
Torreauzon.

ANTZUOLA San Martzial jaiak 
Lizarragan
11:00etan, txistulariak; 11:30ean, 
herriko txirrindulari igoera San 
Martzialera; 12:00tan, meza, eta 
ostean, salda eta luntxa; 13:30ean, 
txirrindulari probako sari banaketa; 
eta ostean, erromeria.
Antzuolan.

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

HIKA

ARRASATE 'Gazte' ikuskizuna
Hika Teatroren ekoizpena, Oinkari dantza taldearekin elkarlanean, Udazabal 
egitasmoaren baitan. Dantza garaikidea eta garaiko dantza modernoak eta 
gorputz mugimendua bateratzen dituen ikuskizuna. 
Etzi, domeka, Herriko Plazan, 20:00etan.
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OÑATI Zubillagako jaiak
11:00etan, ongietorria eta meza; 
11:45ean, luntxa auzoko 
erretiratuendako, eta ondoren, 
dantzaldia, omenaldia eta zozketa 
auzoko jubilatuendako; 13:00etan, 
Oñatiko musika bandaren 
kontzertua; 17:00etan, pilota 
txapelketako finalak; 18:00etan, 
txorimaloak, musika eta auzoko 
sarien zozketa; 18:30ean, auzoko 
helduen toka txapelketa; eta 
20:00etan, Pello basurdearen 
agurra.
Zubillagan.

ARAMAIO San Martin jaiak
Askotariko ekintzak, egun osoan. 
Egitaraua osorik, 17. orrian.
Aramaion.

ARRASATE Meza 
kooperatibismoaren 
sustatzaileak gogoan
Arrasateko esperientziaren 
sustatzaileak eta azken urtean 
hildako kooperatibistak gogoratuko 
dituzte.
Parrokian, 12:00etan.

LEINTZ GATZAGA San Martin 
eguna
12:30ean, meza nagusia; eta 
13:00etan mokadutxoa. Ermitaren 
egoera dela eta kanpoko belardian 
eskainiko da meza azken urteetan 
moduan.
San Martin elizan.

ARRASATE 'Gazte' ikuskizuna
Hika Teatroen dantza ikuskizuna, 
Udazabal egitasmoaren baitan. 
Eguraldi txarrarekin, Biterin.
Herriko Plazan, 20:00etan.

ASTELEHENA 4
BERGARA 'Zientziaren sukaldea' 
tailerra
Kimikako hainbat esperimenturekin 
ingurunean eta norbere barnean 
gertatzen diren aldaketak ikasteko 
aukera, 8-12 urte artekoendako.
Laboratoriumen, 10:30ean.

ARAMAIO San Martin jaiak
11:30ean, umeendako xaboi-
burbuilen ikuskizuna eta tailerra; 
13:00etan, Historias de un 
baúl ikuskizuna; 13:00etan, kantu 

jira; 16:30ean, kuadrillen arteko 
pikea; 20:00etan, Orkestra 
elektrotxaranga; 21:30ean, herri 
afaria; eta ostean, Urrezko 
Gibelaren banaketa; 
23:30ean, Anbotoko Mariren 
despedida; eta 01:00etan, disko 
festa AZ Gaubelarekin.
Aramaion.

MARTITZENA 5
ARRASATE 'Hezkuntza lege 
berria' hitzaldia
Jokin Bildarratzek egingo du berba, 
Arrasateko EAJk gonbidatuta.
Kulturaten, 18:30ean.

ARRASATE 'Homiens' haur 
antzerkia
Markeliñeren lana, Udazabal 
egitarauaren baitan. Eguraldi 
txarrarekin, Biterin.
Seber Altuben, 20:00etan.

EGUAZTENA 6
ELGETA Hondarribira irteera
Egun pasa joango dira
Mendizaleen plazan, 09:00etan.

BERGARA 'Zientziaren sukaldea' 
tailerra
Kimikako hainbat esperimenturekin 
ingurunean eta norbere barnean 
gertatzen diren aldaketak ikasteko 
aukera, 8-12 urte artekoendako.
Laboratoriumen, 10:30ean.

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

OÑATI 'Frontona' antzezlana
Josu Artutxa, Andoni Egaña, Iñigo 
Otaegi, Anne Maiza, Unai 
Ormaetxea eta Janire San Sebastian 
aktoreekin, kale-antzerkia, Kalean 
2022 egitarauaren baitan. Eguraldi 
txarrarekin, Zubikoako frontoian.
Plazako frontoian, 19:00etan.

BERGARA Euskaraldia: bilera 
irekia
Euskaraldia prestatzen hasteko 
batzarra, herritar eta eragile 
guztiendako. 
Irizar jauregian, 19:00etan.

ANTONIO ZABALA

EIBAR

COLISEO

Jurassic World
Egubakoitza: 20:00.
Zapatua; 16:00.
Domeka: 16:30.

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

Elvis
Egubakoitza: 20:00.
Zapatua; 16:00, 
19:15, 22:30.
Domeka: 16:30, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

Jurassic World 
Zapatua: 19:15, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

Minions
Egubakoitza. 20:00.
Zapatua: 19:15, 
22:30.
Domeka: 17:00.

GASTEIZ

GORBEIA

Top gun
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:30, 22:00.

Domeka: 11:45, 
17:00, 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:00, 22:00.

Jurassic world
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:25, 
18.30, 19:25, 
20:30, 21:30.
Domeka: 11:30, 
16:25, 18:30, 
19:25, 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15, 
19:15, 21:30.

Ligthyear
Egubakoitzetik 
domekara: 16:15, 
18:15.
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:15, 
19:30.
Domeka: 12:00, 
17:15, 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
18:00, 19:15.

Elvis
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
20:10.
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:20, 21:35.

Promesas en 
Paris
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:10, 
22:10.

Domeka: 12:00, 
16:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:05, 
20:15, 22:15.

The black phone
Egubakoitza eta 
zapatua; 17:30, 
19:45, 22:00.
Domeka: 12:00, 
17:30, 19:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:000, 
20:10, 22:20.

Un lio inesperado
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:30, 
19:40.
Domeka: 12:00, 
17:30.
Astelehenetik 
eguenera: 16:50, 
20:10.

Lleno de gracia
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:10, 
19:40, 22:10.
Domeka: 12:00, 
17:10, 19:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.

BOULEVARD

Minions
Egunero: 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:15, 17:30, 
18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:15, 20:30, 
21:00, 22:00.

Mamá no enredes
Egunero: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.

Ligthyear
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30.
Martitzena: 15:45, 
18:00, 20:15.
Egunero: 16:45.

The black phone
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 19:00, 21:15, 
23:30.
Martitzena: 21:15, 
23:30.

Jurassic World
Egunero: 16:00, 
19:00, 22:00.
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 21:00.
Egunero: 23:00.

Top gun
Egunero: 18:20, 
21:30, 22:30.

Elvis
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 15:45, 18:50, 
21:55.
Martitzena: 15:45, 
21:55.

Llenos de gracia
Egunero: 15:45, 
18:05, 20:25.

El insoportable 
peso de un 
talento 
descomunal
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 22:45.

Sonic
Egunero: 15:45.

FLORIDA

Cinco lobitos
Egubakoitza: 17:20, 
19:35.
Zapatua: 11:30, 
17:20, 19:35.
Domeka: 11:30, 
17:20.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Jurassic world
Egubakoitza: 17:00, 
19:10, 22:00.
Zapatua: 12:00, 
17:00, 19:10, 
22:00.
Domeka: 12:00, 
17:00, 19:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:20, 
19:30.

Ligthyear
Egubakoitza: 17:00, 
19:50, 22:00.
Zapatua: 11:30, 
17:00, 19:50, 
22:00.
Domeka: 11:30, 
17:00, 19:50.
Astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:20, 
20:10.
Martitzena: 17:20.

Elvis
Egubakoitza eta 
zapatua: 16.45, 
19:25, 21:55.
Domeka: 16.45, 
19:25.
Astelehenetik 
eguenera: 17:20, 
19:30.

The black phone
Egubakoitza: 21:50.
Zapatua: 12:00, 
21.50.
Domeka: 12:00, 
19:35.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Un amor en 
Escocia
Egubakoitzetik 
domekara: 18:35.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

El leopardo de 
las nieves
Zapatua eta 
domeka: 11.30.

ziNEMa

KRITIKA

Elvis
Zuz.: Baz Luhrmann. Herr.: Australia (2022). Aktoreak: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia Delonge. Iraupena: 159 minutu.

Ikuskizun ikaragarria

Elvis ikuskizun ikaragarria da. 
Hasieratik, ikusleak haluzinazio 
bat bizitzen ari den sentsazioa 
du. Kameraren mugimendu 
nabarmenak, kamera geldoaren 
erabilera, planoa pantaila 
desberdinean zatitzea, muntaia 
zorabiagarria, irudiak kateatzea, 
musika leku guztietatik 
agertzea... Garai ezberdinen eta 
Rockaren Erregearen 
kontzertuen birsorkuntza 
ikusgarria da. Luhrmannek 
Elvisen karisma eta indar 
interpretatzailea energia 
harrigarriz transmititzea lortzen 
du. 159 minutuetan, 
ikuskizunaren mundua zer den 
eta artearen, alderdi 
komertzialaren eta gizarte-
konbentzioen artean dagoen 
gatazka erakusten digu 
zehaztasunez. Filmaren azken 
herenean kontatzen zaizkigu 
pertsonaiak drogarekin dituen 

arazoak, ezkontza-krisia... 
Presaka samar, baina nahiko 
modu eraginkorrean.

Erritmoari eta estilo 
zinematografikoari dagokionez, eta 
filmak oso desberdinak izan arren, 
bere egitura dramatikoan, Elvis-ek 
Milos Formanen Amadeus filma 
gogorazten dit. Bietan narratzaile 
bat dago, istorioan zehar gidatzen 

gaituen pertsonaia negatiboa. 
Amadeus-en, Salieri zen apaiz 
baten aurrean konfesatzen zena, 
Mozartekin zuen inbidiaz eta 
frustrazioz betetako harremanak 
kontatuz. Elvis-en, aldiz, Tom 
Parker koronela, anbizioz eta 
gutiziaz kantariaren karrera gidatu 
zuen managerra zuzentzen zaie 
ikusleei.
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Udako irrika

Uda garaia etorri zaigun 
honetan ikusten da jendearen 
elkarrekin gozatzeko irrika 
jaietan, mahaietan, 
hondartzetan eta edozein 
lekutan. Bi urte gogor pasa 
ditugu eta oraindik arazoak 
ez dira amaitu. Jende asko 
dago COVID-19az kutsatuta, 
baina txertoei esker 
egoeraren larritasuna asko 
hobetu da. Oraindik jendea 
ospitaleetan ere badago, 
halere.

Errusiako gerrari esker 
energia krisi handia dugu eta 
KPI eten gabe gora doa, 
%10,2koa ekainean! Inflazio 
garaian prezioek asko egiten 
dute gora eta baita 
bankuetako kredituek ere, 
eta inflazio hau jaisteko gutxi 
gastatu behar omen dugu. Ez 
dut nik ikusten jendearen 
tendentzia hau denik. Bidaia 
agentziak saldu eta saldu 
dabiltza eta jendea oporretara 
kanpora joateko irrikaz! Ez 
naiz ni izango jendeari zer 
egin behar duen esango 
diona.

Azken bi urte hauetan faltan 
gehien bota duguna lagunekin 
eta familiarekin egotea, 
besarkatzea edo musukatzea 
izan da. Hau, behintzat, ez da 
garestia eta behar handia 
daukagu. 

Gozatu udan ingurukoekin! 
Irailean arazo berriei aurre 
egin beharko diegu, baina, 
behintzat, elkarren arteko 
goxotasuna izango dugu.

Ondo pasa!

azkEN bERba

AINTZANE OIARBIDE

Idoia Aranbarri Arzuaga oÑati
Duela hiru urte zabaldu zuen 
Italikual denda Maite Murgion-
dok. Denda zabaldu aurretik, 
Genovan (Italia) egin zuen ikas-
taro bat, pasta zelan egiten den 
ikasteko. Oñatiko denda bertan 
egindako pasta, pizza eta lasag-
na prestatuak saltzen ditu, bai-
na, ondoren, norberak kozinatu 
behar ditu. Etxean egindako 
ahuntz eta ardi gazta ere baditu 
salgai.
Italiar jakiak saltzen dituzu.
Inguruan halakorik ez zegoela-
ko erabaki nuen italiar produk-
tuak saltzea. Pastari dagokionez, 
sinpleak eta ravioliak egiten 
ditut. Horiei botatzeko perretxi-
ko eta bolognar saltsak egiten 
ditut. Pizzak, berriz, sei ezberdin 
saltzen ditut; baita barazki eta 
okela lasagnak ere.
Non erosten dituzu osagaiak?
Irina eta gaztak handik ekartzen 
ditut. Pasta egiteko irina beha-
rrean semola erabiltzen da, gu-
txiago txikitutako garia izaten 
da. Beraz, ez da samurra izaten 
hemen aurkitzea. Gero, gehitze-
ko erabiltzen ditudan barazkiak 
eta haragia, ordea, bertakoak 
izaten dira.
Pentsatu duzu euskal eta italiar 
errezeten fusiorik egiterik?

Ez da erraza gauza berriak as-
matzea, herritarrek betiko erre-
zetak nahi baitituzte. Esaterako, 
pizza berri bat egiten saiatzen 
naiz, baina ez du arrakasta han-
dirik izaten. Pentsa, gehien sal-
tzen den pizza da urdaiazpiko 
egosia gaztarekin.
Debagoienean badago ohiturarik 
janari prestatua erosteko?
Agian, ez asteko egun guztieta-
rako, baina bai. Ostiral gauetan 
pizza jatea oso hedatuta dago, 
adibidez. Momentu batzuetan, 
beharrezkoa da gizarte honetan.
Pasta egosita jateko ohitura dago. 
Badago beste modurik?
Pasta betea oso goxoa geratzen 
da frijituta olio eta berakatz 
apur batekin. Buelta eta buelta 
eman behar zaio zartaginean, 
aurretik egosi barik.
Pizza ananarekin ala gabe?
Ni ez naiz anana-zalea, eta neuk 
egindako pizzei ere ez diet bo-
tatzen. Hori aldatze arren, pizza 
sagarduna egiten dut; sagarra 
gorgonzola gaztarekin. Ananak 
sortzen duen efektu gazi-gozo 
hori sorrarazten du.
Zure lanaren alderik onena?
Jendearen esker ona. Asko es-
kertzen dute produktu ona jatea, 
eta hori garrantzitsua da. Jende 
asko dago asteroko bezeroa dena, 
eta eskertu egiten dituzte nor-
berak eginiko produktuak.
Baduzu ohiturarik bailarako salto-
kietan erosteko?
Beti ahalegintzen naiz bertan 
erosten. Inguruan badaude bes-
te denda batzuk, eta elkarri 
erosten dizkiogu produktuak. 
Hori garrantzitsua da.

Dendan daukan pasta lantegian egiten ditu pastak eta pizzak. I.A.A.

goiENa 0kM giDa

"Ostiral gauetako pizza 
hedatuta dago bailaran"
MAITE MURGIONDO itaLikuaL DENDako aRDuRaDuNa
betidanik gustatu izan zaio sukaldaritza, eta, italiarekin loturarik ez duen arren, 
herritarrei "zerbait desberdina" eskaintzeko zabaldu zuen italikual, duela hiru urte

"Nik egindako produktuak freskoak dira eta ez daukate 
kontserbagarririk; beraz, hozkailuan bost edo sei egun egon 
daitezke. Hortik aurrera, izozkailuan gorde behar dira, gehienez bi 
hilabetez. Egosteko, kontuan hartu behar da freskoa denez, 
sinpleek minutu eta erdi bi minutu nahikoa dute; ravioliek, aldiz, 
hiru minutu. Egosteko, uretara gatza bota bakarrik, oliorik ez. 
Behin pasta egosita, saltsara bota zuzenean eta listo".

Pasta egosteko, ez bota oliorik

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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