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Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria DEbagoiENa
Pil-pilean dago parke eolikoen 
gaia Euskal Herrian, eta baita 
Debagoienean ere. Are, Statkraft 
enpresa norvegiarrak joan den 
astean iragarri zuen Itsaraz 
parke eolikoa eraikitzeko asmoa 
Eskoriatza eta Aramaio artean, 
Iñigo Urkullu Eusko Jaurlari-
tzako lehendakariarekin batzar-
tu ostean, eta badirudi ordutik 
gehiago harrotu direla bazterrak. 
Izan ere, enpresa eta talde poli-
tiko batzuen ustez, energia be-
rriztagarrietan liderretako bat 
den konpainiaren proposamenak 
izan ditzake aldeak eskualdean 
eraiki nahi diren beste parkeen 
planekin alderatuta.

Fagor Taldeko iraunkortasun 
arduraduna da Aritz Otxandia-
no, eta, jakinarazi duenez, 
proiektua iragarri aurretik 
lehen hartu-emana izan zuten 
Statkraft enpresarekin. "Kon-
tatu digute zein asmo duten, 
eta horretara mugatu da gure 
kontaktua. Azaldu dutenez, 
Debagoienean parke bat egite-
ko asmoa dute, eta transmititu 
digute beraien borondatea par-
ke hori lurraldearen eta berta-
ko eragileen zerbitzura egoteko". 
Hori jakinda, proposamena 
"esploratzekoa" iruditu zitzaien, 
baina "modu kolektiboan, ko-
munitatea bere osotasunean 
onuraduna izango den eran". 

Izan ere, Otxandianoren ara-
bera, batetik, Fagor Taldeak 
2030 Iraunkortasun Estrategia 
onartu zuen iaz, eta hor dauden 
asmo nagusienetako bi dira in-
dustria deskarbonizatzea eta 
energia kostua murriztea, eta, 
bestetik, Statkraften aukerak 
kolektiboki arakatzeko, "egoki-
tzat" jo du Debagoiena 2030 mar-
koa. "Udalak, gizarte eragileak, 
enpresak eta unibertsitateak 

gaude, eta, zelanbait, sortu zen 
Debagoienak iraunkortasune-
rantz egin behar duen trantsizioa 
sustatzeko". Beraz, zehaztu du 
plan honek horretarako aukera 
eskaini dezakeela. 

Konparatuz gero, aldeak
Debagoienean, ordea, Itsaraz ez 
da eraikitzeko asmoa dagoen 
parke eoliko bakarra, azken 
urtean beste bi proiekturen be-
rri, behintzat, eman baitute 
enpresek eta administrazioek: 
Trekutz eta Karakate. Alabaina, 
era horretako egitasmoak pro-
posamen berriarekin alderatu 
ditu Fagor Taldeko kideak. "Ho-
rietan ez bertako enpresek ez 
herritarrek ez dute inolako onu-
rarik jasotzen, baina badituzte 
eragin negatiboak". Aldiz, uste 
du plan berri honek inpaktu 
negatiboak eragingo dituen arren 
lurraldean, onurak ere izango 
dituela: "Bizi dugun testuingu-
ruan, larrialdi klimatikoarenean 
eta krisi energetikoarenean, 
aukera bat iruditzen zaigu". 

Eta, hain justu, uste berekoa 
da Igone Lamarain EH Bilduko 
Gipuzkoako politika instituzio-
naleko arduraduna ere. Haren 
arabera, Statkraftek, enpresa 

publiko bat izateaz gain, "eredu 
berri bat" jarri du mahai gainean: 
"Parke eoliko bakoitzaren era-
gina bere osotasunean neurtu 
behar da, energia berriztagarriek 
ere inpaktu bat dutelako ingu-
ruan, baina oreka behar da". 
Kasu honetan, azpimarratu du 
enpresa norvegiarraren propo-
samena dela tokian toki ekoizten 
den energia lekuan bertan gel-
ditzea. "Energia horren jabeak 
herritarrak, udalerriak eta en-
presak izango lirateke. Energia-
rako sarbidea eskubidetzat 
ulertuz gero, energia bera ekoiz-
tea demokratizatzen da, eta so-
zializatu". 

Beste alderdi politiko batzuek 
ere euren iritzia eman dute. 
Mikel Lete EAJ Debagoienako 
burukidea da, eta azaldu du 
energia berriztagarrien noranz-
koan egin behar direla urratsak, 
erregai fosilekiko eta kanpoko 
energiarekiko dependentzia mu-
rrizteko, baina kontuan izanda 
proiektuek egungo ingurumen 
araudiak betetzen dituztela. 
"Statkraften kasuan, printzipioz, 
begi onez ikusten dugu, baina 
aztertu egin behar da energia 
horrekin zer egin nahi duten, 
noren eskuetan geldituko den…". 
Dena den, argi dute energia ere-
duak "hurbilekoa" izan behar 
duela, eta "bertakoentzat" sortua. 

Sozialistek ere berriztagarrien 
aldeko hautua egina dute, Aritz 
Murua Arrasateko PSE-EEko 
bozeramailearen arabera, kan-
poko energiarekiko "menpekota-
sun handia" dagoela gaineratuta. 

Statkraften parke eolikoen ereduak herritarrak ere gogoan izango ditu. STATKRAFT

Parke eolikoen 
ereduak, auzitan
itsaraz parke eolikoaren proiektuak eman ditzakeen aukerak arakatzeko prest daude 
Fagor taldea eta eskualdeko talde politikoak, ingurumen inpaktuak gogoan izanda

FAGORREN ETA TALDE 
POLITIKOEN USTEZ, 
EREDU BERRIAK 
HERRITARRENGAN 
ONURA IZAN DEZAKE
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Beste alderdien eran, ingurumen 
balioak lehenetsita, parke eolikoen 
aldeko iritzia eman du, baina 
Itsarazi dagokionez, ez ei dauka-
te informazio zehatzik. "Pozik 
egongo gara Eusko Jaurlaritzak 
eta enpresek euren ereduak zehatz-
mehatz azalduko balizkigute, guk 
sinesten dugun trantsizio ener-
getiko justuan irtenbideak eta 
ideiak emateko". 

Juan Luis Merino Ezker Ani-
tza-IU taldeko eskualdeko boze-
ramaileak ere esan du aztertu 
egin beharko litzatekeela proiek-
tua; hala ere, garrantzitsua iru-
ditzen zaio enpresa publiko batek 
horrelako proposamen bat egitea, 
baina ez kasu honen eran kan-
potik etorritako batek, baizik eta 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 
batek. "Hala ezean, konpainia 
horiek beti defendatuko dituzte 
beren interesak, ez gureak". 

Are, Eva Abuin Podemos Arra-
sateko kideak salatu du gaur-gaur-
koz Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan ez dagoela lurraldeko 
plan sektorialik, eta, beraz, 
enpresek "mapa huts bat" dute-
la "okupatu" dezaten: "Kokale-
kuak aukeratzerakoan, aldagai 
bakar batean oinarritzen dira: 

errentagarritasun ekonomikoa". 
Eta, Statkraften proposamenari 
begiratuta, uste du beste parke 
eolikoen proiektuen eran, era-
gina izango duela paisaian eta 
biodibertsitatean. "Ikusi behar-
ko da nola zehazten den herri-
tarrekin batera aztertu nahi 
duten eskema".

Bada, geroak esango du zer 
gertatzen den proposamenekin, 
orain artekoetan, behintzat, ez 
dagoelako informazio gehiagorik. 

Beste proiektuak
Itsaraz parke eolikoaren kasuan, 
joan den astean Joserra Zubi-
zarreta Eskoriatzako alkateak 
jakinarazi zuenez, ez zuten 
proiektuaren inguruko infor-
maziorik, eta, beraz, gehiago 
jakitean baloratu beharko litza-
tekeela ea proposamena irisga-
rria den edo ez. Aramaioko Udal 
Gobernua, berriz, gaia aztertze-

koa zen, baina ez dute ezer 
gehiagorik esan.

Trekutz parke eolikoari dago-
kionez, Cilda Energy SLU en-
presak bi aerosorgailu instala-
tzeko eskaera egina du. Urretxu 
eta Antzuolari eragingo lieke, 
baina Beñardo Kortabarria al-
kateak jakinarazi du azken hi-
labeteotan ez dutela berri gehia-
gorik izan. Azkenekoz, proiektua 
gauzatuko balitz ingurumen 
inpaktuan gogoan izan beharre-
ko puntuak zerrendatu zituzten, 
Jaurlaritzak eskatuta. Are, oso-
ko bilkuran onartu ei zuten EH 
Bilduk eta EAJk, eta baita proiek-
tuari ezezkoa eman ere. PSE-EE-
ko kidea ez zegoen batzar batean 
ere, eta, beraz, ez zuen bozkatu. 

Eta badirudi egoera ez dela 
oso ezberdina Karakateko parke 
eolikoan ere. Capital Energy 
enpresak ehun metrotik gorako 
bi haize errota jartzeko asmoa 
du, eta, proposamena da horiek 
garraiatzeko bidea Elosutik egi-
tea. Hori gogoan izanda, Berga-
rako Udalak ingurumen azter-
ketan kontuan hartu beharreko 
puntuak bidali zizkion Jaurla-
ritzari, baina jakinarazi du ez 
dakitela ezer gehiago. 

UDALEK EZ DUTE 
TREKUTZEKO ETA 
KARAKATEKO PARKE 
EOLIKOEN PROIEKTUEN 
BERRI GEHIAGO

Energia berriztagarrien gaineko eztabaida nagusi den honetan, 
hainbat dira eskualdeko herrietan antolatzen ari diren egitasmoak, 
herritarrek esku artean izan ditzaketen aukerak arakatzeko. Atzo, 
esate baterako, komunitate energetikoei buruzko tailer bat egin 
zen Arrasaten, Energia Argitu programak antolatuta. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren parte da egitasmoa, eta Garbiñe 
Olaberria da bertako koordinatzailea. Helburuetako bat da 
lurraldeko herritarren kultura energetikoa areagotzea eta energia 
gaietan herritarrak ahalduntzea. "Erreminta kutxa baten modura 
irudika dezakegu programa hau, gure egunerokotasunean egiten 
dugun energiaren erabileraren inguruan erabaki egokiak hartzeko 
tresnak eskaintzen ditugulako". 

Elkarrekin aritzeko espazioa
Olaberriaren hitzetan, komunitate energetiko bat energia 
berriztagarria tokian bertan sortzeko eta partekatzeko antolatzen 
diren pertsonen eta erakundeen talde bat litzateke. “Trantsizio 
energetikoak behar-beharrezkoak dituen bi adar uztartzen dira 
komunitate hauetan: ekologikoa, energia berriztagarria sortu eta 
erabiliko dutelako, eta soziala, bidezkoa den trantsizioa 
bermatzeko”. Are, uste du onura ekonomikoak ere ekarriko 
lituzkeela, energia berriztagarria propio sortu eta autokontsumitu 
daitekeelako.  

Dena den, azaldu du Gipuzkoan, behintzat, komunitate 
energetikoen proiektuak parke eolikoei baino gehiago, eguzki 
panelen instalazioari lotutakoak direla, baina berriztagarria den 
beste proiektu batzuekin ere egin daitekeela; adibidez, haize 
errotekin. Baina uste du kanpoko enpresak etorri baino, hobe dela 
bertan eta bertakoentzat ekoiztea.

Komunitate energetikoak aztergai



Egubakoitza  2022-09-23  GOIENA ALDIZKARIA4      DEBAGOIENA

Ulma Taldeko langile bat. GARAIA PARKE TEKNOLOGIKOA

Garaia parke teknologikoa, 
sareak eraiki eta sendotzen
Egungo mundu aldakorraren aurrean, gizartearengandik 
gertu dauden ekosistema berritzaileak sortu behar dira

H.L. DEbagoiENa
Xavier Ferrasek, ESADEko be-
rrikuntzako irakasleak, "bizi 
dugun garai bitxiari" buruz ida-
tzi du La Vanguardia hedabidean 
berriki. Garaia parke teknologi-
koko ordezkariek idatzi hartan 
aipatutako honako ideia hau 
azaldu dute: "Eredu zaharra bu-
katzear dagoen artean, eredu 
berriaren jaiotzaren zain gaude. 
Bi garai ezberdinen mugan gau-
dela dirudi, une historikoan". 

Ebidentzia moduan, azkenal-
diko finantza eta etxebizitza 
arloko burbuilaren krisialdia, 
COVID-19a eta Ukrainako inba-
sioak areagotutako energiaren 
krisia zerrendatu dituzte. Era 
berean, zikloak laburtzen eta 
krisialdien arteko tarteak moz-
ten doazela diote, eta, Ferrasek 
esaten duena aintzat hartuta, 
etorkizuneko arazoei irteera 
emango dieten tresnak "zientzia 
eta teknologia" izango dira: 
"Energia arloko arazoei, indus-
tria garapenari edo nekazaritza, 
ura eta beste erronka berriei 
zientziak eta teknologiak eskai-
niko dizkiegu irtenbideak".

"Gizartea onuradun"
Dena den, tresna zientifiko eta 
teknologikoen bitartez lantzen 
den ikerketa eta garapena ez da 
nahikoa irtenbidea aurkitzeko: 
"Ezinbestekoak dira arlo horie-
tan lortzen denaren onura be-
rrikuntzara lekualdatzea, en-
presetara transferitzea, merka-
turatzea eta gizarteari gertura-
tzea; gizarteak izan behar baitu 
horren onuradun eta azken 

hartzaile". Izan ere, Europan eta 
Euskal Herrian "betidanik egin 
da lan txukuna" ikerketa eta 
garapen arloan, baina lorpen 
horiek merkaturatzean dago 
erronka handiena, Ferrasen 
iritziz. Garaiakoek argi dute 
berrikuntza ariketa konplexua 
baina beharrezkoa dela, ekin-
tzailetzaren, teknologiaren eta 
merkatuaren eskaeren arteko 
oreka lortu eta mantentzeko: 
"Zientzia eta teknologia oroko-
rrak baitira, baina berrikuntza 
tokikoa da, zero kilometrokoa". 
Eta berrikuntza bultzatzeko 
"ezinbestekoak" dira epe luzeko 
ikerketa eta garapen arloko 
apustu irmoa egiten duten en-
presa eta unibertsitateak "sare-
tzea, elkarlanean aritzea eta 
loturak indartzea", dio Ferrasek.

Horretan dabiltza Garaian: 
"Sareak eraiki, dinamizatu eta 
sendotzen; enpresa, unibertsi-
tatea eta gizartea batzen; guztien 
behar eta erronkak entzun eta 
beraien arteko erlazioak erraz-
ten". Ekosistema gertu, berri-
tzaile eta sendoa eraikita, erraz-
tasunak eman daitezke berri-
kuntzak non ikasi, ikertu, lan 
egin eta garatu finkatzerakoan: 
"Merkatutik gertu, gizartean 
murgilduta eta etorkizunari 
baikortasunez begiratuta".

"UNIBERTSITATEA, 
ENPRESA ETA 
GIZARTEA BATUTA, 
BERRIKUNTZAK 
ERRAZTU DAITEZKE"

Hilaren 25erako, egun osoko egi-
taraua antolatu du Euzko Alder-
di Jeltzaleak Arabako udalerrian. 
11:15ean agintarien desfilea egin-
go dute eta 12:00etan ekitaldi 
politikoa. Bergarako EAJk txos-
na jarriko du bertan, eta auto-
busa ere antolatu du; 09:00etan 
irtengo da, Ibargaraitik, eta ize-
na emateko batzokira –943 25 37 
04– deitzea komeni da. 

EAJk Alderdi Eguna 
ospatuko du domekan 
Forondako kanpan

Hasier Larrea DEbagoiENa
Ulmak eta Bergarako Miguel 
Altuna Lanbide Heziketako Ikas-
tetxe Integratuak lankidetza-hi-
tzarmena sinatu dute asteon, 
zeinetan hainbat konpromiso 
biltzen diren; besteak beste, 
Oñatiko kooperatibak bere gain 
hartuko du ikasleei ordaindu-
tako praktikak eta gradu-amaie-
rako lanak errazteko erantzu-
kizuna. "Prestakuntza-ikastaro 
espezializatuak emateko asmoa 
ere badago, baita ikasleekin 
taldeko enpresen instalazioeta-
ra bisitak antolatzekoa ere", 
gehitu dute enpresa-taldetik.

Bestetik, Miguel Altuna Hezi-
keta Zentroak jardunaldi bate-
ratuak antolatzeko eta Ulma 
taldeko enpresetara bisitak egi-
teko konpromisoa hartu du, 
esaterako. "Taldeko enpresei 

buruzko informazioa erakutsiko 
dugu gure hedabideetan, eta, 
une egokian, Ulmak eskainitako 
praktikei, gradu-amaierako lanei 
edo master-amaierako lanei bu-
ruzko informazioa emango die-
gu ikasleei", gehitu dute Miguel 
Altunatik.

Iñaki Gabilondo Ulma Talde-
ko zuzendari nagusiaren hitze-
tan, akordioak Ulmaren "ardu-
ra handi" bati erantzungo dio, 
"ikasleen eta etorkizuneko pro-
fesionalen prestakuntza hobe-
tzeari", hain zuzen. Era berean, 
"ezinegon horrek zerikusia du 
talentua bilatzearekin, erakar-
tzearekin eta atxikitzearekin". 
Bestalde, Joxu Aranak, Miguel 
Altuna Lanbide Heziketako zu-
zendariak, adierazi du akordioa 
sinatuta ziurtatu eta ofizial egin 
dutela Ulma Taldearekin duten 

"harreman bikaina", adibide 
bezala aipatuta "azken hamar 
urteetako lankidetza estua, hala 
nola talentua erakartzerakoan 
edota langileen enplegagarrita-
suna zein Ulma barruko enpre-
sen proiektuetan ikasleek egin-
dako ekarpenak hobetzerakoan". 
Harreman horren jarraipenare-
kin "elkarrekin haztea" espero 
dute, baita "Debagoienaren on-
gizateari laguntzea" ere.

Negozio-lerro ugari
Gaur egun, Ulma Taldeak bero-
tegiak, orga jasotzaileak eta 
bridak, ontziratzeko sistemak, 
aldamioak eta enkofratuak, erai-
kuntzarako sistema aurrefabri-
katuak, arrabolak eta girlandak, 
biltegi automatikoak eta pro-
duktu elektronikoak egiten eta 
aholkatzen dihardu.

Bi eragileetako ordezkariak, Miguel Altuna Lanbide Heziketa zentroan. MIGUEL ALTUNA

Ulma, Miguel Altunaren 
enpresa laguntzaile 
oñatiko kooperatibak eta bergarako Lanbide Heziketako zentroak talentuaren 
kudeaketari lotutako hitzarmena sinatu dute, ikasleen prestakuntza eta enplegu 
aukerak hobetzeko. Prestakuntza-ikastaro espezializatuak ematea ere bada asmoa

Kandido Saseta gudalburua hil 
zela 75 urte eta Telesforo Mon-
zonek Gudarien Eginak olerki 
liburua idatzi zuela 85 urte bete-
tzen direla-eta, Olaso Dorrea 
fundazioak poesia eta kantu 
ikuskizun irekia antolatu du hi-
laren 27rako, 19:00etan. Irati Ji-
menezek, Mikel Albisuk, Oihana 
Aranak, Edorta Jimenezek eta 
Garazi Barrenak gidatuko dute.

Saseta eta Monzon 
oroitzeko ekitaldia 
Seminarixoan

Debagoieneko Mankomunitateak, 
Servicios Sociales Integra-
dos-ekin elkarlanean, programa 
bat aurkeztu du: Ekin Silver 
Economy. Helburua negozio bat 
martxan jarri nahi dutenei edo-
ta dagoeneko martxan daukate-
nei laguntza eskaintzea da. 
Urriaren 15era arte eman dai-
teke izena, 695 79 05 60ra deitu-
ta edo Grupossi.es webgunean.

Hirugarren adineko 
lagunekin lan egiteko 
ekintzaileen deialdia

EkiNtzaiLEtza gaRaiaN
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Idoia Aranbarri Arzuaga bERgaRa
Ikasturte berriari hasiera ema-
teko ospakizuna antolatzen du 
urtero Euskal Herriko Ikastolen 
Elkarteak ikastola dagoen herri 
batean. 2022-2023ko ikasturtearen 
hasiera ekitaldia Bergaran egin-
go dute, bihar, goizeko hamai-
ketatik aurrera, Seminarixoan.

Antolatzaileek adierazi dutenez, 
Bergaran egitearen arrazoiak 
hainbat dira: "Euskal Herri osoan 
dauzkagu ikastolak eta urte ba-
koitzean lurralde ezberdin batean 
egiten dugu. Aurten, Gipuzkoan 
egitea egokitzen zen, eta Berga-
ra aukeratzearen arrazoietako 
bat izan da Aranzadi ikastolaren 
50. urteurrena".

Alderdiak eta eragileak bertan
Gonbidatuen zerrenda itxi gabe 
badago ere, era guztietako gon-
bidatuak izango dira Seminari-
xoko ekitaldian. Alde batetik, 
Euskal Herriko ikastoletako 
zuzendaritzako eta artezkaritza-
ko kideak bertaratuko dira. 
Beste alde batetik, Eusko Jaur-
laritzako eta Aldundiko ordez-
kariak ere izango dira; baita 
Bergarako alkatea eta alderdi 
guztiak ere. 

Era berean, alderdi politikoe-
tako nahiz sindikatuetako kideak 
eta hezkuntzako eragileak ere 
gonbidatu dituzte.

Ordubeteko ekitaldia
Ordubeteko saioa izango da. 
Bergarako alkate Gorka Artolak, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Bide Azpiegituretako diputatu 
Aintzane Oiarbidek, Ikastolen 
Elkarteko lehendakari Koldo 
Tellituk eta Eusko Jaurlaritza-

ko Hezkuntza sailburu Jokin 
Bildarratzek hartuko dute hitza, 
hurrenez hurren, ekitaldian 
zehar.

Aranzadi eta Iruñeko Jaso 
ikastoletako ikasleen emanaldiek 
izango dute lekua Seminarixoan. 
Bergarako ikasleek emango dio-
te ospakizunari hasiera, dantza 
batekin. Bestalde, Jaso musika-
la ikastola horretako DBH-ko 
ikasleek parte hartzeko proiek-
tu pedagogikoa da, eta Sutan 
musikalaren zati txiki bat tau-
laratuko dute. Jaso ikastolaren 
hamargarren obra da.

Ikastolen Elkarteko Koldo Tellitu lehendakaria, joan den urteko aurkezpenean. I.E.

Bergaran hasiko dute 
ikasturtea ikastolek
Euskal Herriko ikastolen Elkarteak bihar egingo du, Seminarixoan, ikastolen 
2022-2023ko ikasturtearen hasiera ekitaldia; antolatzaileek aurreratu dutenez, 
besteak beste, aranzadi ikastolaren 50. urteurrena dela-eta aukeratu dute bergara

Joan den urteko Bergarako Erreka Eguneko parte-hartzaile batzuk. GOIENA

Erreka Egunaren hamargarren 
edizio bateratua Debagoienean
bailarako herri guztietan egingo dute erreka garbiketa 
urriaren 15ean; herritar guztiek eman dezakete izena

I.A.A. DEbagoiENa
Erreka Egunaren hamargarren 
aldia ospatuko da urriaren 15ean; 
oraingo honetan, ibaiaren gar-
biketa bateratua egingo dute 
Debagoieneko herri guztietan. 

Auzolana bultzatzea du helbu-
ru egitasmoak, baina baita herri-
tarrak ibaira begira jartzea ere. 
Bergarako Erreka Garbiketa 
Batzordeko kide Arianne Karea-
gak hauxe dio: "Errekari bizkarra 
emanda bizi izan gara aurreko 
hamarkada guztietan, zikinkeria 
eta kutsadura dela eta".

Aspaldiko nahia
2013an hasi ziren Bergaran egun 
hau antolatzen, nahiz eta beste 
herri batzuetan ere egin izan 
duten erreka garbiketa, baina 
ez egun berean. Kareagak azal-
du duenez, "2013an, 2014an eta 
2015ean egin ziren halako egun 
bateratua antolatzeko saiakerak. 
Beti pentsatu izan dugu Gatza-

gan jaiotzen den Deba ibaia egun 
berean garbitu beharko litzate-
keela herri guztietan".

Azkenean, hamargarren edizioa 
aitzakiatzat hartuta, lortu dute 
bailarako herriak elkartzea. 
Kareagak adierazi du herri ba-
koitzeko erreka zatiaren izae-
raren arabera garbituko dutela, 
kontuan izan behar baita erre-
kara jaistea irisgarria den ala 
ez. Halaber, hainbat eragile el-
kartu dira eta herri guztietako 
udalen laguntza izan dute.

Izen-ematea
Egitarau propioa izango dute 
udalerriek, eta, ondorioz, izena 
eman beharko da. Adin guztie-
tako herritarrak daude gonbi-
datuta parte hartzera. Datorren 
astean zabalduko da egitasmoan 
izena emateko epea.

Goienak Erreka Egunaren 
jarraipen zabala egin, eta eduki 
bereziak sortuko ditu.

GORKA ARTOLAK, 
AINTZANE OIARBIDEK, 
KOLDO TELLITUK ETA 
JOKIN BILDARRATZEK 
HARTUKO DUTE HITZA
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Gizarte laiko batean bizi ete gara? Ez dakit, ba, 
zenbateraino den laikoa; izan be, gure jaiegun 
gehixenak erlijio katolikoak dittuen santuei edo 
gertakizunei lotuta dare: sanmigelak, sanjuanak, 
sanpedruak, sanmartinak, pentekostiak, santagedak… 
Baserritarrek be ondo baino hobeto ezagutzen dabe 
santutegi katoliko guztia, horren arabera ereitten 
dittuztelako haziak eta uzta jasotzen dabelako, baitta 
fruta heltzen den sasoian jasotakoei izena emoteko: 
sanjuan sagarra, santiago sagarrak, sanbartolome 
okarana…

Baina gizartean hainbat ospakizun antolatzen dittugu 
erlijioarekin zerikusia dabenak; hauek ez dira inposatzen 
doskuelako, ez, guk halaxe programatzen dittugulako 
baino. Sekula ez dot ulertu zergatik futbolean Athletixa 
doian Begoñako Amarengana, Reala Arantzazuko 
Amarengana, Alaves... Osasuna... Eibar… ez dakit nongo 

amarengana hurrengo  
denboraldietako 
helburuak bete daittezela 
eskatzera. Beraz, oinddio 
gure pentsamenduan 
erlijioa dogu 
sustengatzailea. Gaur 
egun medioak gure 
pentsamendua etengabe 

moldatzen dabenean eta euren intereseko gaietan 
berbetan jartzen gaittuztenean, estimatzekoa litzateke 
futbol elkarteak horrelako programazioetan gure 
kulturan galtzear dauden ospakizunak planteatzea, euren 
hurrengo denboraldiko helburuak zabaltzeko. Edo 
helburu berdinarekin gizarteak dituen premiak 
bistaratzeko erabiltzea; kamiseta berriak aurkezteko 
eskolak edo ospitale publikoak erabiltzea; askotan, 
imajinazio kontua da: betik berdina egin beharrean, 
aldatu eta gizarteari sorpresa txikiak eskaintzea.

Aurten lehen aldiz, Elkanoren mundu bira dela-eta, santu bati 
lekua kendu eta jaia ospatu dugu; egin dena ondo dago, baina 
euskal kulturari, euskarari, naturari, itsasoari edo… gizarteko 
beste edozein gairi lotuta makina bat ospakizun antolatu 
ditzakegu, pittinka gizarteko pentsamendua laikotzeko 
helburuarekin.

Gizarte laikoa ete?

zabaLik

ANAJE NARBAIZA

GIZARTEKO BESTE 
EDOZEIN GAIRI 
LOTUTA MAKINA BAT 
OSPAKIZUN ANTOLATU 
DITZAKEGU

Olaitturri: agur eta 
eskerrik asko 
--------------------

IÑAXIO IRIZAR
oLaittuRRi kuLtuR ELkaRtEaREN 

izENEaN 

oÑati

Aurten ez da jaietan 
Olaitturriren antzerki 
herrikoirik izango. 

Bertako 33 kidek agur 
bazkaria egingo dugu San 
Migel egunean, gebaratar 
konde jaunarena izandako 
Zumeltzegi dorretxeko 
jatetxean. 

Interneten ikus daitekeen 
bezala (https://olaitturri.
blogspot.com), musika eta 
testua uztartuz 1977an hasi 
ginen antzerki emanaldiak 
egiten Oñatiko jaietan. 

Herri Egunean izan zen 
lehena: Herri ezteia, hain 
zuzen ere. 

Harrezkero, hamaika 
antzezlan egin ditugu; 
azkena, iazko Gabonetan: 
Lope Agirreren estatua.

Eta antzezlanok egiteko, 
ehunka entsegu egon dira 
tartean, eta baita milaka eta 
milaka ordu testuak idazten 
eta buruz ikasten ere. 

Testuok, emanaldien 
argazkiak eta bideoak 
Interneten daude denen 
eskura. Eta baita argitaratu 
diren sei liburuetan. 

Agur pozgarria da 
Olaitturri Kultur Elkarteko 
kideontzat. 

Saiatu gara geure ekarpena 
egiten Oñatiko historiari, 

kulturari, euskarari eta 
herrigintzari, beti musu-
truk, eta heldu zaigu erretiro 
garaia. 

Amaitzeko, ezin ahaztu 
bidean joan zaizkigun 
adiskideak. Guztiok bezala, 
ilusioz aritu zirelako. 

Eta ezinbestekoa zaigu 
lagundu diguten denei 
eskerrak ematea: 

- Hainbat herritarri, askori, 
isilean lagundu digutelako 
premia izan dugunean. 

- Udalari, diruz eta 
baliabidez lagundu digulako 
era ezin hobean. 

- Medioei, beti aldamenean 
izan ditugulako lanen 
zabalkundean laguntzeko. 

Denoi agur eta eskerrik 
asko.

gutuNak

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Gomiztegi Artzain 
Eskolak, 25 urte

Gomiztegi Euskal Herriko 
Artzain Eskolak 25 urte 
betetzen ditu eta modu 
berezian ospatu gura du 
urteurrena. ArantzazuLab-en 
egingo dute ospakizun jai 
ekitaldia, "urri amaieran". 
Besteak beste, Jaurlaritzako, 
foru aldundietako eta 
udaletako ordezkariekin. 
Lehendakaria ere han izatea 
da asmoa. Oñatin, 
Arantzazutik gertu, dago 
kokatuta Gomiztegi baserria. 
Artzain Eskola izateaz gain, 
beste hainbat jarduera egiten 
ditu, hala nola artaldearen 
zainketa, artisau gaztagintza 
eta bisita gidatuak.

ituRRi oNEtik Hau bE baDogu!

Euskara han eta hemen: 
Euskaraldia, epaile batek esan 
du udaltzainek ez dutela 
euskarazko B2 maila behar, 
Nico Williams futbolariak 
euskaraz ez dakiela esan eta 
barre egin izana…

@ideiazabaldub "Euskaraz 
hitz-erdirik ez dakiela 
onartzea nahiko negargarria/
lotsagarria da, baina ze 
futbolari ona den…".

@ainaralei "Futbolari gisa 
gaizki badoakio, udaltzain 
sartu daiteke”.
@musikatzen "Euskara 
youtube, tiktok, instagram, 
netflix ta horiek salbatu 
dezakete. Bere garaian EITBk 
bezala".

Euskara maila? "Zero", 
dio Nico Williamsek

Larraitz Zeberio Lekuona aRRaSatE
Zortzi aste besterik ez da falta 
Euskaraldia hasteko. 
Entitateen izen-ematea 
zabalik da maiatza ezkero, eta 
eguaztenean, hilak 28, 
zabalduko da norbanakoena. 
Goiatz Urkijo Castañares da 
(Laudio, 1994) Euskaraldiaren 
koordinatzailea.
Zure ustez, nola dator 
Euskaraldiaren hirugarren edizioa?
Gogotsu datorrela esango 
nuke. Uste dut jendeak nahi 
duela Euskaraldian parte 
hartu, eta, gainera, behar 
dugula parte hartu. Aurreko 
edizioa pandemia bete-betean 
egin genuen. Ondo baloratu 
zen egin izana, euskara 
agenda sozialean eta 
politikoan sartu zelako, baina 
ariketa bera egiteko 
zailtasunak izan genituen, eta 
uste dugu une oso onean 
datorrela hirugarren edizio 
hau. Ikusgarria izan zen 
Korrikari udaberrian 
egindako harrera eta espero 
dugu bide horretatik 
mantenduko dela 

Euskaraldian parte hartzeko 
gogoa.
Udazken bete-betea dugu 
aurretik. Zeintzuk izango dira 
hurrengo mugarri nagusiak?
Azaroaren 18tik abenduaren 
2ra egingo dugu Euskaraldia, 

baina aurretik izen-emateak, 
prestakuntzak, kale 
ekintzak… egongo dira. 
Euskaraldiaren motorra diren 
herrietako batzordeak 
martxan dira. Batzuk uda 
aurretik hasi ziren lanean, eta 

uda ostean berrekin diote 
lanari. Beste kasu batzuetan, 
oraintxe sortu dira 
batzordeak, eta martxa 
hartzen ari dira. Uneotan, 
entitateen lanketarekin 
dabiltza, gehienbat. 
Norbanakoen izen-ematea 
hurrengo astean zabalduko 
dugu, hilaren 28an. Irekiera 
ekitaldia egingo dugu Bilboko 
Kafe Antzokian, 19:00etan. 
Orduan erabaki beharko dugu 
ahobizi edo belarriprest izan 
nahi dugun.
Euskaraldia ariketa guztiz 
berritzailea da, eta balio du 
hizkuntza ohiturak aldatzeko, 
ezta?
Berritzailea da ez delako beste 
inon egin, eta aurreko bi 
edizioetako ikerketek erakutsi 
digute tresna eraginkorra dela 
hizkuntza ohiturak aldatzeko 
eta euskarara gehiago 
hurbiltzeko. Nabarmenduko 
nuke, baita ere, ariketa oso 
masiboa dela, eta elkarlanean 
egindakoa. Ezaugarri oso 
bereziak dira horiek ere, eta 
berezi egiten dute 
Euskaraldia. Dena den, hau 
hasi besterik ez da egin. 
Hirugarren edizioa egitera 
goaz eta oraindik ere 
pedagogia sozial handia egin 
behar da; jendeak argi izan 
behar du zer den ahobizi edo 
belarriprest izatea eta abar. 
Horregatik nahi dugu jarri 

aurten kutsu kualitatibo hori; 
jendeak adierazi dezala zertan 
eragin dion Euskaraldiak, ze 
lorpen egin dituen 
Euskaraldiari esker, eta 
aurten ze erronka dituen.
Hitzez ekiteko ekitaldiei buruz ari 
zara, ezta?
Hori da. Interesgarria izango 
da ikustea jendeak ze lorpen 
egin dituen Euskaraldiari 
esker, eta ze erronka markatu 
dituen edizio berrirako. 
Esaterako: "Nik lortu dut nire 
okinarekin euskaraz egitea 
Euskaraldiari esker 
belarriprest txapa ikusi 
niolako, eta ez nekielako 
euskara ulertzen zuenik". 
Debagoieneko herri guztietan 
daude martxan Euskaraldia 
batzordeak. Zer esango zenieke 
bertan diharduten boluntarioei?
Lehenengo eta behin, animo 
handia bidaliko nieke, 
udazken bete-betea dugulako. 
Entretenigarria eta polita 
izango da, baina baita 
neketsua ere, hainbat 
arrazoirengatik. Uste dut 
denon parte hartzearekin eta 
behin lanak eginda aho-zapore 
gozoa geldituko zaigula denoi. 
Eta, batez ere, emango 
nizkieke eskerrak. Beti esaten 
dugu herri batzordeak direla 
Euskaraldiaren benetako 
motorra. Argi dugu milaka 
boluntario horiek gabe ez 
legokeela Euskaraldirik.

Goiatz Urkijo Castañares. EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA

"Berritzailea, masiboa eta 
eraginkorra da Euskaraldia"
GOIATZ URKIJO CASTAÑARES EuSkaRaLDiaREN kooRDiNatzaiLEa

bERbagai

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Leintz Gatzagako kamino zaharra auto lasterketen topagune 
bihurtu zen 2010ean. 22 urte ziren halakorik antolatzen ez zutela, 
eta, horregatik, ikusmin handia sortu zuen lasterketak, errepide 
bazterrak jendez bete ziren. Aitor Zabaleta bergararra izan zen 
azkarrena, 56 auto gidariren artean –12 debagoiendarrak–, eta 
Angela Vilariño eta Pantxo Egozkue bigarren eta hirugarren. 
Motor hotsa berriro Gatzagako aldapetan. 

Autoen motorrak 
sutan 22 urteren 
ostean Gatzagan

2010-09-18
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E.A. aRRaSatE
Irailaren 26an, 86 urte beteko 
dira tropa frankistak Arrasaten 
sartu zirenetik, eta, urtero mo-
duan, Arrasateko Udalak eta 
Intxorta 1937 Kultur Elkarteak 
lore eskaintza egingo diete bik-
timei. Arizmendiarrieta plazako 
monolitoan izango da ekitaldia, 
18:30ean hasita.

Bestalde, Memoria partekatu 
baterantz. Arrasate 1936-1956, 
Gerra, Erresistentzia eta Fran-
kismoa liburuaren bigarren 
argitalpena aurkeztuko dute, 
19:00etan, Etxaluzen.

2017ko irailean, Arrasateko 
Udalean ordezkaritza politikoa 
duten alderdi guztiek osatutako 
Memoriaren eta Bizikidetzaren 
Mahaiak Intxorta 1937 Kultur 
Elkarteari agindu zion 1936-1956 
aldian udalerrian gertatutakoa-
ri buruzko memoria bat egiteko: 
Memoria partekatu baterantz. 
Arrasate 1936-1956, Gerra, Erre-
sistentzia eta Frankismoa.

Orain, testigantza berriak batu 
dituzte bigarren argitalpenean 
eta horren berri emango dute 
Etxaluzeko saioan. Liburua lor-
tzeko aukera ere egongo da.

Lore eskaintza, Arizmendiarrieta 
plazako monolitoan, etzidamu
irailaren 26an, 86. urteurrenean, lore eskaintza egingo 
diete frankismoaren biktimei, 18:30ean hasita

Lorezainek greban jarraitzen 
dute oraindik, baina aste hone-
tan aurrerapauso handiak izan 
dira gatazkan. Izan ere, nego-
ziazio mahai bat osatu dute hiru 
aldeek: lorezainek, Prezero en-
presak eta Udalak. Aldizkari 
honen itxieran, adostasunetik 
gertu zeuden hiru aldeak eta 
datozen egunetan akordioa lor-
tzeko moduan egongo lirateke.

Adostasunetik gertu 
daude udal lorezainak 
eta Prezero enpresa

Lau ikastaro –joskintza, ilustra-
zioa, yin taoa eta yogaterapia– eta 
zaldiekin coaching tailerra an-
tolatu ditu Ekin Emakumeak 
Elkarteak. Jardueretan izena 
emateko, idatzi emakumeak@
ekinemakumeak.eus helbidera 
edo deitu 943 79 83 70 edo 651 70 
79 36ra. Tailer bakoitzaren in-
formazio osatua ekinemakumeak.
eus atarian kontsulta daiteke.

Ekin Emakumeen 
eskutik lau ikastaro 
eta 'coaching' tailerra

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Hiru aste iraun dute Nafarroa 
etorbideko lanek, eta, EH Bildu-
ren esanetan, onura nabarmene-
nak eragin ditu trafikoa egokitu 
izanak. "Gainera, hainbat bizila-
gunek ere esan digute asko na-
baritu dutela aldaketa. Askoz ere 
auto gutxiago ibili da, eta, ondo-
rioz zarata gutxiago egon da", 
adierazi du Maider Morrasek.

Hori dela eta, "eragin horiek 
denbora luzeagoan neurtu ahal 
izateko", probaldi bat eskatu dio 
EH Bilduk Udal Gobernuari. 
Oposizioko indar politikoa si-
netsita dago askotariko onurak 
izango lituzkeela bi kaleetan 
trafikoa noranzko bakarrekoa 
izateak. Batetik, CO2 eta soinu 
kutsadura gutxitu egingo litza-
teke. Bestetik, oinezkoendako 
eta bizikletendako espazioa ira-
baziko litzateke; halaber, Juan 
Arzamendi Musika Etxea eta 
Kulturola martxan jartzen di-
renean egongo den mugimendu 
handia kontuan izanik, segur-
tasuna irabaziko litzateke eta 
aparkaleku kopurua ere handi-
tu egingo litzateke bi kaleetan". 
Izan ere, gaur egun errei batek 
hartzen duen espazioa irabaziko 
litzateke.

Trafikoa zirkularra litzateke
Trafikoa modu horretan ego-
kituz, Debagoieneko Manko-
munitate ondoko biribilgunetik 
Kontzezinoko biribilguneraino 
noranzko bakarra izango luke 
Nafarroa etorbideak, eta baita 
Zerrajera kaleak ere, Etxalu-
zetik Aprendices kaleraino. 
Era berean, Maiatzaren Bata 
plazatik Kontzezinoko biribil-
gunera bi noranzko manten-
duko lirateke.

Autobus geltokiei dagokienez, 
obrek iraun dutenean moduan 
egongo lirateke. Hau da, Are-
txabaletarako noranzkoan, Roneo 
etxebizitzen ondoan eta Berga-
rarako eta Oñatirako noranz-
koan, Etxaluze eraikinaren 

ondoan, Zerrajera kalean. "Hori 
bai, apur bat atondu egin behar-
ko litzateke geltoki hori", gai-
neratu du Morrasek.

Bidegorri sarea osatzea
Bide batez, aldaketa horrek bi-
degorri sare osoaren diseinua 
erraztuko lukeela uste du EH 
Bilduk. Beraz, eremu horretan 
sarea osatzea ere eskatu du. Hau 
da, egun erreka ondoan dagoen 
pasealekua egokitu eta, oinez-
koendako bideaz gain, bidegorri 
zati bat ere egin gurako lukete, 
eta Etxe Txikietatik proiektatu-
ta dagoen zatiarekin lotu, ondo-
ren Kulturola azpitik Zerrajera 
kalera doanarekin bat egiteko.

Hasiera batean, probaldia
Probaldi bat egitea da EH Bil-
duren eskaera, aldaketak izan-
go lituzkeen eraginak aztertu 
eta bizilagunen iritziak kontuan 

hartu ostean, mantendu edo ez 
erabakitzeko. "Hilabeteko si-
mulazio bat izango litzateke, 
eta, probaldi horren ostean, 
herriari galdetuko genioke, 
batez ere, bizilagunei, jakiteko 
aldaketa nola ikusi duten eta 
benetan aldaketa egitea gura 
duten edo ez".

Ibilgailu asko dituen etorbidea
Garibai etorbidea oinezkoenda-
ko denetik Nafarroa etorbideak 
sekulako trafikoa jasaten duela 
azaldu du Kepa Urteaga EH Bil-
duko zinegotziak. "Bizilagunek 
kontuak aterata dituzte, eta, 
esaterako, egunean ia 500 auto-
bus pasatzen dira Nafarroa etor-
bidetik". Hori dela eta, eremua 
berrantolatu egin behar dela 
uste dute. "Gainera, probaldia 
gura denean egin daitekeen zer-
bait da, ez du eskatzen baliabi-
de berezirik".

Ezker Anitzaren eskaera
Ezker Anitzak Udal Gobernua-
ri eskatu dio mugikortasun ar-
loan dituen gabeziak konpon 
ditzala, "bidegorri sarea osatuz", 
besteak beste. Halaber, bizikle-
ten mailegu zerbitzu bat martxan 
jartzea ere proposatu du.

Kepa Urteaga eta Maider Morras, Nafarroa etorbidean. E.A.

Proba modura, noranzko 
bakarra proposatu dute
trafikoan aldaketa bat egin eta Nafarroa etorbidea eta zerrajera kalea noranzko 
bakarrekoak izateko eskatu dio EH bilduk udal gobernuari; "iberdrolaren lanek iraun 
bitartean hala egon da, eta ikusi dugu eraginkorra dela eta hainbat onura dakartzala"

HILABETEKO 
PROBALDIA EGITEA 
GURA DU EH BILDUK, 
ETA GERO BIZILAGUNEI 
GALDETZEA

ARRASATEKO UDALA

Parkour parkea, erabilgarri
Arrasatek haurrentzako parke berriekin hasi du ikasturtea; izan ere, Uribe 
auzokoa (Kaleidoskopioa) eta Legarra plazakoa (Erdi Aroko Hiria) eraberritu 
egin ditu Udalak. Era berean, Obenerrekako parkour-gune berria ere 
erabilgarri dago. Azkenik, Zerrajerako haur parkea berritzeko botoa eman 
daiteke, irailaren 30era arte, Arrasate.eus webgunean.
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ARRASATEKO UDALA

Hizkuntza eskola, Arimazubin
Eibarko Hizkuntza Eskola Ofizialaren Arrasateko gela desplazatuak 
Arimazubi plazan abiatuko du ikasturte berria, irailaren 26an, eta ingelesa 
eta alemana ikasteko aukera egongo da, astelehen eta eguaztenetan. 
Informazio gehiago, Arimazubi plazako eskola berrian bertan, 943 89 92 
75 telefono zenbakira deituta edota eoieibarheo@gmail.com-era idatzita.

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Parte hartzen den lehenengo 
aldia izanez gero, galdetegi motz 
batean eskatzen diren datuak 
bete eta ahobizi edo belarriprest 
rola aukeratu beharko da. "Au-
rreko edizioren batean parte 
hartu duenak, aldiz, atarian 
sartu eta parte-hartzea baiezta-
tu beharko du soilik. Nahi iza-
nez gero, aurretik eduki zuen 
rola aldatzeko aukera izango 
du", adierazi dute batzordetik. 
"Edozelan ere, aurrekoetan par-
te hartu duten guztiek mezua 
jasoko dute beraien posta elek-
tronikoan, aurtengoa baiezta-
tzeko aukerarekin".

Gazteak Euskaraldira ekitaldia
Arrasateko Euskaraldiaren edi-
zio honetako berrikuntza izan 
da Gazte Batzordea sortu izana. 
"Talde honen erronka herriko 
gazteak Euskaraldira erakartzea 
da eta horretarako hainbat lan 
ildo jorratzen dabiltza", azpima-
rratu dute.

Horietako bat Gazteak Euska-
raldira ekitaldia izango da, irai-
laren 29an, 19:00etan, Arotz 
plazan egingo dena –Irati taber-
nako plazan–. "Bertan, Euska-
raldian parte hartzeko aukera 
eta gakoen berri emango da, 
Etxepe eta Tabu taldeen musikaz 
gozatu bitartean. Gainera, 
izen-emate mahaia eta Euska-
raldiko materiala eskuratzeko 
aukera ere egongo da".

Ekitaldia baliatuz, Gazte kua-
drilla sarea egitasmoa aurkez-
tuko dute, Euskaraldian parte 
hartzea gazte talde gehiagotara 
zabaltzeko sortu dena.

75 entitate Arrasaten
Arrasaten 75 entitatek eman 
dute izena, oraingoz, eta orain-
dik badago aukera, urri erdira 
arte. "Arrasaten arigune gehia-
go lortuko ditugulakoan gaude. 
Beraz, herriko dendek, tabernek, 
kirol zein kultura taldeek, en-
presek eta abarrek eman deza-
tela izena Euskaraldian!".

Euskaraldiko lorpenen kalejira egin zuten uztailean, motorrak berotzen joateko. E.A.

Irailaren 28an, 'Ahobizi' 
eta 'Belarriprest' kalera
Eguenean irekiko dute Euskaraldiko izen-ematea norbanakoentzat. Ekitaldi orokorra 
bilboko kafe antzokian egingo dute, 19:00etan, eta arrasaten ere, 'ahobizi' eta 
'belarriprest' kalera irtengo dira, herritarrei izena emateko aukera egongo dela esateko
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
"Egitarau oparoa eta askotarikoa" 
osatu dutela adierazi du Pili 
Iriartek, Arrasateko Nagusien 
Kontseiluko presidenteak, eta 
hori hainbat eragileren lagun-
tzari esker lortu ahal izan du-
tela gaineratu. Izan ere, Arra-
sateko Udala, Sasoibide, Udal 
Biblioteka, Ibai-arte merkatarien 
elkartea eta Bastida akademia 
aritu dira elkarlanean.

Astelehenean, 17:30an, Kultu-
raten, mahai-ingurua egingo 
dute, hainbat gai erdigunean 
jarriz: KPIaren igoera, erretiro 
aktiboa, elikadura osasuntsua, 
arrakala digitala eta abar. Ne-
kane San Migel, Josu Zabala, 
Jose Mari Velez de Mendizabal, 
Ino Galparsoro eta Mañole Eze-
narro izango dira mahai-ingu-
ruko hizlariak.

Martitzenean, 12:00etan, kon-
tseiluak urte osoan egin dituen 
lanen kartel guztiak erakusgai 
jarriko dituzte BAZen, eta arra-
tsaldean, 19:30ean, Mendiak 1976 
pelikula ikusteko aukera egon-
go da Amaia antzokian

Eguaztenean, herriko erreti-
ratuen etxeek Seber Altube pla-
zara aterako dituzte euren ekin-
tzak, 11:00etan hasita, azoka 
eran, herritarrek ikus dezaten 
zer egiten duten. 17:30ean, bes-
talde, osasungintza publikoari 
buruzko hitzaldia izango da, 

Roberto Sanchezen eta Marta 
Machoren eskutik: Osasun pu-
blikoa norantz doa?

Sasoibidek, hainbat ekintza
Eguenean, berriz, Sasoibideren 
eskutik, ibilaldi berezi bat egin-
go dute, Bixi Bizi izenpean, eta 
bi atal izango ditu. "Lehenik, 
Arrasateko balkoira joango gara, 
eta, ostean, Iturbide egoitzan 
elkartuko gara hainbat eragile-
tako kideak", azaldu du Marga-
ri Gorrotxategi Sasoibideko 
kideak. "Gonbidatuta daude 
Iturbideko egoiliarrak, Begisa-
re Gipuzkoakoak, Arizmendi 
Ikastolako ikasleak eta abar. 
Ibilaldi zabala izatea gura dugu".

Bestalde, ipar martxako saioak 
egingo dituzte martitzenean eta 
eguaztenean (Ikus Goiena.eus).

Liburu aurkezpena eguenean
Egun berean, Maria Teresa Te-
lleria arrasatearraren Sin per-
miso del rey liburua aurkeztuko 
dute Kulturateko areto nagusian, 
19:00etan (Ikus 12. orria).

Zapatuan, egun handia
Egubakoitzean, 12:00etan, Sartei 
tabernan, osasuntsu jan ahal 
izateko tailerra egingo dute, On 
Ekin nutrizio zentroko Nahia 
Zeziaga eta Andrea Larrea nu-
trizionisten eskutik, eta ondoren, 
pintxo-potea egingo dute.

Azkenik, urriaren 1a izango 
da egun nagusia. 12:30etan, He-
rriko Plazan, manifestua iraku-
rriko dute. Halaber, hiru kon-
tzertu ere egongo dira, Ibai-ar-
terekin elkarlanean antolatuta-
koak: Puro Relajo, Trio Media-
noche eta The Song. "Pertsona 
nagusien eguna izanik, garbi 
genuen pertsona nagusiak nahi 
genituela oholtza gainean", dio 
Jon Apraiz Ibai-arteko kideak.

Martitzenean egin zuten Pertsona Nagusien Astearen aurkezpena, Kulturateko Jokin Zaitegi gelan. E.A.

Egitarau zabal eta irekia 
nagusien astearen baitan
urriaren 1ean, Pertsona Nagusien Nazioarteko Eguna izango da, eta, horren harira, 
arrasateko Nagusien kontseiluak aste osoko egitaraua prestatu du, herriko hainbat 
eragilerekin elkarlanean. askotariko ekintzak izango dira irailaren 26tik urriaren 1era

URRIAREN 1EAN, 
MANIFESTUA 
IRAKURRIKO DUTE ETA 
HIRU KONTZERTU 
EGONGO DIRA

Irailaren 27a "momentu berezia" 
da ezker abertzaleko komunita-
tearentzat. "Egun honetan, 
1975eko irailaren 27an, Franko-
ren Erregimenak agindutako 
azken herio-kondenak gauzatu 
ziren eta, ETAko kide ziren Jon 
Paredes Manot Txiki eta Angel 
Otaegi fusilatu zituzten", adie-
razi du Sortuk. Hala, hainbat 
ekintza egingo dituzte: batetik, 
irailaren 25ean, Nazio Ekitaldia 
egingo dute Tolosan, Leidor an-
tzokian, 12:00etan, Nehork ez dio 
Eguri itxaropena kenduko lelo-
pean; bestetik, irailaren 27an, 
Arrasaten, manifestazioa egingo 
dute, 19:30ean, Seber Altubetik 
abiatuta. Ostean, ekitaldia egin-
go dute, Monterronen.

Manifestazioa eta 
ekitaldia, 'Txiki' eta 
Otaegi gogoan 1969koen kintada

Urriaren 22an egingo dute eta 
65 euroko ordainketa 14a 
baino lehen egin beharko da, 
hemen: 3035 0055 19 
0551059784. Kontzeptua: 69ko 
kintada + izen-abizenak. Egun 
horretatik aurrera, ezingo da 
ordaindu, kontua blokeatuta 
egongo baita.

1951koen kintada
Urriaren 29an egingo dute, 
Mondragon hotelean. 
13:00etarako Portaloian egin 
dute hitzordua, argazkia 
ateratzeko. 14:15ean, bigarren 
argazkia aterako dute, 
hotelean bertan. 60 euroko 
ordainketa urriaren 22a baino 
lehen egin behar da, hemen: 
ES18 3035 0001 55 0011177085.

oHaRRak

Gora auzoetako jaiak!

2022. urte honetan bueltatu zaizkigu auzoetako jaiak Arrasatera. 
Bi urte gogorren ondoren, aurten berriz ikusi ditugu kontzertu, 
erraldoi, umeen jolas eta hainbat ekintza Arrasateko auzo 
ezberdinetan.

Azkeneko biak Gelman eta Erguinen, baina ezin ahaztu 
Musakola, San Andres, Uribarri, Santa Marina, Udala, 
Ferrerias, Maala, Zarugalde eta gaur arte ospatutako auzoetako 
jai guztiak, ez eta datorren astean ospatuko diren 
Garagartzakoak ere, buzkantzak bueltan izango ditugu eta.

Jai guztien atzean borondatez beraien denbora eskaintzen 
duten pertsona ugari daude, eta eskerrak eman nahi dizkiet 
boluntario horiei guztiei, gozatzeko aukera eman izanagatik, 
haien lanari eta esfortzuari esker guztiok izan baitugu 
disfrutatzeko aukera.

Lerro hauen bitartez, eskerrak aurtengoagatik eta animoak 
datorren urtekoak prestatzeko, aurten ikusi ahal izan dugulako 
arrasatearrok eskertzen eta disfrutatzen ditugula auzoetako 
jaiak.

NiRE uStEz

ANDER GARAY 



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Hasier Larrea aRRaSatE
"Erakusketa bitxia eta elkarketa 
kuriosoa" da, Nagore Chivite 
artistaren esanetan, Kulturateko 
klaustroan hilabete osoan bisi-
tatu daitekeen egitasmoa. Eusko 
Jaurlaritzak sustatzen duen Ere-
muak proiektuaren baitan, Ha-
rriak izeneko programan kokatzen 
da Under grass, arte garaikidea 
espazio berrietara hedatzea iza-
nik helburu nagusia. "Erakus-
ketak Erkidegoko hirietara bai-
no gehiago, herrietara eramatea 
du xede ekimen horrek, eta 
baldintzen artean daude, esate-
rako, bertan parte hartzen duten 
artistak ez errepikatzea, gutxie-
nez, hiru urteko epean", gaine-
ratu du Chivitek.  

Gazteak, lehen lerrora
Hala, Eremuak proiektuak "ikus-
garritasuna" ematen die arte 
ederren ikasketak burutu dituz-
ten euskal gazteei, baita baldin-
tza duinetan lan egitea ere. 
"Dirulaguntza jaso dugu Under 
grass garatzeagatik; normalean, 

erakusketetarako materiala 
prestatzerakoan, lanak garraia-
tzeagatik bakarrik ordaintzen 
digute; beraz, badago aldea", 
zehaztu du. 

Diziplinen nahasketa
Sara Ayesak, Camilo Tononek 
eta Nagore Chivitek lehen aldiz 
egin dute lan batera, eta bakoi-
tzak bere espezialitatearekin 
zerikusia duen ekarpena gehitu 
dio osotasunari. "Sarak pintura 
lantzen du, bereziki, Camilok 
soinua eta diseinua, eta nik fi-
guratxoak eta marrazkiak", 
azaldu du azken horrek. 

Belaunaldi gazteen joerak iku-
sita, baten batek pentsa dezake 
teknologia berriak erabili dituz-
tela artelanak diseinatzerakoan: 

"Baina ez dugu ezertxo ere egin 
modu digitalean, dena margoz, 
josiz edota eskuz gauzatu bai-
tugu; bisitaria lehen begiradan 
jabetuko da eskulanak direla". 

Iñigo Villafrancak idatzitako 
testu kritikoak ematen ditu 
proiektuaren prozesu eta asmoei 
buruzko pistak. Gai aldetik, hiru 
kideen arteko elkarrizketa "ino-
zoetatik" sortu dira ideiak, "zer-
bait ezkutatzen duten kontue-
tatik", eta, gauza batek bestera 
eramanda, "belarraren kontzep-
tuak" egiten du lotura elementu 
guztiekin: "Horregatik jarri 
diogu Under grass izena erakus-
ketari". 

Urriaren 12an, kontzertua
Ikuskizun bat ere egingo dute, 
urriaren 12an, Iker Ruiz de Apo-
daka izanik musikari gonbidatua: 
"Iaioa da bat-bateko musika 
sortzen, sintetizadoreak erabi-
lita". Hitzordura bertaratzeko 
gonbidapena luzatu du Chivitek, 
baita gaur arratsaldeko inaugu-
razio ekitaldira ere.

Camilo Tonon, Nagore Chivite eta Sara Ayesa, Kulturateko klaustroan, asteon, erakusketa muntatzen. 'UNDER GRASS'

Artista gazteen eskulan 
sorta ikusgai Kulturaten
gaur, 19:00etan, inauguratuko dute 'under grass' erakusketa klaustroan, eta urriaren 
21era arte egongo da irekita. Sara ayesak, Nagore Chivitek eta Camilo tononek egin 
dituzte, hainbat diziplina uztartuta, artisautzarekin lotuta dauden lan artistikoak

DOMEKETAN IZAN EZIK, 
EGUNERO EGONGO DIRA 
KLAUSTROKO ATEAK 
ZABALIK, 17:30ETIK 
20:30ERA

Goikobalu eguneko erromerian 
parte hartzen duten herriko 
kultur taldeek martitzen arra-
tsaldean aho batez erabaki zuten 
zapatu honetan egitekoa zen 
egitaraua udaberrira atzeratzea. 
Horren arrazoia eguraldiaren 
iragarpen txarrean datza. "Al-
ternatiba Gazteluondoko frontoia, 
Biteri edota Aldai moduko ater-
peetan egitea izan zitekeen, 

baina xarma galduko luke Goi-
kobaluko zuhaizpetik alden-
tzeak", azaldu du Itxaro Artolak, 
AEDko kideak.

Izan ere, euria eta freskura 
dago iragarrita astebururako, 
eta, ondorioz, "agudo" hartu 
behar izan dute erabakia: "Baz-
karirako materiala uzten digu-
tenei lehenbailehen komunika-
tzeko". Hala, urtarrilean edo 
otsailean egingo dute Goikoba-
lu eguna zehazteko bilera, talde 
parte hartzaileen udaberriko 
agenden berri daukatenean.

Goikobalu erromeria 
udaberrira atzeratu 
dute, eguraldiagatik

H.L. aRRaSatE
Arrasate Rugby Taldeko bete-
ranoak diren Herensugeek men-
de erdiko urtemuga ekitaldiei 
jarraipena emango diete gaurtik 
hasita. 19:00etan elkartuko dira, 
19:15ean familia argazkia atera-
ko dute Monte taberna parean 
eta 19:30ean harrera egingo die-
te, udaletxean, hiru talde gon-
bidatuei. Bihar goizean, berriz, 
Aretxabaletako Otalora jauregian 
Mondragon Taldeko kooperati-
ben aurkezpena ikusiko dute, 
eta, bazkariaren ostean, 16:00etan, 
lauko txapelketa jokatuko dute, 

Mojategin. Lagunarteko neur-
keten ostean indarrak hartuko 
dituzte, otordutxoa eta afaria 
dastatuz, Hotel Mondragonen.

Taldeen aurkezpena 
Bestalde, ARTko talde guztiak 
Seber Altube plazan batuko 
dira gaur, 18:30ean, denboraldi 
berriko aurkezpen ofiziala egi-
teko. Bertara joaten diren he-
rritarrek Agirre-etxe harategi-
ko hanburgesa txikiak dastatu 
ahal izango dituzte, baita ega-
rria asebete ere, barra bat ja-
rriko baitu klubak.

ARTko beteranoen '25+2' 
urteurrena asteburuan zehar
bordeleko archiball, Vigoko Melgachos eta Donostiako 
bera bera taldeak gonbidatu dituzte ospakizunerako

H.L. aRRaSatE
Arrasateko Bibliotekak eta Arra-
sateko Nagusien Kontseiluak 
antolatuta, eta Mariasun Landa 
idazlearen laguntzarekin, bota-
nikan eta mikologian aditu Ma-
ria Teresa Telleriak kaleratu 
berri duen eleberriari buruz 
egingo du berba Kulturaten, 
hilaren 29an, 19:00etan hasita. 
Idazleak aurreratu duenez, lehen 
aldia du "publiko orokorraren-
tzat" idazten duela, orain arte 
irakurgai zientifiko espezializa-
tuak egin baititu: "Baina Jean-
ne Baret-en istorioa ezagutu 

nuenean, hari buruz sakonago 
ikertzen jarri nintzen, eleberria 
idazten amaitu arte". Dioenez, 
jatorri umileko emakume fran-
tses hura izan zen munduari 
bira eman zion lehena, XVIII. 
mendean burututako Bougain-
ville espedizioaren baitan: "Ber-
tan parte hartu zuen gizon baten 
ezkutuko maitalea zen, eta asko 
zekien sendabelarren inguruan. 
Emakumeek debekatuta zutenez, 
gizonez mozorrotuta lortu zuen 
bidaia hartan parte hartzea; 
Parisera itzuli aurretik jakin 
zuten hura nor zen benetan".

'Sin permiso del rey' eleberria, 
Maria Teresa Telleriaren eskutik
ikerlari arrasatearrak munduari bira eman zion lehen 
emakumeari buruzko liburua aurkeztuko du eguenean
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Herriko sagardogileek etxean 
egindako sagardoa dastatzeko 
aukera egongo da domekan, he-
rriko plazan. Sagardo Eguna 
berreskuratuko dute, eta saga-
rraren eta horren zukuaren jaia 
egingo dute, beste behin.

"Tradizio handia duen jaia da. 
Garai batean, Txirritolak anto-
latzen zuen, baina egun, Udalak 
hartu du ardura hori", azaldu 
du Kultura zinegotzi Ana Mar-
tiarenak. Herriko sagardogileen 
produktuak, taloa, pintxoak... 
dastatzeko aukera egongo da. 
Gainera, plazan bertan sagar-zu-
kua egingo dute.

Txotx irekiera
Domekan izango da Sagardo 
Eguna. Eguraldi iragarpenaren 
arabera, euria egingo du; horre-
gatik, Martiarenak azaldu du 
karpa batzuk jarriko dituztela 
herritarrak euritik babesteko.

Musika doinuekin hasiko dute 
eguna. 12:30ean, Kirrinki fanfa-
rreak herriko kaleak girotuko 

ditu. Txotx irekiera 13:00etan 
izango da. Aurten, Kurtzetagain 
plater tiroketa elkartearen es-
kutik izango da. "Urte asko da-
raman elkartea da, eta sari 
nabarmenak irabazi dituzte. 
Askotan izan dira herri artekoan 
txapeldun, eta aurten Espainia-
ko Txapelketa irabazi duenik 
ere badago", azaldu du Martia-
renak. Txotx irekiera horrekin, 

Kurtzetagain elkarteari egin 
duen lanaren aitorpena egin 
gura zaio. 13:15ean, Lagun Artean 
dantza taldeak sagar dantza 
egingo du.

Musikarekin, trikitiarekin eta 
bertsolariekin girotuko dute 
Bizente Goikoetxea plaza eguer-
di partean.

Denboraldi amaiera ona
Kurtzetagain elkarteko kide Juan 
Luis Nafarrate: "Ilusioa egiten 
duen aitortza da. Egia da aurten-
go denboraldia oso ona, bikaina, 
izan dela!". Txapelketa guztietan 
goian ibili direla nabarmendu 
du eta lehenengo mailara igo den 
Unai Axpe arrasatearraren lana 
nabarmendu du Nafarratek. Gus-
tuko duten kirola dela nabarmen-
du du, eta "gustura" egiten duten 
lanari emaitza bikainak gehitu 
dizkiotela dio.

Dagoeneko denboraldia amai-
tutzat eman dute: bihar, Oñatin 
egingo dute denboraldiko azken 
txapelketa; Aspaceren aldekoa 
izango da hori.

2019ko Sagardo Egunean, zukua egiten. GOIENA

Herriko sagardogileen 
lana, denen ahotan
Sagardo Eguna berreskuratuko dute aurten berriro ere. Domekan izango da ekitaldia: 
13:00etan, txotx irekiera egingo dute, kurtzetagain elkartearen eskutik, eta, ondoren, 
sagardoa dastatzeko aukera egongo da. Dantzariek sagar dantza egingo dute

A.E.G. ARAMAIO
Gorbeiako altxorrak ekitaldi 
turistikoaren barruan, Oleta 
eta inguruak ezagutzeko auke-
ra egongo da bihar, zapatua. 
Egun osoan izango dira ekital-
diak, eta, besteak beste, neka-
zaritzako elikagaiak, moda, 
artisautza, ibilbideak, musika, 
ondarea... bertatik bertara eza-
gutzeko aukera egongo da. Egu-
nean zehar, 11:00etatik 18:00eta-
ra, txutxu-trena, Gorbeialdeko 
ekoizleen eta artisauen azoka, 
Guikuri Bus moda-salmenta, 
herriko tabernan pintxoak eta 

edariak, azokako produktuen 
dastaketarako gunea, Hontza 
Extrem abentura parkea, Ma-
rino Lejarreta abentura parkea, 
haurrentzako sormen txokoa 
eta Gorbeia informazio puntua 
egongo dira.

Horrez gain, 11:00etan, Otxan-
dio-Oleta ibilaldia egingo dute, 
12:00etan eta 16:00etan Atxeta 
gaztandegira bisita gidatua, 
12:30ean Oletan egingo dute bi-
sita gidatua eta arratsaldean 
musika izango dute, Aramaioko 
musikariak dituen Nhil taldea-
rekin, 16:30etik 17:45era.

Oletako eta inguruko altxorrak 
ezagutzeko aukera bihar
gorbeialde Landa garapenerako alkarteak eta 
gorbeialdeko kuadrillak antolatuta egingo dute ekitaldia

VIII. San Martin pilota txapel-
keta gaur, barikua, hasiko da; 
eta txapelketak jarraipena izan-
go du domekan. Kadeteen eta 
haurren mailetako partiduak 
jokatuko dituzte, 18:15ean hasi-
ta. Infantil A eta kadete A tal-
deetako pilotariek jokatuko dute 
gaur arratsaldean

Domekan, 10:00etan hasiko di-
tuzte partiduak. Infantil A mailan, 
Markel Beitia eta Unax Gonzalez 
pilotariak ibiliko dira; horiek 
Lakuako pilotarien aurka joka-
tuko dute. Alebin A multzoan, 
Ibai Osoro eta Peio Orue izango 
dira Aramaioko ordezkariak, eta 
haiek Amurrioren aurka jokatu-
ko dute. Partiduak Aramaioko 
kiroldegian izango dira.

Gaur jarriko dute 
jokoan San Martin 
pilota txapelketa

Gaur, barikua, hasiko dituzte 
San Migel jaiak Etxaguenen, 
19:00etan, eta domekara arte 
iraungo dute. Aitor Sarriegire-
kin eta Iker Zubeldiarekin ber-
tso afaria egingo dute 21:00etan. 
Bihar, zapatua, kanpai errepikak 
izango dituzte 09:00etan eta 
12:00etan meza. Ondoren, auzo-
tarren argazkiekin diapositiba 
emanaldia egingo dute. 17:00etan, 
mus txapelketa eta umeendako 
jolasak izango dituzte; eta gauean, 
musika. Domekan, 12:00etan, 
umeendako puzgarriak; 12:30ean, 
erret iratuendako luntxa; 
13:00etan, bolo txapelketa; eta 
arratsaldean, 16:00etan, briska 
txapelketa eta umeendako jola-
sak.

San Migel jaiak 
ospatuko dituzte 
Etxaguen auzoan

Alaiak erretiratuen elkarteak 
kantu tailerra jarriko du mar-
txan aurtengo ikasturtean ere. 
Ikastaroa irailaren 30ean hasi-
ko dute eta ekainaren 3ra arte 
iraungo du. Barikuetan elkar-
tuko dira, 10:00etatik 11:30era 
bitartean, Musika Etxean. Irai-
laren 30era arte eman daiteke 
izena tailerrean, Musika Etxean 
bertan.

Irailaren 30ean 
hasiko dute kantu 
tailerra erretiratuek

Aramaixoko Trikitixa Eskolak 
irailaren 30ean hasiko du ikas-
turtea. Eskolak bariku arratsal-
deetan izango dira, Musika Etxean. 
Trikitia edo panderoa ikasteko 
gogoa duen edonori ateak zabal-
du nahi dizkio Trikitixs Eskolak. 
Interesatuok Musika Eskolara 
joan, trikikalejira@gmail.com 
helbidera idatzi edo 635 70 05 14 
zenbakira deitu.

Trikitia eta panderoa 
ikasteko gogoz 
daudenei deia

Aramaioko Sagardogileen 
Elkartea hasi da 
Mendixolako zentroa 
erabiltzeko txandak 
ematen. Zukua edo 
sagardoa egin nahi 
dutenek 644 93 46 03 
telefono zenbakira deitu 
beharko dute txanda 
hartzeko.

Txandak 
banatzen
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Dantzaren bueltan lanean dihar-
duten hainbat talde daude herrian 
eta herritarrak ere horretara 
animatu gura dituzte.

Basotxoko kideek euskal dan-
tza saioekin hasi dute ikasturtea, 
komentuan; eguaztenetan (17:00-
18:00) elkartzen dira hogei bat 
lagun. Areto dantza ikastaroari, 
ostera, urriaren 4an ekingo dio-
te (17:00-18:00), eta aurten ere 
Marian Barragan irakaslearen 
esanetara jardungo dute lanean. 

Bi taldeetan lekua daukate eta 
erretiratuak animatu gura di-
tuzte dantzan egitera. Interesa 
izanez gero Mari Karmen Gu-
tierrez arduradunari –653 72 23 
59– jakinarazi behar zaio.

Bat-bateko sorkuntza
Jaiki elkarteko kideak ere urrian 
hasiko dira lanean, kuartelean. 
Bat-bateko konposizio dantza 
ikastaroetan elkartuko dira 
martitzenetan (18:30-20:30). Zuriñe 
Benavente dute irakasle, eta 

taldea dagoeneko osatuta egon 
arren ateak zabalik dituzte edo-
norendako; saioetan parte har-
tzeko mezu bat bidali: jaikiel-
kartea@gmail.com. 

Leizarra musika eskolan, os-
tera, zortzi talde sortu dira aur-
ten; horietatik bi, 18 urtetik 
gorakoek osatutakoak. Izena 
emateko epea bukatuta egon 
arren, taldean lekua egonez gero 
onartzen dituzte oraindik. Mu-
sika eskolara jo behar da horre-
tarako –943 08 10 01–.

Erretiratuak dantzan Mitarte kalean, joan den maiatzean. MIRARI ALTUBE

Dantzarako aukera ugari, 
adinari erreparatu gabe
Musikari jarraituta gorputza astintzeak dituen onurei balioa eman eta horretara 
gonbidatu dituzte herritarrak basotxoko erretiratuek, Jaiki taldekoek eta musika 
eskolako kideek; irailarekin batera, guztiek eman diote hasiera ikasturteari

Ume bi, Deba ibai bazterrean dauden basurdeei begira. ENERITZ URRUTIA

Bi basurde gazte futbol zelai 
inguruan ibili dira eguaztenean
abuztutik hainbat aldiz gerturatu dira eta urkulurako 
bidegorrian eta kanposantu inguruan ikusi izan dituzte

M.A. aREtXabaLEta
Basurde bi ibili ziren eguazten 
goizean hara eta hona Ibarra 
kiroldegiaren eta futbol zelaien 
inguruan. Eskolara bidean zihoa-
zen ikasleek ikusi zituzten lehe-
nengo, eguna argitu orduko, eta, 
geroago, eguerdi aldera Deba 
ibai bazterrean jarraitzen zuten. 
Ikusmin handia sortu zuten he-
rritarren artean.

Paseatzera irten ziren Ariz-
mendi ikastolako Basabeazpi 
guneko neska-mutikoak ere 
hurbildu ziren haiek ikustera. 
"Gazteak ziren basurdeak eta 
inori kasurik egin barik zebiltzan 

jatekoaren bila, ibaitik oso ger-
tu. Umeak ez ziren beldurtu, 
baina batzuei atzera eragin zien", 
adierazi du Eneritz Urrutia ira-
kasleak. 

Abuztua ezkero, hainbatetan
Abuztuaz geroztik dabiltza ba-
surdeak Aretxabaleta inguruan, 
erdigunetik gero eta gertuago. 
Urkulurako bidegorrian, Oro 
auzora bidean eta kanposantu 
aldean ere ikusi izan dituzte, 
eta herriko udaltzainek baiez-
tatu egin dute hori. Era berean, 
adierazi dute basozainei abisua 
pasatuta dietela.

M.A.

Euskaraldiari ekiteko gertu
Euskaraldia gero eta gertuago dago eta Aretxabaletako batzordea hasita 
dago lanean. Entitateek zabalik dute izena emateko epea eta hori 
gogoraraziko diete herriko enpresa eta elkarteei. Era berean, eguaztenean 
irekiko da norbanakoen izen-emate epea. Hurrengo bilera urriaren 4an 
egingo du batzordeak (18:30), udaletxe zaharrean.

MARI KARMEN GUTIERREZ 
baSotXoko kiDEa

"Dantzak, batetik, herritarron 
artean harremanak estutzeko 
aukera ematen digu; eta 
bestetik, egokia da memoria eta 
gorputzaren trebetasunak 
lantzeko, erritmoa… Giro polita 
izaten dugu taldeetan eta 
herritarrak animatu gura ditugu 
parte hartzera, komentuko 
kaperan leku asko dago eta".

MIKEL ARCE MuSika ESkoLako 
DaNtza iRakaSLEa

"Gurasoen taldea-n elkartzen 
direnak benetan gustura datoz; 
pentsa, hamar bat urte 
badaramatzat haiekin. Euskal 
dantzak ikastea da helburua, 
baina oso alaiak dira eta 
lan-giro polita daukagu. Herriko 
ekitaldietan ere hartzen dute 
parte eta horrek ikasteko grina 
sustatzen du".

MAIER ETXEBARRIA  
Jaiki ELkaRtEko kiDEa

"Bat-bateko konposizioak 
proposatzen duena da 
inprobisaziotik abiatuta zerbait 
sortzea. Helduentzako jolas 
momentu bat da, benetan 
dibertigarria; gorputzarekin 
konektatzen da, norberarekin 
bat egin, eta taldekideekin ere 
konektatu; une horretan ezin da 
ezer ezkutatu".

Zergatik dantzan egin?
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Aretxabaletako EH Bilduko 
kideek adierazi dute pren-
tsa-ohar bidez Udalaren kon-
tsumo eta kostu energetikoaren 
erdia dela Ibarra kiroldegikoa. 
Horregatik, "energia kontsumoa 
murrizteko" helburuarekin, 
premiazko ekintzak jarri behar 
direla martxan diote. 

Haien esanetan hainbat adi-
turekin egon dira, eta orain 
dela bi urte Udalak kontrata-
tutako energiaren auditoriaren 
txostenean esaten dena hartu 
dute kontuan. "Txosten horretan 
proposatutakoak, baina, ez dira 
abian jarri, ezta beste neurririk 
ere, guk dakigula", salatu gura 
izan dute, eta gaineratu: "Neu-
rri sorta bat jarri behar dugu 
martxan eta gasa eta argindarra 
%10-15 artean murriztu. Neurri 
horiek aurrekontu txikia dute, 
teknikoki bideragarriak dira 
eta azkar abiaraztekoak".

Ekintza "eraginkorrak"
EH Bilduk proposatutakoen 
artean honako hauek daude: 
filtraziozko sistemaren ponpak 
doitzea, "kiroldegi osoko argin-
darraren %8 aurrezteko"; ura 
berritzerakoan galtzen den be-
roa berreskuratzeko sistema 
jartzea, "gasaren kontsumoa 
%3 aurreztuz"; igerilekuak man-

tekin estaltzea kiroldegia itxita 
dagoen orduetan; igerilekua 
berotzeko transmisioan gertatzen 
den galera ekiditeko hodiak eta 
ingurua isolatzeko aukera az-
tertzea; eta LED argiteriara 
pasatzea igerilekua dagoen gu-
nea: "Horrek ekarriko luke 
kiroldegiko gastu osoaren %3 
eta 5.000 euro". Gainera, eguzki 
plaken berotasun ekarpenean 
ez dela %100 aprobetxatzen uste 
dute, eta sistemaren konfigu-
razioan aldaketak egitea pro-
posatu. "Ekintza eraginkorrak" 
behar direla gaineratu dute eta 

Udal Gobernuari eskatu diote 
lehenbailehen abian jartzeko.

Ederlaneko berotasuna
Bestetik, Ederlan lantegiko be-
rotasuna aprobetxatzeko proiek-
tua abian jartzeko esfortzua 
egiteko eskatu dute: "Eragile 
guztiak prest egonda ez dugu 
ulertzen zergatik ez dagoen 
martxan. Horregatik eskatzen 
dugu klima aldaketari aurre 
egiteko lehen lerroko proiektu 
estrategikoa izatea eta lehen-
bailehen gauzatzeko pausoak 
ematea". 

Ibarra kiroldegiko igerilekuak. EH BILDU

Energia aurreztu behar 
dela dio EH Bilduk
kiroldegian energia murrizteko hainbat neurri proposatu ditu: filtraziozko sistemaren 
ponpak doitzea, beroa berreskuratzeko sistema jartzea, igerilekuak mantekin 
estaltzea, LED argiteria lehenestea eta hodiak isolatzeko aukera aztertzea

M.A. aREtXabaLEta
Atxagazte gaztelekuko kideek 
ikasturteari ekin diote ohiko 
egoitzara itzulita, Arkupeko 
atzeko partera, hain zuzen ere. 
Lehenengoz joan diren DBHko 
ikasleei hainbat egun eskaini 
dizkiete, egoitza zein jarduerak 
ezagut ditzaten. "Gazte asko 
etorri dira, nobedadea delako, 
seguru asko. Ea, bada, aurre-
rantzean ere jarraitzen duten", 
adierazi dute gaztelekuaren 
arduradunek.

Gaur, egubakoitza, sanmigelei 
keinua eginez, kantu afarian 
hartuko dute parte; lehenengo, 
afaria prestatuko dute gaztele-
kuan bertan, eta ondoren, pilo-
talekura joango dira gainerako 
herritarrekin batera kantuan 
egitera.

Iraila bukatzeko, hilaren 
29rako, sukaldaritza kontuetan 
murgilduko dira.

"Gustura" egoitzan
Komentutik Arkuperako egoitza 
aldaketarekin gustura daude, 
eta gazteak ere hasi direla ohi-
tzen diote: "Txoko guztiak ez 
ditugu antolatu oraindik nahi 
moduan eta aldaketa egiten joan-
go gara, hobetze aldera".

Gazteak Arkupeko egoitzan. GAZTELEKUA

Gaztelekuko kideek Arkupeko 
egoitzan hasi dute ikasturtea
komentuan egin ondoren azken bi urteak, ohiko lokalera 
itzuli dira, lehenengoz joan direnei harrera eginda

Otarreetarako produktuak. ARETXARTE

Beste kanpaina bat jarri du abian 
Aretxarte merkatarien elkarteak 
udazkenari ekiteko. Irailaren 
30a bitartean elkarteko komer-
tzio eta ostalaritza zerbitzuetan 
kontsumitzen dutenen artean 
lau otarre zozketatuko dituzte. 
Otarre horiek osatzeko erabili-
ko dituzten produktuak ikusgai 
daude Durana kalean UDAk 
duen egoitzan.

Aretxartek lau otarre 
zozketatuko ditu 
bezeroen artean



16    ESKORIATZA Egubakoitza  2022-09-23  GOIENA ALDIZKARIA

Imanol Beloki Unamuno ESkoRiatza
Eskoriatzako Auzoko eta Berba-
lagunak egitasmoetako Nerea 
Zugasti dinamizatzailearen gida-
ritzapean, asteon hasi dira bie-
tako parte-hartzaileak saioetan. 
Bietan izen-emate kanpaina mar-
txan, herritarrak gerturatu nahi 
dituzte euskaraz bizitzera, hobe-
tzera, hizkuntza ohiturak alda-
tzera, erabiltzera eta jende berria 
eta kultura ezberdinen gainean 
gehiago ikasiz gozatzera.

Berbalagunetan hiru talde
Euskaraz hitz egiteko ohitura 
duten lagunak ohiturarik ez 
dutenekin elkartzen dituen egi-
tasmoa da Berbalgunak. Saioak 
hasi dituzte, baina, izen-emate 
kanpaina martxan, euskaraz 
hitz egin nahi duten guztiei ani-
matzeko dei egin die dinamiza-
tzaileak. "Iazko hiru taldeetako 
kideak hasi dira berbalagun 
saioekin. Guztira, 30 pertsona 
inguru dira hiru talde horietan 
berezituta ari direnak, baina 
egitasmoan parte hartzea irekia 

da; beraz, interesa duenak ire-
kita ditu ateak", adierazi du 
Nerea Zugastik, Eskoriatzako 
Berbalagunak egitasmoko dina-
mizatzaileak. 

Auzokon hamahiru lagun
Auzoko egitasmoaren ikasturte 
berria ere hasita, parte-hartzea 
handitzeko asmotan ikasturtea 
hasteko ekintza berezia ere hasi 
dira antolatzen. Saioak marti-
tzenetan 10:30ean eta eguenetan 
17:30ean egiten dituzte, kultura 
etxean, eta nahi duena bertara-
tu daiteke, auzoko.eskoriatza@
gmail.com helbidera idatzi edo 
661 74 63 76 telefono zenbakira 
deituta.

Euskal Herri mailako egitasmoa 
bada ere, kasu honetan, Esko-

riatzako hizkuntza eta kultura 
aniztasunaren aurrean, Auzoko 
egitasmoak euskarara gerturatzen 
lagundu nahi ditu euskaratik 
urrun sentitzen diren herritar 
oro, modu parte-hartzailean, 
guztien jatorrizko hizkuntzei 
aitortza egin. "Izen-ematea zaba-
lik dugu, eta, beraz, laster min-
tza-tonbola egingo dugu ekintza 
berezi bezala, egitasmoa ezagu-
tzera emateko asmoz. Egin izan 
dugu, eta arrakastatsua izan ohi 
da; ea oraingoan… Parte-hartzai-
leei dagokienez, momentuz, iaz-
ko bi talde ari dira saioetan, 
hamahiru pertsona inguru, bai-
na parte-hartze handiagoa nahi-
ko genuke. Dena den, hasi dira 
lagun berriak etortzen", adiera-
zi du Zugastik. Egitasmoaren 
dinamizatzaileak gaineratu due-
nez, Auzoko taldeen ardatza 
euskara izan arren, hori baino 
gehiago da: "Munduko janari 
ezberdinak probatzeko aukera 
ematen digu, kultura ezberdinak, 
parte-hartzaileen herrialdeetako 
errealitateak…".

Auzokoko kide berriak, asteon: Luca Mendieta (Madril), Ingrid Dobey eta Lidia Lizeth (Honduras) eta Deisy Rios (Paraguai). AUZOKO

Euskarara gerturatzeko 
ikasturte berria hasi da
Euskarara hurbildu nahi dutenei harrera egiteko auzoko ekimena eta euskara 
praktikatu eta hobetu nahi dutenei zuzendutako berbalagunak egitasmoa aste 
honetan hasi dira. Hala ere, interesdunak garaiz daude oraindik taldeetara batzeko

IZEN-EMATE 
KANPAINA MARTXAN 
DUTE AUZOKO ETA 
BERBALAGUNAK 
EGITASMOETAN

JASONE ORBEGOZO

Azken orduko dantzaldia
Joan den eguenean, azken unean antolatutako dantzaldia izan zuten 
Eskoriatzako Olazar Erretiratuen Elkartekoek Gernika plazan. Saioa 
erretiratuen tabernako terrazan izanda, zenbait lagun animatu ziren dantza 
egitera oholtza aurrean eta beste batzuk, berriz, terrazako mahaietan 
eseri, zerbait hartu eta dantzez gozatzeko.

I.B. ESkoRiatza
Herriko merkataritza eta osta-
laritza zerbitzuak dinamizatze-
ko eta hobetzeko helburuarekin, 
dirulaguntzak jarri ditu jendau-
rrean Eskoriatzako Udalak, eta 
eskaerak 2022ko urriaren 28ra 
arte aurkeztu daitezke.

Diruz errotuluak jartzea la-
gunduko da; errotulutzat har-
tuko dira fatxadan nahiz mer-
kataritza edo ostalaritza esta-
blezimenduaren ate eta krista-
letan jartzen direnak. Horrez 
gain, irudi korporatiboa hobetzea 
eta sustatzea ere lagunduko da: 

irudi korporatiboko elementuak 
izan daitezke toldoak, bisita 
txartelak, zigiluak, fakturak, 
ibilgailuen errotulazioak, poltsak 
eta batzeko paperak edo antzeko 
elementuak.

Eskaerak egin nahi dituztenek 
eta informazio guztia kontsul-
tatu nahi dutenek aukera dute 
horretarako udal webgunean, 
eta bide beretik lor dezakete 
eskaera orria. Bestelako zalan-
tzarik izanez gero, Ibarraundi 
museoan galdetu daiteke, ber-
tara joanda edo telefonoz: 943 
71 54 53.

Ostalariei eta merkatariei irudi 
korporatiboa hobetzeko bultzada 
Nahitaezkoa da eskaera orria betetzerakoan euskaraz 
idatzitako testua aurkeztea dirulaguntza jasotzeko

Urriaren 23an, domeka, Hiru 
kortse, azukre asko eta brandy 
gehiegi izeneko antzerkia izan-
go da Eskoriatzan. Eta, hitzor-
dua aprobetxatuz, Ikusle Klu-
ba izango da, EHAZE antzer-
kizale elkartearen ekimenez 
antolatuta.

Literatura solasaldien esti-
loan, obra baten bueltan haus-
narketak eta esperientziak 

elkarbanatzeko biltzen da tal-
de bat Ikusle Klubean. "Hiru 
kortse, azukre asko eta brandy 
gehiegi obraren aurretik batze-
ko dei egingo dugu. Ikusiko 
dugunaren baitan hitz egingo 
dugu, eta, saioa amaitu ostean, 
berriz elkartzeko proposamena 
egingo dugu, mahai-inguru 
estiloan. "Ez dago aktore izan 
beharrik, deialdia zabala da, 
gogoa duen edonor gerturatu 
dadila, ondo pasatuko dugu 
eta", adierazi dute EHAZE an-
tzerkizale elkarteko kideek.

Ikusle kluba, 
publikoak antzerkiaz 
hausnartu dezan
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Gatz Bidean, auzolanean hesolak jartzen. LEINTZ LOTZEN

Gatz Bidean pausoak ematen, 
eta eginikoetan auzolana ardatz
irailaren 3an egindako auzolanari balioa eman gura izan 
diote Leintz Lotzen herri ekimeneko kideek

Imanol Beloki Unamuno gatzaga
Leintz Lotzen egitasmoko kideek 
Gatzaga Eskoriatzarekin eta, 
bide batez, bailararekin batze-
ko asmoz jarraitzen dute, Gatz 
Bidearen bitartez. Helburu ho-
rrekin, duela sei urte hasitako 
egitasmoaren barruan, auzola-
na izan dute bidelagun prozesu 
osoan zehar. Gatz Bidea ezagu-
tzeko eta eremua nola dagoen 
ikustarazteko oinezko martxak 
egin dituzte, loreontzi pertso-
nalizatuak sortu eta saldu di-
tuzte Gatz Bideko lanetara bi-
deratzeko… Eta hala jarraitu 
gura dute; ez soilik Gatz Bidea 
eraberritzeko lanekin, auzola-
nari berari ere balioa emanda.

Leintz Lotzen herri ekimenak 
deituta, auzolana azkenengoz 
irailaren 3an egin zuten Gatz 
Bidean hobekuntza lanak egite-
ko. Hobekuntzak Eskoriatza eta 
Leintz Gatzaga artean dagoen 
Gaztanaduiko trenaren zubia 

eta Urixon baserriko bideguru-
tzearen artean egin ziren. "Tar-
te horretan putzu handiak sor-
tzen ziren eta izugarri zailtzen 
zuen bertatik pasatzea. Lursai-
len jabe den Kaparrategi base-
rrikoen borondate onari esker, 
bidearen trazatua aldatu egin 
da, eta, beraz, 150 metroko tra-
zatu berria GI-3310 bidearen 
pare doa. Auzolan honetan, Gatz 
Bideko zati bat garbitu egin da, 
ondo markatu eta bertatik pa-
satzen direnen segurtasuna 
bermatzeko hesolak jarri dira", 
adierazi dute Leintz Lotzen egi-
tasmoko kideek.

Ezinbesteko laguntza
"Auzolan hau ez litzateke posi-
ble izango Kaparrategiko, Are-
txabaletako Loramendi Elkar-
teko, Eskoriatzako Atxorrotx 
Kultur Elkarteko eta Gatzagako 
hogei lagunen parte hartzerik 
gabe. Mila esker!".

Udako oporraldian izan dira 
bisitariak Gatzagan. Herrigunea, 
Gatz Museoa eta mendiko txoko 
ezberdinak bisitatzeaz batera, 
Gaztainuzketako mendi-etxeetan 
ere izan dira turistak. Gaizka 
Perez aretxabaletarrak uda au-
rretik hartu zuen zerbitzuaren 
ardura, eta haren lehenengo 
abuztua izan da bertan. Gustu-
ra agertu da harrerarekin. "Uz-

tailean hiru apartamentu izan 
genituen erabilgarri eta abuztu 
hasieran laugarren apartamen-
tu bat jarri genuen, eta, ondoren, 
bosgarrena ere ireki genuen. 
Errotazio asko izan da: Irlanda-
tik, Herbehereetatik, Finlandia-
tik, Burgostik, Alacantetik, 
Galiziatik, Andorratik, Madril-
dik, Kataluniatik… etorri zaiz-
kigu. Azken bi horietatik izan 
dugu jende gehien. Orain, zazpi 
apartamentuak irekitzeko asmoa 
dugu, turismo lokalagoa etorri-
ko delakoan".

Herrialde askotako 
turistak izan dira 
Gaztainuzketan

Lehen proban, 
bigarrena
Caja Rural Kopako txapelketa joan 
den asteburuan hasi zen, Aratzurin, 
eta Iker Eskibel (Oreka) txirrindulari 
eskoriatzarra bigarren postuan 
sailkatu zen. Iaz, hura izan Caja 
Rural Kopako txapeldun, eta aurten 
ere emaitza bera lortu gura du. 
"Borrokatu arren, ezin izan nuen 
irabazi, baina ondo hasi dugu 
denboraldia, egindakoaz pozik 
nago".

IKER ESKIBEL

I.B. ESkoRiatza
Musikaz betetako asteburua izan 
da Eskoriatzan; izan ere, Errekan 
Gora jaialdiaren hamalaugarren 
edizioan sei emanaldi izan dira, 
guztira. Liher, Anari, Kinbonbo 
Brass Band, Neomak, Erromin-
txelak eta The Riff Truckers 
taldeek ikuskizun apartak es-
kaini dituzte, eta jendeak ez du 
hutsik egin horietan. Atxorrotx 
Kultura Elkarteko antolatzaileak 
pozik agertu dira saioek eman-
dakoarekin eta baita ikus-en-
tzuleen harrerarekin ere.

"Bereziki, zapatu gauean Neo-
mak taldearen kontzertuan ba-
tutako jendetzarekin harrituta 
geratu ginen, baina gainontzeko 
taldeen ikuskizunak ere apartak 
izan dira. Puntako musikariak 
batu ditugu aurtengo edizioan 
eta balorazio oso positiboa egi-
ten dugu. Jende askori eskerrak 
eman beharrean gaude: ekitaldia 
aurrera eramateko lagundu di-
guten babesle guztiei, musikariei, 
teknikariei, eta baita bertaratu 
diren musikazale guztiei", adie-
razi du Edorta Barandiaranek, 
Atxorrotx Kultura Elkarteko 
kideak.

Jaialdi borobila
"Egubakoitzean Liher taldearen 
emanaldia izan genuen soilik. 
Zuzeneko indartsua eskaini zu-

ten Fernando Eskoriatza plazan, 
eta izugarria izan zen. Zapatuan, 
berriz, Anariren emanaldi goxoa 
eta berezia izan genuen; Kin-
bonbo Brass Bandakoek iluntzea 
alaitu zuten; eta Neomakekoek, 
berriz, plaza bete egin zuten, eta 
sekulako ikuskizuna eskaini. 
Domekan, aldiz, gipzy jazz esti-
lo ederra uztartzen duten Erro-
mintxelak taldekoak musikalki 
oso kantu landuekin izan ziren, 
eta, amaitzeko, gurean egonda-
koak diren The Riff Truckers 
talde gernikarrak rock-and-roll 
saio aparta eskaini zuen".

Hurrengoa berezia
Datorren urtean, Errekan Gora 
egitasmoak hamabost urte be-
teko ditu, eta zerbait berezia 
antolatzeko gogoz daudela adie-
razi du Barandiaranek: "Urrats 
bat gehiago egin nahiko genu-
ke hamabosgarren edizioan. 
Egunotan, asteburuko kontzer-
tuen ostean, emozioak bor-bor 
ditugu, motibatuta gaude, eta 
hasi gara ideia berriak gara-
tzen… Goiz da oraindik eraba-
kiak hartzeko, baina sentimen-
du hauekin egotea seinale ona 
dela esango nuke".

Fernando Eskoriatza plazan, Anari taldearen zapatuko kontzertuaren une bat. I.B.

Urrats bat gehiago 
egiteko motibazioarekin
Errekan goraren hamalaugarren edizioak emandakoarekin pozik agertu dira atxorrotx 
kultura Elkarteko kideak. Horrekin batera, datorren urtean hamabosgarren edizioa 
izango dute, eta, "borobila eta berezia" izan dadin, ideia berrien zaparrada hasi dute
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M.A. aNtzuoLa
Ur-zikinen kolektoreko bigarren 
zatiko lanak uztailaren 15ean 
hasi ziren, eta, hasiera batean, 
abenduaren 15ean amaitzea au-
rreikusi bazuten ere, Ura Agen-
tziak lanak martxa onean doa-
zela aurreratu du. Egin behar 
diren 253 metroko hodi berrie-
tatik 20 metro inguru falta dira. 
"Obraren errendimendua au-
rreikusitakoa baino handiagoa 
izan da. Hala, 20 metroko hodia 
jarri ondoren, ibaia igarotzeko 
kutxatila egiten amaituko dute 
eta gainerako kutxatilak erre-
matatu eta kanalizazio berriaren 
probak egingo dituzte".

Udazkenerako gertu
Honenbestez, meteorologia la-
gun izanda obra urriaren amaie-
rarako amaituta egon litekee-
la ere aurreratu du Ura Agen-
tziak; baina errepidean dagoen 

semaforoa obra amaitu arte 
egongo dela ere azaldu du: "Bi-
de-segurtasuna dela eta, kome-
nigarria da obra amaitu arte 
mantentzea semaforoa. Obraren 
erritmoa kontuan hartuta, 
urriaren amaieran erretiratzea 
aurreikus daiteke".   

Sarreran dagoen semaforoa. M.A.

Ur-kolektoreko lanak urrian 
amaitzea aurreikusten dute 
uztail erdialdean hasi zuen uraren Euskal agentziak 
ur-zikinen kolektoreko lanen bigarren fasea

Jabetza pribatutik ezagutza ko-
lektibora. Copyright, creative 
commons, domeinu publikoa. 
Zein da diferentzia? izeneko so-
lasaldia izango da irailaren 28an, 
Torresoroan, 18:30ean. 

Ion Lizarazu izango da dina-
mizatzailea: "Hitz potoloak izan 
ohi dira eta askotan nagia sortzen 
dute horiei buruz informazioa 
bilatzeak; bada, bide horretan 

laguntzeko asmoz antolatu dugu 
saio hau. Copyright, Creative 
Commons eta domeinu libreko 
lizentzien arteko desberdinta-
sunak eta berezitasunak ezagu-
tzen hasteko hitzaldi-tertulia 
izango da. Horretarako, gaian 
lanean diharduten lau lagun 
izango ditugu gonbidatu gisa: 
Iban Arantzabal Tokikometik, 
Aiora Mujika Euskarazko Wi-
kipediatik, Iosu Isaias Mukuru 
kolektibotik eta Mikel Larrea-
tegi Sowtware Garatzaile eta 
Mapa libreen aditu bezala".

Jabetza pribatutik 
ezagutza kolektibora 
jauzia aztergai

11:00etatik 20:00ra bitartean, 
bigarren eskuko azoka antolatu 
dute Andramanuelak emakume 
taldeak eta Anelkarrek, eskola-
ko patioan. 11:30ean, Idolazen 
eskutik, umeen jostailuen truke 
azoka egingo dute; 12:00etan, 
aldiz, bermut musikatua; eta 
13:00etan, Ki.imak taldearen 
kontzertua. 19:00etan, udazken 
taldearen txanda izango da.  

Bigarren eskuko 
arropa eta jostailuen 
truke azoka bihar

Euskaraldiaren hirugarren edi-
zioa azaroaren 18an abiatuko 
da. Hori dela eta, irailaren 29an, 
eguena, Hitzez ekiteko garaia 
lelopean, Olaranen Kike Amo-
narrizek hitzaldia eskainiko du, 
18:30ean. Zergatik da garrantzi-
tsua hirugarrenez egitea? Zer 
lortu dugu orain arte? Eta zer 
daukagu lortzeko? galderak izan-
go ditu ardatz, besteak beste.

Euskaraldia 
aurkeztuko dute 
hilaren 29an 

Maider Arregi aNtzuoLa
Martitzen arratsaldean, herri-
tarren aurrean aurkeztu zituen 
Soziolinguistika Klusterrak 
2021ean Antzuolan egindako 
euskararen erabileraren ingu-
ruko kale-neurketaren datuak. 

Maialen Iñarra Soziolinguis-
tika Klusterreko kidearen esa-
netan, hamar lagunetik sei ari 
ziren euskaraz 2021ean: "An-
tzuolako datuak 2021ean jaso-
takoak dira, eta Antzuolako 
datu orokorra edo emaitza na-
gusia izan da 2021ean herriko 
kalean %60koa zela euskararen 
kale erabilera. Hau da, hamar 
lagunetik sei ari zirela euska-
raz".  

Datuek, beheranzko joera
Euskararen erabilerak bost pun-
tu egin du behera azken ka-
le-neurketatik, eta bederatzi 
puntu azken hogei urteetan. 
"Egia esan, ikerketa hau Euskal 
Herri mailako ikerketa baten 
testuinguruan kokatzen da, eta 
bost urtez behin errepikatzen 

den ikerketa bat da, eta Antzuo-
lako kasuan ere hogei urteko 
bilakaera aztertu dezakegu, hain 
zuzen ere. Beraz, emaitza sendoak 
ditugu. Azken edizioarekiko 
beheranzko joera ikusi dugu, 
zeren Antzuolako kaleetan bost 
puntu jaitsi baita euskararen 
erabilera", dio Maialen Iñarrak. 

Adinari erreparatuz gero, hau-
rrek 2016ko euskararen erabi-
leraren mailari eutsi diotela 
ondorioztatu du Klusterrak. 
Gainerako adin taldeek, aldiz, 
gutxiago eutsi diote euskararen 
erabilera mailari, eta beheranz-
ko joera da nagusi talde horietan.

Jaitsieraren kausaz edo zer-
gatiaz galdetuta, ordea, zerk 
eragin duen beherakada ezin 
izan dutela jakin aitortu dute: 

"Ikerketa deskriptibo bat da. 
Momentuko argazki bat ateratzen 
diogu Antzuolako kaleko errea-
litateari, nolabait, herriko hiz-
kuntza paisaia aktibo horri 
azterketa egin ahal izateko. 
Gustatuko litzaiguke egoeraren 
berri ematea, eta, egia esan, 
herritarrekin batera aztertzea 
azken bost urteetan zer gertatu 
zitekeen herrian erabilerak ho-
rrelako bilakaera izateko. Azken 
finean, herritarrak dira bertako 
errealitatea nik baino gehiago 
ezagutzen dutenak".

Nola aldatu egoera?
Honenbestez, datuak eskuetan, 
egoera iraultzeko elkarrekin 
datuen azterketa egitea beha-
rrezkoa dela dio: "Nire ustez, 
ikerketa honek parada eskain-
tzen du egoera eta datuak az-
tertzeko. Hau da, joeraren 
deskribapenaren azterketa bat 
herritarrekin elkarrekin egin, 
eta zertan hobetu genezakeen 
pentsatzeko bide ematen duela 
uste dut". 

Soziolinguistika Klusterraren aurkezpena Torresoroan. AMAIA RAMIREZ DE OKARIZ  

Hamar lagunetik sei 
mintzo da euskaraz
Soziolinguistika klusterrak jakinarazi ditu antzuolako euskararen kale erabilera 
datuak. bost urtean behin egiten du klusterrak kale-neurketa; hala, 2021ean 
antzuolako kalean %60koa zela euskararen kale erabilera jakinarazi du  

KLUSTERRAREN 
ARABERA, 2021EAN 
%60KOA ZEN 
EUSKARAREN KALE 
ERABILERA  



      19

OÑATIKO JAIAK 2022

GOIENA ALDIZKARIA  2022-09-23  Egubakoitza

                        

San Migel eta Errosarixo artean, Herri Eguna

Ohiko jaiak berreskuratzeko gogoz
Txantxikua txosnagunera itzuliko da

Ume zein heldu, danborrak astintzeko gertu
Zea Mays eta beste hainbat musika proposamen
Kale antzerki ikusgarria Lekittoko Deabruak-ekin

Sagardoa, azoka, lehiaketa eta euskal giroa Herri Egunean
Mozorroak gertu Errosarixo Bixamonerako
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EGUBAKOITZA 23
17:30 HERRIKO PILOTA 
TXAPELKETAKO FINALAURREKOAK, 
plazako pilotalekuan.   
Antolatzailea: Txosna Batzordea.

19:00 TXOSNEN IREKIERA.

23:00 Kontzertua plazan: ZEA MAYS.

00:00 DJ SARGORI txosnagunean.

ZAPATUA 24
11:00 TXOSTEN IREKIERA. 
Kulturartekotasunaren Eguna.

11:30 Haur eta gaztetxoentzat 
herrialde askotariko UR-JOLASAK 
eta hamaiketakoa, txosnagunean.

12:00 ATSOLORRA: urtean zehar 
jaiotako haurrei ongietorria, 
udaletxeko batzar areto nagusian, 
Musika Eskolako musikaz girotua.

13:00 'ETXERA BIDEA GERTU' 
ekimena, plazan. Antolatzailea: Sare.

14:30 HERRI BAZKARIA eta 
musikaz girotutako bazkalostea, 
txosnagunean.   
Antolatzailea: Txosna Batzordea.

16:30 13. SANMIGELETAKO   
MUS TXAPELKETA, Portuko plazan.

17:00 Herrialde askotariko 
DANTZAK, txosnagunean.

17:00-19:00 Barraketako  
soinu-ekipoak eta sirenak bi orduz 
itzaliko dira, aniztasun funtzionala 
duten haur eta gaztetxoentzat.

18:00 HAURREN DANBORRADA, 
Musika Bandak lagunduta. Irteera: 
Bidaurretako Santa Klara. Eguraldi 
txarra eginez gero, irailaren 25ean.

19:00 Txosnaguneko  
TXORIMALO BERRIAREN 
AURKEZPENA eta KALEJIRA.

22:00 LA JODEDERA, 
txosnagunean. Jarraian, DJ Keneth.

DOMEKA 25
09:00 Txistulari Taldearen   
goiz-eresia. Goizean zehar, aire libreko 
18. MARGO-LEHIAKETA. 14:30ean, 
sari-banaketa kultur etxean.

10:30 NAZIOARTEKO 62. ARTZAIN 
TXAKURREN TREBETASUN 
LEHIAKETA, Santa Lutzian.

16:00 BOLA-JOKO TXAPELKETA, 
San Martinen.   
Antolatzailea: Kurtze Baltz KKE.

18:00 ERRALDOIEN KONPARTSAK; 
irteera Kanpantxotik.  
Antolatzailea: Kanpantxo Kultura 
Elkartea eta Oñatz Dantza Taldea.

18:00-20:00 Aire libreko  
18. margo-lehiaketako eta margo 
ikastaroetako ikasleen lanen 
ERAKUSKETA, kultur etxeko 
erakusketa-gelan. Urriaren 16ra 
arte. Aastelehenetik ostiralera, 

18:00-20:00. Itxita: irailaren 29tik 
urriaren 3ra arte eta urriaren 12an, 
asteazkena.

EGUAZTENA 28
SAN MIGEL AOZARAZA

10:00 Zai Zoi Bele LOGO 
LEHIAKETAKO BOZKA hasiera, 
Kirrikinenean ikusgai.

18:00-21:00 INDARKERIA 
MATXISTARIK GABEKO GUNEA,   
Ongi parean.

18:00 FREESTYLE BIKE SHOW 
ikuskizuna, plazan.

19:00 MEZA NAGUSIA,  
Parrokiako koruak abestuta.

19:00 TXOSNEN IREKIERA.

19:00 UROLATARRAK TXARANGA, 
txosnagunean.

20:00 TXANTXIKUAREN JAITSIERA, 
jaiei hasiera emateko.

20:15 DJ BULL disko-festa, plazan.

22:30 DANBORRADA NAGUSIA. 
Ondoren, DJ BULL disko festa, plazan.

00:00 KARAOKEA, txosnagunean. 
Jarraian, DJ Reimy eta DJ Osaka.

00:30 TESTING-a Txosnagunean, 
Ailaket elkartearekin.

OÑATIKO DETALLEAK BEGI BISTAN 
argazki erakusketa, plazako 
arkupeetan. Jaien amaieran 
lan guztiak zozketatuko dira. 
Antolatzailea: Ilunpetan argazki 
taldea. Urriaren 3ra arte.

EGUENA 29
SAN MIGEL

09:00 Txistulari Taldearen   
goiz-eresia.

11:00 Herri mailako PLATER 
TIROKETA, Txopekua tiro-zelaian 
–armak edukitzeko baimena eta 
Ehiza Federazioaren lizentzia 
eskatuko da–. Izen-ematea: 11:00-
17:00. Sarrera: 20 euro.

12:00-14:00 HAUR PARKEA, 
Etxaluzen. Eguraldi txarra eginez 
gero, Zubikoa kiroldegian.

12:00 MEZA NAGUSIA,  
Parrokiako koruak abestuta.

12:00 Musika Bandaren eta 
Txistulari Taldearen kalejira.

13:00 Musika Bandaren  
kontzertua, plazan.
Egitaraua:

A San Miguel.   
Moldaketak: A. Ibarrondo. 
Around the world in 80 days.  
Otto M.Schwarz. 

Music from Gladiator.  
Hans Zimmer.   
Moldaketak: J.Wasson. 
Queen in concert.   
Moldaketak: J. Bocook. 
Beatles Collection.   
J. Lenon & P. MC. Cartney.   
Moldaketak: J. De Meij. 
Sagarra jo!. Kalakan.  
Moldaketak: Javier Ituarte.

Zuzendaria: Aitor Biain.

17:00-20:00 HAUR PARKEA, 
Etxaluzen. Eguraldi txarra eginez 
gero, Zubikoa kiroldegian.

19:00 RAMADA INN eta KEIA 
taldeen kontzertua, Atzeko kalean.

22:30 XABIER ABURRUZAGA BAND 
taldearen kontzertua, plazan.

EGUBAKOITZA 30
11:00 Jotak, VOCES NAVARRAS 
taldearekin, San Martin zaharren 
egoitzan.

12:00 BERAKATZ-ZOPA LEHIAKETA, 
plazan. Ondoren, sari-banaketa.

13:00 Jotak, VOCES NAVARRAS 
taldearekin, Lazarragako lorategian.

14:00 Herriko Pilota Txapelketako 
BAZKARIA, Merkatu plazan. 
Antolatzailea: Txosna Batzordea.

17:00 HERRIKO PILOTA 
TXAPELKETAKO FINALAK, plazako 
pilotalekuan. Ostean, pilotari 
ohien partida: Xala /Paskual/ 
Mendizabal/ Azanza.   
Antolatzailea: Txosna Batzordea.

JAIETAKO EGITARAUA
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17:30-19:30 SOKAMUTURRA. 
Plazan, Kale Barrian eta Atzeko 
kalean. Arno ganadutegiko zezenak.

19:00 TXOSNEN IREKIERA.

20:00 Kontzertua, plazan: KILIMAK.

20:00 MAHAI-FUTBOL txapelketa, 
txosnagunean.

22:30 BERTSO JAIALDIA,  
Zubikoa kiroldegian. Aitor Mendiluze, 
Maider Arregi, Xebastian Lizaso, 
Agin Laburu eta Onintza Enbeita. 
Gai jartzailea: Txinparta Bertso 
Eskola. Sarrerak, Txokolateixian eta 
Udalaren webgunean: 10 euro.   
12 urtetik beherako haurrak, doan.

23:00 KALLEJERUAK: LENTEJAS, 
ALU ZIKIÑAK eta LIXIBA. Jarraian, 
DJa. Antolatzailea: Txosna Batzordea.

ZAPATUA 1
HERRI EGUNA

09:00 Txistulari Taldearen  
GOIZ-ERESIA. Ondoren,  
herriko kaleetan zehar ibiliko dira.

10:30 Unibertsitate inguruan, 
AZOKA: herri mailako behi 
erakusketa; herri mailako ardi, 
ahari eta bildots lehiaketa; asto, 
behor eta zaldi erakusketa; euskal 
txerri eta oilo erakusketa; gazta 
lehiaketa; herri mailako fruitu eta 
barazki lehiaketa; lore eta landare 
erakusketa; artisau erakusketa.

11:00 KALEJIRA, herriko kaleetan. 
Musika Eskolako triki-pandero eta 
soinu-joleen taldea, txistulariak eta 
Tolosako gaiteroak.

12:00 INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO GUNEA, Unibertsitate 
etorbidean.

12:00 SAGARDO-DASTAKETA, 
plazan.

13:15 Lehiaketetako  
SARI-BANAKETA.

14:30 HERRI BAZKARIA, Zubikoa 
kiroldegian.

15:00 BAZKARIA ZUK EKARRI 
ZUK JAN!, Antixena gaztetxean. 
Antolatzailea: Txosna Batzordea.

16:30 Herriko GAZTETXOEKIN  
HERRI KIROLAK, plazan.

17:00 ALARMA MOREA taldearen 
kontzertua, Antixena gaztetxean.

18:00 GIPUZKOAKO AIZKOLARI 
TXAPELKETAREN FINALA, plazan. 
Eguraldi txarra eginez gero,  
Zubikoa kiroldegian.

18:30 BADA GIRO taldearekin 
erromeria, Atzeko kalean.

19:00 INDARKERIA MATXISTARIK 
GABEKO GUNEA, Unibertsitate 
etorbidean.

19:00 SAKATU ELEKTROTXARANGA 
Gaztetxetik txosnagunera.

19:00 MEZA. Ondoren,  
Parrokian F. ESNALEN SALBEA, 
Parrokiako koruak eta   
Oñati Abesbatzak abestuta.

20:00 eta 22:30 GORA HERRIA 
taldearen erromeria, plazan.

22:30 RAIMUNDO EL CANASTERO, 
MOTZ eta MERINA GRIS taldeen 
kontzertua, txosnagunean. Ondoren, 
DJ FRESA MORANGO.

DOMEKA 2
ERROSARIXO EGUNA

12:00 HAUR PARKEA Etxaluzen. 
Eguraldi txarra eginez gero,  
Zubikoa kiroldegian.

12:00 Musika Bandaren eta 
Txistulari Taldearen KALEJIRA.

13:00 Musika Bandaren 
KONTZERTUA, plazan.
Egitaraua:

Los viajes de Gullivert.   
Bert Appermont. 
Carmina Burana. C.Orff.  
Moldaketak: Jay Boock. 
Memorias de África. John Barry. 
Moldaketak: J. De May. 
Free world fantasy. Jacob de Haan. 
The phantom of the opera.   
A. L. Webber.   
Moldaketak: J. De Meij. 
The Blues Brothers revue. 
Moldaketak: J. Bocook.

Zuzendaria: Aitor Biain.

17:00-19:00 Barraketako  
soinu-ekipoak eta sirenak bi orduz 
itzaliko dira, aniztasun funtzionala 
duten haur eta gaztetxoentzat.

17:00 HAUR PARKEA, Etxaluzen. 
Eguraldi txarra eginez gero,  
Zubikoa kiroldegian.

18:00 ERREFUXIATUEN  
ALDEKO EKINTZA txosnagunean. 
Antolatzailea: Hotz Oñati.

18:30 Zai Zoi Bele logotipo 
lehiaketaren SARI-BANAKETA, 
Atzeko kalean.

19:00 IRAI taldea, Atzeko kalean.

19:00 Kontzertu AKUSTIKOA, 
txosnagunean.

19:30 BOHEMIA ORKESTRA 
taldearekin dantzaldia, plazan.

20:30 Bertso saioa BALKOITIK 
BALKOIRA. Alaia Martin eta   
Aitor Tatiegi. Kale Zaharrean.

22:30 LEKITTOKO DEABRUAK 
antzerki taldearen   
DEABRUAK GARA-SOMS  
DIABLES ikuskizun pirotekniko 
ibiltaria. Ondoren,   
BOHEMIA ORKESTRA taldearekin  
dantzaldia, plazan.

ASTELEHENA 3
ERROSARIXO BIXAMONA

10:00 SOKAMUTURRA plazan.

12:00 TXOSNEN IREKIERA.

15:00 BAZKARIA, txosnagunean. 
Bazkalostean, jolasak.

17:30 SOKAMUTURRA. Plazan,  
Kale Barrian eta Atzeko kalean.

18:00 BURRUNBA 
ELEKTROTXARANGAren kalejira.

18:00 DIBERTSIOAK,  
txosnagunean. Jarraian, LIZARTXO.

19:30 eta 22:30 IRATZAR 
taldearekin dantzaldia, plazan.

Zapatuan, Herri bazkaria –2019ko argazkia– Zubikoan. GOIENA
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Imanol Beloki Unamuno oÑati
San Migel eta Errosarixo jaiak 
ate-joka, martitzenean kultura 
etxean egindako prentsaurrekoan 
eman zuen programaren berri 
Oñatiko Udalak. Aurten, iraila-
ren 28tik urriaren 3ra bitartean 
ospatuko dituzte; San Migel 
Eguna datorren eguenean, hilak 
29, ospatuko dute, Herri Eguna 
urriaren 1ean eta Errosarixo 
Eguna urriaren 2an. Txantxi-
kuaren jaitsierarekin eta dan-
borradarekin hasi eta Kuadrillen 
Egunean mozorrotuta amaituko 

dituzte jaiak. Hori horrela, Oña-
tiko jai nagusiek betiko egitura 
berreskuratu dute, bi urteren 
ostean. Hala ere, asteburu ho-
netan, atsolorra –iazko sanmi-
geletatik hona jaiotako 90 haur 
ingururi ongietorria–, Zea Mays 
taldearen kontzertua eta Na-
zioarteko Artzain Txakurren 
Lehiaketa izango dituzte, besteak 
beste, jaien sarrera gisa.

18 herri eragilerekin batera
Herritar orori zuzendutako pro-
gramazioa eskaintzeko helbu-

ruarekin, askotariko ekitaldiak 
batzen dituen egitaraua landu 
dute, eta xehetasun guztiak eta 
berritasunenak eman zituzten 
egitarauaren aurkezpenean. 
Guztira, 18 herri eragilek parte 
hartu dute ekitaldien antolake-
tan, eta 225.000 euroko aurre-
kontua bideratu dute jaietara. 
Antolatutako ekitaldi gehienak 
kalean egingo dituzte, eta, ohi-
tura duten moduan, kaleko leku 
ezberdinetan egingo dira. Izan 
plazan, Atzeko kalean edo txos-
nagunean. San Martin egoitzara 

ere hurbilduko dituzte ekintzak; 
esaterako, jotak. Irailaren 30ean, 
egubakoitza, 11:00etan, Voces 
Navarras taldea izango da kan-
tuan.

Oñatiko udal ordezkariek es-
kerrak eman dizkiete talde ho-
riei, baita udaberritik hona 
ospatu diren auzoetako jaietako 
batzordeei. "Azken bi urteetan 
izan ez dugun nagusien danbo-
rrada errekuperatu dugu; Herri 
Eguneko azokaz, sagardo festaz 
eta herri bazkariaz gozatzeko 
aukera izango dugu; haurrei 

bideratutako ekintza kulturalak 
zein ludikoagoak; gazte zein 
nagusiagoendako eskaintza za-
bala... Finean, horixe da helbu-
rua, herriko festa nagusietan 
guztion parte-hartze eta goza-
menerako bitartekoak eskain-
tzea", adierazi zuen Izaro Elor-
zak, Oñatiko alkateak.

Programako ekitaldietako 
batzuk asteburu honetan badi-
ra ere, Txantxikuak emango 
die jaiei hasiera. San Migel 
Egun bezperan, hilaren 28an, 
20:00etan, parrokiako kanpan-

Berriz bueltan 
dira ohiko jaiak
Sanmigelak gaur hasiko dituzte, eta, asteburuko ekintzen ostean, San Migel aozaraza 
eguna hilaren 27an ospatuko dute, eguaztena. Datorren eguenean, hilak 29, izango 
da San Migel Eguna, Herri Eguna urriaren 1ean eta Errosarixo Eguna urriaren 2an Oñatiko udal ordezkariak San Migel jaietako programazioaren aurkezpenean. H. LARREA



OÑATIKO JAIAK 2022      23

                        

GOIENA ALDIZKARIA  2022-09-23  Egubakoitza

dorretik jaitsiko da, Institutuko 
balkoiraino.

Jai berdinzaleak
San Migel jaietan parte hartzen 
duten guztientzat jai seguru eta 
parte hartzaileak izateko, Oña-
tiko Udalak udaberrian martxan 
jarritako sentsibilizazio kanpai-
nak ere jarraipena izango du 
jaietan. Mugimendu feminista-
rekin koordinatuta, sexu erasoen 
prebentziorako informazio-gu-
neak egongo dira irailaren 28an 
–Ongi taberna parean– eta urria-
ren 1ean –Unibertsitate etorbi-
dean–. Gainontzeko egunetan, 
telefono bidezko arreta zerbitzua 
ere jarriko da herritarren esku-
ra. Hauxe da telefono zenbakia: 
688 60 20 89. "Telefono horren 
bitartez, erasoen inguruko arre-
ta eskaintzeaz gain, erasoren 
bat ikusi duenak ere informa-
tzeko aukera izango du eta era-
soen erregistroa ere egingo da", 
adierazi zuen Jone Arriolaben-
goak, Oñatiko Udaleko Berdin-
tasun teknikariak.

Lehiaketa eta erakusketa
Urtero egin ohi den moduan, 
aurten ere ospatuko da aire li-

breko margo lehiaketa. Domekan, 
irailaren 25ean, izango da, goi-
zean zehar, eta herriko edozein 
txokotara joan ahal izango dira 
parte-hartzaileak, nagusiak zein 
gazteak, euren pinturak egitera. 
Eguerdian banatuko dituzte sa-
riak, kultura etxean. Oñatiarren 
lan onenak ere sarituko dituzte. 
Eta domekatik bertatik urriaren 
16ra arte, kultura etxeko era-
kusketa gelan egongo dira ikus-
gai lehiaketara aurkeztuko di-
tuzten margoak. Astelehenetik 
egubakoitzera ikusi ahal izango 
da erakusketa, 18:00etatik 
20:00etara bitartean; irailaren 
29tik urriaren 3ra itxita egongo 
da, baita urriaren 12an ere.

Aurten, gainera, Zai Zoi Bele 
herriko musika kolektiboaren 
logo lehiaketa ere egingo da. 
Hilaren 28tik egongo dira lanak 
ikusgai lehengo Kirrin dendaren 
erakusleihoan, bozkatzeko. Sari 
banaketa urriaren 2n egingo 
dute, Atzeko kalean, eta auke-
ratutako logoa Errosarixo Bixa-
mon Egunean, txosnagunean, 
Dibertsioak ekitaldian. Egun 
horretan, urtero bezala, karrozak 
uzteko txoko bat egokituko dute 
agustindarren inguruetan.

Txosnagunearen eskaintzan azpimarratzekoa izango da zapatu 
honetan txosna goizetik izango dela irekita. Horren arrazoia da 
Kulturartekotasunaren Eguna ospatuko dutela. "Lehenengo aldiz 
antolatu dugu Kulturartekotasunaren Eguna, eta ACESMAkoak –
etorkinekin lan egiten duten eragileak– aritu dira egitaraua 
antolatzen, Txosna Batzordeko kideekin batera", adierazi du Inma 
Martinek, Oñatiko Txosna Batzordeko kideak. 11:30ean, haur eta 
gaztetxoendako herrialde askotariko ur-jolasak eta hamaiketakoa 
egingo dituzte, txosnagunean. Bazkaria ere egingo dute, ACESMAk 
prestatuta, eta 17:00etan, berriz, herrialde askotariko dantzak 
izango dira ikusgai.

Martinek gaineratu duenez, herritik herriarentzako antolatu dute 
jaietako programa; beraz, laguntza oro ondoetorria izango da.

Txosnagunea, herritik herriarentzat

Txantxikuaren jaitsieran, txosnagunea jendez beteta. GOIENA

Oñatiko jaiei jarraipen 
berezia egingo diegu 
Goiena telebistan. 
Ekoizpenari dagokionez, 
irailaren 28an, 
Txantxikuaren jaitsiera 
zuzenean emitituko da, 
19:30ean; telebistan eta 
sarean. Irailaren 29an eta 
30an, berriz, HD saioan 
tarte berezia egingo zaie 
jaiei, 18:00etan, 20:00etan 
eta 22:00etan, telebistan 
ikusgai. Urriaren 3an, 
berriz, Errosarixo 
Bixamona zuzenean 
emitituko da herriko 
plazatik, 13:30ean hasita; 
telebistan eta sarean ikusi 
ahal izango da. Amaitzeko, 
urriaren 4an, Oñatiko San 
Migel jaiei eskainitako 
Jaiak saioa ikusi ahal 
izango da, 21:00etan eta 
23:00etan.

Goiena 
telebistaren 
saio berezia
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Arantzazu Ezkibel Galdos oÑati
Danbor hotsak berriro ere Oña-
tiko kaleetara itzuliko dira. Hala 
ere, poztasuna ez da erabatekoa 
izan azken aste honetan, zerua-
ri begira egon baitira asko eta 
asko; izan ere, eguraldi txarra 
dago igarrita eta horrek eragina 
izango du haurren danborradan. 
Antolatzaileen asmoa da bihar, 
zapatua, egitea danborrada; egu-
raldi txarra bada, azken orduan 
erabakiko dute zer egin.

Aurtengo ekitaldiak izango 
duen berritasuna da danborra-
da Bidaurretatik irtengo dela, 

eta ez, orain arte bezala, Santa 
Marinatik. Irtengo diren kon-
painiak dira: baserritarrak, 
txalekodunak, sukaldariak, kan-
tinerak, barril-joleak, danbor-jo-
leak, gastatzaileak eta zaldunak. 
"Gastatzaileak, adibidez, iaz 
irten ziren gaztetxo berak dira. 
Eurak aurkeztu ziren lan hori 
egiteko", azaldu dute antolatzai-
leek. Aurten, gainera, zaldi gai-
nean irtengo direnek eta gasta-
tzaileek zaldiak ezagutzeko 
aukera izan dute. Joan den astean 
Legazpiko zalditegian izan ziren 
hainbat orduz zaldiak ezagutzen.

160 ume
2013an eta 2014an jaiotako 160 
bat ume irtengo dira aurtengo 
danborradan. Eltziako eraikinean 
eta Eltzia aurrealdeko aparka-
lekuan egin dituzte entseguak 
egunotan; guztiak pozik eta ilu-
sioz daude jaietan danborradan 
irteteko. Beti bezala, danborra-
da ixteko karroza bat egingo 
dute. Antolatzaileek esan dute 
sorpresa izango dela egin duten 
muntaia. Hori horrela, atzealdean 
mozorrotutako joan nahi duten 
umeek gai librea izango dute 
aukeran. 

Antolakuntza taldekoek gura-
soen laguntza ere izan dute: 
umeek izena emateko bete beha-
rreko galdetegian, gurasoen 
laguntza ere eskatu zuten. Bada, 

guztien artean antolatu eta au-
rrera ateratako danborrada 
izango da aste bukaerakoa.  

Nagusiena, 22:30ean
Nagusien danborra San Migel 
Egunaren bezperan egingo da, 
irailaren 28an, 22:30ean. Irteera 
ordua 22:30era aurreratzeko 
arrazoi nagusia izan da dantzan 
irtengo diren gazteak hiru kin-
tadatakoak izango direla: 
2005ekoez gain, baita orain arte 
aukerarik izan ez duten 2004koak 
eta 2003koak ere. "Denera, 220 
bat gazte izango dira. Kaleak 
beteko dituzte eta danborrada 
luzatu egingo da. Beti bezala, 
San Migel martxa plazan jo 
nahi da 00:00etan... Horregatik 
aurreratu dugu ordua", azaldu 

Tanta hotsak baino 
ozenago entzungo dira 
danbor hotsak
Haurren danborrada berriro ere kalera irtengo da: zapatuan izango da, eguraldiak 
uzten badu, 18:00etan. Nagusiena irailaren 28an izango da, eguaztena, 22:30ean

Martitzenean, umeak entseguan. MAIALEN REGUEIRO

2019ko danborradan, dantzariak. GOIENA
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A.E.G. oÑati
Jaiak bereziak izaten dira Mu-
sika Bandako kideendako. Hain-
bat ekitalditan parte hartzen 
dute; danborradan, besteak bes-
te. Horrez gain, egun nagusietan, 
San Migel Egunean eta Errosa-
rixo Egunean, kontzertuak egi-
ten dituzte.

San Migel Egunean, 12:00etan, 
kalejira egingo dute herriko 
txistulariekin batera. "Garai 
batean egiten ziren horrelakoak; 
ohitura berreskuratu nahi dugu. 
Uste dugu San Migel Eguna 
egun ona dela bi taldeek bate-
ra kalejira egiteko. Gainzako 
biribilketa joko dugu", azaldu 
du Musika Bandako zuzendari 

Aitor Biainek. Txistulari tal-
deko zuzendaria Aitor Madina 
da. 13:00etan, kontzertua egin-
go dute, plazan. Eskainiko di-
tuzten piezak dira: A San Migel, 
Around the world in 80 days, 
Music from Gladiator, Queen 
in concert, Beatles Collection 
eta Sagarra jo! 

Errosarixo Eguna
Urriaren 2an, Errosarixo Egu-
nean, izango dute hurrengo 
hitzordua Musika Bandako ki-
deek. 12:00etan, kalejira egingo 
dute. Ondoren, kontzertua egin-
go dute, plazan: Los viajes de 
Gullivert, Carmina Burana, 
Memorias de África, Free world 

fantasy, The phantom of the ope-
ra eta The blues brother revue 
izango da egitaraua.

Nabarmendu behar da aurten-
go jaietako kontzertuak plazan 
jarri duten eszenatokiaren gai-
nean izango direla, ez udaletxe-
ko arkupeetan. Ikusleak aulkie-
tan eseriko dira, plazan.

Belaunaldi berriak
Musika Bandak aldaketa handia 
izan du azken denboraldian. 
"Betiko entzuleez gain, belau-
naldi gazteak ere erakarri ditu-
gu", dio Biainek. Auzoetan eman 
dituzten kontzertuak arrakas-
tatsuak izan dira eta ikusle be-
rriak erakarri dituzte. 

Notarik nota jaiak 
alaitzen ibiliko dira
oñatiko Musika bandak jaiei musika jartzeko ardura izango du egunotan: bi kontzertu 
egingo dituzte, San Migel Egunean eta Errosarixo Egunean. Horrez gain, berritasuna 
izango da txistulariekin batera egingo dutela San Migel Eguneko kalejira

du antolatzaile taldeko Iñaki 
Igartuak. 

Ibilbidea azken urteetakoa 
izango da: Eltziatik irtengo 
dira, Olarako zuzengunean 
euren lekuetan kokatu behar-
ko dute, eta ondoren, Euskadi 
etorbidetik Txaketuara jaitsiko 
dira, handik Kale Zaharrera 
hartuko dute eta Aita Madina 
kaletik plazara sartuko dira; 
azken zatian, Atzeko kaletik 
igo, Naparreneko kantoian 
buelta eman eta Kale Barriatik 
plazara iritsiko dira. Han dan-
borradako pieza guztiak joko 
dituzte, eta baita San Migel 
mar txa  e r e ;  a zken  hor i , 
00:00etan. 

Danborrada nagusiko kon-
painietan berritasunak daude. 

Kantineren zuzendaria Itziar 
Landeira izango da, azken ur-
teetan moduan; baina gizonez-
koetan aldaketak egongo dira: 
danbor-joleen zuzendaria Iña-
ki Arregi izango da, barril-jo-
leena Mikel Gartzia eta sukal-
dariena Mikel Maiztegi.

Horiez gain, dantzari taldea 
ere irtengo da, baita elkarte 
gastronomikoetako banderak 
eramango dituzten gazteak, eta 
baita zaldi gainean joango di-
renak ere. Oraindik zehaztu 
barik dute zeintzuk izango di-
ren bi horiek; dakitena da be-
tiko moduan ikurrina eta Oña-
tiko bandera eramango dutela.

Bai nagusien eta baita haurren 
danborradan ere Oñatiko Mu-
sika Bandak jarriko du musika.

Martitzenean, umeak entseguan. MAIALEN REGUEIRO
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Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria oÑati
Ilunpetan argazki taldeak Oña-
ti begi bistan erakusketa anto-
latu du, beste urte batez, herri-
ko plazan. Oñatiko askotariko 
aspektuak irudikatzea du asmo, 
eta, aurten, xehetasunetan jarri 
dute arreta, Iñaki Idigoras tal-
dekidearen arabera. "Sarri ohar-
tzen gara gure inguruan ditugun 
gauza handietan, baina tarteka 
egoten dira txikiagoak ere; pin-
taketak edo eraikin baten ertza, 
esaterako". Bada, xehetasun 
horiek hamalau argazkitan iru-
dikatu dituzte, eta hilaren 27tik 
jaien amaierara arte egongo dira 
ikusgai plazako zutabetan. 

Orotara, hiru lagun aritu dira 
jardun horretan. Irudi horieta-
ko batzuk elkarrekin atera di-
tuzte, baina ibili dira norbere 
kasa ere. "Koloretako argazkiak 
dira, lagundu egiten dutelako 
xehetasunetan sakontzen". 75x50 
neurriko panel batzuetan itsas-
ten dituzte, eta azpialdean ber-
tso bana izaten dute. 

Bertsoak lagun 
Izan ere, Txinparta bertso esko-
lakoek ere hartu dute parte 

erakusketan, beste edizio ba-
tzuetan bezala. Hain justu, ber-
tako bertsolarien ardura izango 
da argazkiei hitzak jartzea. "Ba-
tzuetan, bertsoa ez dator bat 
argazkilariok ikusten duguna-
rekin, eta horrek agerian uzten 
du norbere esperientziaren ara-
bera nola eragiten duen irudi 
batek bakoitzarengan". Idigora-
sek uste du hori "interesgarria" 
dela, eta, agian, hitz batzuek 
baino "bide gehiago" ematen 
dutela irudiek interpretaziorako. 

Argazki horiek eskuratzeko 
aukera ere egongo da, gainera. 
Zozketa egin ohi dute urtero 
erakutsitako argazki guztiak 
banatzeko, erretratuak egin izan 
dituztenetan salbu; horrelakoe-
tan, modelo lanak egiten aritu 
diren pertsonei eman izan diete 
argazkiak. Hala ere, aurten, 
xehetasunak izanik, taldekideak 
jakinarazi du zozketa bidez ba-
natuko dituztela. 

Are, erantsi du azken bi ur-
teetan Udaleko Euskara Zerbi-
tzuak eginiko egutegietan era-
bili izan direla irudi berberak, 
eta, aurten, ezer zehaztuta ez 
badute ere, planteamendu ber-
bera egon daitekeela.

Oñati begi bistan 2021 erakusketaren argazkietako bat, Usakon. ILUNPETAN ARGAZKI TALDEA

Herriko xehetasunetan 
arreta jarri duten irudiak
koloretan dauden hamalau irudik osatuko dute aurten 'oñati begi bistan' erakusketa. 
ilunpetan argazki taldeko hiru kideren lanak dira, eta jaiak iraun bitartean egongo 
dira ikusgai herriko plazan. ostean, zozketa egingo dute argazkiak banatzeko
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Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria oÑati
Zezensuzkoaz eta su artifizialez 
harago, Euskal Herrian ez dira 
oso ohikoak izaten su ikuskizu-
nak, baina, dena den, badaude. 
Horren adibide da, esate bate-
rako, Lekittoko Deabruak. Sua-
rekin batera, musika eta antzer-
kia uztartzen dituzte, eta horre-
la egingo dute Oñatiko jaietan 
ere. Deabruak gara, Som diables 
lana aurkeztuko dute urriaren 
2an, 22:30ean. 

Ikuskizunaren berezitasunak 
azaldu ditu Gorka Rodriguez 
taldekideak. "Dudarik gabe, zu-
zeneko musika da horietako bat, 
musika jartzaile batek jarriko 

duena bozgorailuetatik". Doinu 
horiek, batez ere, euskaldunak 
izango dira, baina baita katalu-
niarrak ere; hala nola Huntza 
eta Esne Beltzaren abestiak en-
tzuteko aukera egongo da. Ka-
lejira bat egingo dute lehenda-
bizi, eta plaza nagusian amai-
tuko dute jaia.

Taldearen bosgarren ikuski-
zuna da Oñatin egingo dutena. 
Lehena 2012an estreinatu zuten, 
Mingorri, urte hartan ekin bai-
tzioten bideari.

Hamarkada bat betea
Hamar urte beteak ditu, beraz, 
taldeak, eta Rodriguezek jaki-
narazi du herriz herri ari dire-
la ospatzen, ikuskizunak egiten. 
10 urtez 11 sugar lelopean ekin-
tzak ari dira egiten Lekeition 
(Bizkaia). Are, aurreratu du 
hamar urteotako ibilbidea la-
burtzeko dokumental bat ere 
badutela esku artean, eta aben-
duan aurkezteko asmoa dutela 
herrian bertan. 

Izan ere, Lekeition eman zi-
tuzten lehen pausoak, eta Ro-
driguez izan zen sustatzaileeta-
ko bat. Han egiten den kale 
antzerkiko jaialdian liluratu 

zen: "Laguntzen aritzen ginen, 
eta baziren su ikuskizunak egi-
ten zituzten talde kataluniarrak, 
frantsesak… Beraiekin parte 
hartzeko aukera izaten genuen, 
eta antzerki mota horrek zoratu 
egin ninduen". Aitortu du buruan 
dituen proiektuak gauzatu ohi 
dituen pertsona bat dela, eta 
horrela egin zuela oraingoan 
ere, antzerkian interesa zuten 
batzuk elkartuta.

Ordutik, lan horretan dihar-
dute, eta, egun, 22 pertsonez 
osatuta dago taldea. Gazte batzuk 
sartu ei dira, eta, gainera, ba-
dituzte proiektu berriak esku 
artean ere. Euskal Herriko per-
kusio talde handienetako batekin 
dabiltza lanean ikuskizun berri 
bat sortzeko, era horretan, zu-
zeneko musika "indartsuari" 
garrantzia emateko.

Bitartean, ordea, orain arte-
koarekin jarraituko dute. Beraz, 
horretaz gozatu nahi duenak 
Oñatin edukiko du aukera, bai-
na taldekideak ohartarazi du 
parte hartzeko "egoki" jantzita 
joatea komeni dela: praka luzeak 
eta jertsea edo txaketa bat; ahal 
dela, bakeroa. Horrez gain, txa-
pel bat eta zapi bat.Piroteknia da Lekittoko Deabruak taldearen langaietako bat. LEKITTOKO DEABRUAK

Deabruen su ikuskizunak 
ere badu tokia kaleetan
Sua, antzerkia eta musika uztartzen ditu Lekittoko Deabruak taldeak 'Deabruak gara, 
Som diables' ikuskizunean. Proiektuaren hamargarren urteurrena ari dira ospatzen, 
eta horrela egingo dute urriaren 2an ere. "Egoki" jantzita joateko aholkatu dute
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Hasier Larrea oÑati
Eragozpenik gabe gozatu ahalko 
dute aurten Oñatiko haurrek 
jaietan eurentzat propio disei-
natutako ekintzez. Foruen pla-
zako jolaslekuan, barrakak 
egunero izango dituzte zabalik 
goiz eta arratsaldez. German 
Basterretxea Oñatiko Udaleko 
Kultura teknikariak ziurtatu 
duenez, bidaia bakoitzak 2 euro 
balioko du, eta 10 euroko bonua 
erosiz gero, sei bidaia egin ahal-
ko dira. Barraken sektoreko 
autonomoekin adostutakoaren 
arabera, bi minutu eta erdiko 
gutxieneko iraupena izango dute 
paseek. Igande honetan, gainera, 
bidaiak erdi prezioan egin ahal-

ko dituzte neska-mutilek. Aniz-
tasun funtzionala duten haur 
eta gaztetxoak barraketan eroso 
senti daitezen, bihar eta Erro-
sarixo Egunean, 17:00etatik 
19:00etara, jolasguneek argi eta 
soinu ekipoa itzalita funtziona-
tuko dute. 

Atsolorrean, denak batera
Iazko sanmigeletan bi taldetan 
bereizi ziren udaletxean ongie-
torria jaso zuten haur jaioberriak, 
baina aurten, ohi bezala, azken 
urtean jaiotako guztiek egingo 
dute bat udaletxeko batzar are-
to nagusian. Bihar, zapatua, 
12:00etan, izango da hitzordua, 
eta musika eskolako kideek ja-
rritako doinuek alaituko dute 
zeremonia. Aurten, 90 jaioberrik 
baino gehiagok hartuko dute 
parte atsolorrean; iazko kopurua 
gainditu egingo dute, beraz.  

Egun berean, ordu erdi lehe-
nago, prest izango dituzte haur 
eta gaztetxoek herrialde asko-
tariko ur-jolasak eta hamaike-
takoa txosnagunean.

Datorren astean, haur parkea
Hori, asteburu honetako ekintzei 
dagokienez. Datorren astean 

ilusio handiz jasotzen duten 
parkean bi egunez gozatzeko 
aukera izango dute. Puzgarriz 
jositako gunea irailaren 29an, 
eguena, eta urriaren 2an, dome-
ka, egongo da erabilgarri, 
12:00etatik 14:00etara eta 17:00eta-
tik 20:00etara. Eguraldi ona 
egiten badu, Etxaluzen kokatu-
ko dituzte instalazioak, eta euria 
eginez gero, Zubikoa kiroldegian. 

Ekintza orokorrak antolatze-
rakoan ere presente izan dituz-
te haurrak; esate baterako, da-
torren ostiraleko bertso jaialdian 
edo Herri Eguneko bazkarian. 
Izan ere, lehen ekitaldia ikus-
teko dohainik sartu ahalko dira 
12 urtetik beherakoak, eta biga-
rrenean 12 euroren truke jasoko 
dute haurrentzako menua.   

Gaztetxoentzako ekintzak
Datorren egubakoitzean, Gazte-
lekuak antolatuta, Gaztetxoen 
Eguna ospatuko dute Olaitturrin. 
Ginkana zikina deitu diote eki-
men nagusiari: taldekako joko 
horietan aurrez eman beharko 
da izena, gaztelekuan bertan. 
Hurrengo egunean, ostera, herri 
kiroletan parte hartu ahalko 
dute, Foruen plazan, 16:30ean.Oñatiko jaietako haur parkeko puzgarri batean, neska-mutilak jolasean. GOIENA

Handi sentitzeko hamaika 
motibo dauzkate haurrek
barrakak, puzgarriak, ur jolasak, atsolorra, haur parkea eta haurren danborrada, 
horiexek oñatiko udalak eta txosna batzordeak, herriko eragileekin batera, etxeko 
txikienentzat antolatutako ekintzak; bihartik hasita, ederto pasako dute neska-mutilek
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Hasier Larrea oÑati
Egutegian gorriz markatutako 
bi garai daude Txinparta bertso 
eskolako egutegian: bata, Gabo-
netan, eta bestea, Oñatiko jaie-
tan, orduan antolatzen baitituz-
te bertso eskolako kideek urte-
ko ekitaldi nagusiak. San Migel 
eta Errosarixo jaien bueltan, 
gainera, bi hitzorduren ardura 
hartzen dute, Zubikoako bertso 
jaialdiarena eta Balkoitik bal-
koirako saioarena. Hiru alderdi 
hartzen dituzte kontuan, Iñaki 
Olalde Txinpartako kideak azal-
du bezala, bertsolariak hauta-
tzerakoan: "Generoa, adina eta 
herriko bertsolariei bultzada 
ematea". 

Neba-arrebak Zubikoan
Iparrorratz hori lagun, datorren 
egubakoitzean, hilak 30, Maider 
Arregi oñatiarrak Onintza En-
beita, Sebastian Lizaso, Aitor 
Mendiluze eta Agin Rezolarekin 
partekatuko du Zubikoa kirol-
degiko oholtza, 22:30ean –sarre-
rak salgai daude, 10 eurotan, 
Txokolateixian eta Udalaren 
webgunean–. Gaiak jartzen Urko 
Arregi arituko da; Maiderren 
neba, hain zuzen. Zubikoan abes-

tuko duen bertsolariak azaldu 
du pozten dela neba alboan izan-
go duelako; aldiz, adierazi du 
ez duela abantailarekin jokatu-
ko: "Urkok ez dit ezer esango, 
noski. Beste lau bertsolariek 
dakitena dakit nik; herriko kon-
tuak eta berbak izango ditugula 
hizpide, ohi bezala". 

Tatiegi, altueratik
Errosarixo Egunean, berriz, 
Balkoitik balkoirako saio kurio-
soa eramango dute aurrera Alaia 
Martinek eta Aitor Tatiegik. 
Oñatiarrak aipatu du "norma-
lean" herritik kanpoko bertso-
lariek osatzen dutela Kale Zaha-
rreko kantaldia; beraz, saioa 
deskubritzeko aukera polita izan 
dezaketela haren ingurukoek. 
Tartean, gazte askok; izan ere, 
berezitasun ugari ditu 20:30ean 
izango den hitzorduak: "Hasteko, 
ez dago gai jartzailerik; hau da, 
bertsolariok modu librean abes-
ten dugu. Gure kokapenak ere 
ez du zerikusirik oholtzan izaten 
dugunarekin, bertsokidea, alboan 
baino gehiago, pareko balkoian 
baitaukagu; publikoa, ostera, 
gugandik metro batzuk behera-
go", azaldu du Tatiegik.

Aitor Tatiegi eta Maider Arregi bertsolariak. GOIENA

Herriko bertsolariak 
Txinpartaren bi saioetan
txinparta bertso eskolak, oñatiko udalarekin elkarlanean, zubikoako jaialdia eta kale 
zaharreko 'balkoitik balkoirako' saioa antolatu ditu, bata irailaren 30erako eta bestea 
urriaren 2rako. Maider arregik eta aitor tatiegik bermatuko dute oñatiko ordezkaritza
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Maider Arregi oÑati
Herri Eguna da, zalantzarik 
gabe, herriko baserritarrei, ne-
kazariei eta artisauei aitortza 
egiten dien Oñatiko jaietako 
egun nagusia.  

Aurtengoak 2019an izandakoa-
ren parte hartze kopuru berdin-
tsua izango duela aurreratu dute 
antolatzaileek, eta 10:30etik 
aurrera Unibertsitate inguruan, 
Klaustroan eta Irunberri plazan 
batuko dira guztiak. 

Hala, ganadu feria, barazki 
eta lore azokak, artisau azoka 
eta gazta lehiaketa gertu dituz-

te antolatzaile den Oñatiko Uda-
lak eta baserritarrekin harre-
manenetan jardun duen Neka-
zarien Elkarteak. 

Ganadu eta barazki azokak
2019an egindako moduan datoz 
aurtengo ganadu eta barazki 
azokak, eta baita herriko gazta 
lehiaketa ere. "Parte hartzeari 
dagokionez, Herri Egunean 
izango diren baserritarren ko-
purua handia da, eta 2019koaren 
parekoa izango dela esan dai-
teke. Badago kanpotik datorre-
nen bat edo beste, baina ia 

den-denak Oñatiko baserritarrak 
dira. Besteak beste, bederatzi 
behi, 43 behor, bi zaldi, poneyak, 
astoak, ardiak, ahuntzak, txe-
rriak, euskal oiloak... izango 
dira erakusgai urriaren 1eko 
ferian", azaldu du Nekazarien 
Elkarteko presidente Iñigo Ez-
kibelek.  

Baliteke, ordea, herritarren 
artean harridura sortzea Uni-
bertsitate aurrealdeko berde-
guneko ganadu ferian egongo 
den behi kopuru txikiak –bede-
ratzi, guztira–. "Aurten, beste 
urteekin alderatuta, behi kopu-

ru txikiagoa izango dugu, behiak 
ekartzeko baldintzak zorrotza-
goak baitira gaur egun. Horren-
bestez, nobedadea hori izango 
litzateke, behi gutxiago izango 
direla ferian; aitzitik, zenbait 
kasutan gainontzeko ganadu 
kopurua handiagoa ere izango 
dela nabarmendu nahiko nuke", 
argitu du Ezkibelek.   

Barazki azokari dagokionez, 
bi postu egongo dira: Oñatiko 
Murgia auzoko Ortuzabala eta 
Zubillagako Elkarzabal elkarteek 
jarriko dituztenak, hain zuzen. 
Halaber, "izugarrizko" postuak 

ez direla izango aurreratu dute; 
izan ere, lehortearen eta toka-
tzen den sasoiaren ondorioz, 
ortuan dauden produktuak 
izango dituzte erakusgai. 

Bestalde, aurten ez da fruta 
posturik egongo. "Aurreko ur-
teetan fruta postu bakarra izan 
da Herri Egunean eta aurten 
ezin izango dela etorri esan digu".

Gazta lehiaketa
Gazta lehiaketari dagokionez, 
iaz, herriko 15 gaztagileren gaz-
tak dastatzeko aukera izan zuten 
herritarrek pandemia zela-eta 

2019ko Herri Eguneko sagardo dastaketa. GOIENA

Herri Eguneko ekintzak 
normaltasun osoz 
ospatuko dira aurten
guztira, 34 sagardotegitako sagardoa dastatzeko aukera izango da Herri Egunean. 
gainera, aramaioko iturrieta sagardotegiak lehen aldiz parte hartuko du 
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plaza inguruan jarritako karpa 
handian. Irabazlea, berriz, Ur-
zelai baserriko Juanito Urzelai 
izan zen.   

Aurten, ohiko formatura itzu-
liko da gazta lehiaketa, eta, 
oraingoz, herriko zazpi gaztagi-
lek eman dute parte hartzeko 
izena. "Egunean bertan izena 
eman ez dutenek ere parte har 
dezakete; hau da, goizeko bede-
ratzietarako gazta aurkeztuz 
gero, aukera izango dute. Espe-
ro dugu hamar parte hartzaile-
ra iristea. Iazko parte hartzaile 
kopurua oso handia izan zen, 
eta ez da ohikoena, oso zaila 
baita herriko 15 gazta ezberdin 
batzea, eta ez da normalena ho-
rrelako azoketan. Gaur-gaurkoz, 
zazpik eman dute izena". Nabar-
mendu beharra dago sari bana-
keta 13:15ean egingo dutela. 

Taloen taberna zerbitzua
Aurten ere Irunberri plazan 
jarriko duten Herri Eguneko 
taberna kudeatzearen eta taloak 
egin eta zerbitzatzearen ardura 
Ezker Abertzalearena izango da; 
izan ere, Herri Eguneko txosna 
kudeatzeko aurkeztu den herri-
ko talde bakarra izan da.   

Artisauak
Unibertsitateko Klaustroa sor-
tzaileen eta artisauen topake-
ta-gune izango da. Hala, herri-
tarrek askotariko artisau-lanak 
ikusteko edota erosteko aukera 
ere izango dute, 10:30ean hasita. 

Sagardo dastaketa 
Eguerdiko hamabietan, Herri-
ko Plazan, 34 sagardogileren 
uzta dastatzeko aukera izango 
da. Tartean, lehenengoz izango 
da Aramaioko Iturrieta sagar-
dotegiko aurtengo uztaz goza-
tzeko aukera. Oñati plaza oso 

ona dela aitortu du Iturrietako 
Juanjo Peciñak: "Ilusioz eta 
gogotsu gaude lehenengoz Oña-
tin egoteko. Konturatu gara 
azken urteetan oñatiar asko 
etorri dela gure sagardotegira 
eta Debagoienean ere ezagutzen 
gaituztela; ohartu gara ere ga-
rrantzitsua izango dela Herri 
Eguneko sagardo dastaketan 
presente izatea. Aukera polita 
izango da, Oñatiko sagardo 
azoka oso potentea delako".

Iazko sagar-uztarekin egin-
dako 2022ko sagardoa izango 
dute oñatiarrek dastatzeko 

aukera. "Orain, aurtengo sa-
garrak prentsatzen ari gara, 
eta urtarrilera arte ezingo da 
probatu. Herri Egunean, beraz, 
2022ko sagardoa eramango dugu. 
Sagardo desberdinak izango 
dira dastagarri; batetik, sagar-
do arrunta deritzoguna, hau 
da, jatorri izena daramana eta 
ekologikoa dena. Bestetik, sa-
gardo aparduna ere badaukagu; 
bi urte daramatzagu mota ho-
rretako sagardoa egiten, eta 
oso pozik gaude. Horrez gain, 
haurrendako muztioa ere izan-
go dugu". Sagardogile bakoitzak, 
guztira, zortzi kaxa sagardo 
eramango ditu, 96 botila, he-
rritarrek sagardotegi bakoitza-
ren dastaketa egin dezaten; 
3.264 botila, zehazki.   

Herri bazkaria
Zubikoa kiroldegian herri baz-
karia egingo da, 14:30ean. Baz-

karira joateko sarrerak salgai 
daude Izarraitzen, Arranon, 
Olakuan, kultura etxean eta 
Batzokian. Prezioa 20 eurokoa 
da helduendako eta 12 eurokoa 
haurrendako. Txartelak eroste-
ko azken eguna hilaren 28a da. 

Herri kirolak
Ohi moduan, zapatu arratsaldea 
herri kirolei eskainiko zaie. 
Plazan, 16:30ean, gaztetxoenda-
ko herri kirol probak egongo 
dira, eta, ondoren, Gipuzkoako 
Aizkolari Txapelketako final 
handia, 18:00etan hasita –egu-
raldi txarra eginez gero, Zubi-
koako pilotalekuan–. "Aspaldi-
danik nahi genuen horrelako 
txapelketa antolatu. Julen Al-
berdi Txikia, Mikel Larrañaga, 
Ugaitz Mugerza, Iñaki Asurmen-
di, Eneko Otaño eta Suharri 
Rodriguez, iaz lehen mailara igo 
zena, izango dira Gipuzkoako 
Aizkolari Txapelketako finalean", 
kontatu du Anjel Villar antola-
tzaileak.

Egunari amaiera borobila 
emateko, plazan Gora Herria 
taldearen erromeriaz gozatzeko 
aukera izango da, 20:00etan eta 
22:30an.

HERRI BAZKARIRAKO 
SARRERAK SALGAI 
DAUDE HERRIKO 
TABERNETAN HILAREN 
28RA ARTE

Xabier Zaldua eta Aratz Mugerza, 2019ko aizkolari txapelketan. GOIENA
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Xabier Urzelai oÑati
Lerro hauek irakurtzerako, ja-
kinekoa izango da zein pilotari 
sailkatu diren Errosarixo Egu-
nean –urriak 2– jokatuko dituz-
ten San Migel txapelketako fi-
naletarako –goiena.eus atarian 
dago finalisten berri–. Izan ere, 
atzo, eguena, iluntzean ziren 
jokatzekoak azken finalerdiak. 
Eta, ikusteko dago finalisten 
artean debagoiendarrik bada-
goen; alegia, Manex Balerdi 
antzuolarrak, Tolosako Aitor 
Altunarekin bikotea osatuz, au-
rrera egin duen edo ez. Balerdi 
zen debagoiendarren artean 
torneoan bizirik dagoen ordez-
kari bakarra. 

Hala, datorren domekan, urriak 
2, jokatuko dituzte finalak, Zu-
bikoan, eta txapelketaren ginga 
izango dira partiduok: "Oso po-
zik gaude txapelketak orain arte 
eman duenarekin. Lehenengo 
final-laurdenetan jende asko 
etorri zen Zubikoako harmaile-
tara partiduak ikustera. Irail 
hasiera zen eta oraindik egune-
roko errutinan sartu barik geun-
den denok ere, eta azken parti-
duetan sarrera apalagoa izan 
da. Baina badakigu normala 
dela. Garbi dugu finaletan Zu-
bikoak itxura ederra izango 
duela, urtero jende asko etortzen 
da finalak ikustera: gazte mai-
lako eta promesen kategoriako 

–23 urtez azpikoak– pilotariek 
jokatzen dute torneoa.

Eta ez da gutxiagorako, Aloña 
Mendiko sailetik ahalegina egi-
ten dabiltza-eta txapelketari 
bultzada emateko. "Babesle be-
rria dugu –Soraluze hotela– eta 
pilotariek ere oso maila polita 
eman dute. Iaz, COVID-19aren 
eraginez-edo, baja asko izan ge-
nituen eta buruhausteak izan 
genituen txapelketa aurrera 
eramateko. Aurten, apenas izan 
dugu halakorik", adierazi du 
Ander Biainek.

Herriko txapelketako finalak
Sanmigeletakoa ez da, baina, 
pilotaren bueltan herrian egon-

go den txapelketa bakarra. Izan 
ere, Txosna Batzordeak antola-
tu duen Herri Mailako Txapel-
keta ere azken txanpara iristen 
dabil. Batetik, gaur, hilak 23, 
jokatuko dituzte –17:30ean ha-
sita, plazako pilotalekuan– txa-
pelketako final-aurrekoak, eta 
neurria ematen duten pilotariek 
datorren egubakoitzean izango 
dute, hilak 30, final handia 
–17:00etan, lehenago indarrak 
hartzeko bazkaria egingo dute 
Merkatu plazan–. 

Txosna Batzordeak antola-
tutako kirol hitzordua, baina, 
ez da hor amaituko. Herriko 
pilotarien finalarekin hasiko 
dira arratsaldea girotzen, bai-
na ondoren etorriko da garai 
bateko izarren erakustaldia. 
Izan ere, pilota jaialdia anto-
latu dute Xala, Pascual, Aitor 
Mendizabal eta Azanza pilo-
tariekin. Haiek aspaldi esan 
zioten profesionalismoari agur, 
baina sasoi onean jarraitzen 
dute.

San Migel txapelketari 
ginga falta zaio, finalak
aloña Mendi pilota sailetik ahalegina egiten dabiltza San Migel pilota txapelketak 
"garai batean izandako oihartzun eta garrantzia" errekupera dezan. orain arte, pozik 
daude torneoak emandakoarekin; urriaren 2an jokatuko dituzte finalak (17:00) 

Aurtengo txapelketako kaporaketa partiduetako bat. GOIENA
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Xabier Urzelai oÑati
Domekan egingo dute Nazioar-
teko Artzain Txapelketaren 62. 
aldia, eta, hitzordura begira, 
antolaketa taldean lanean dabi-
len Jose Mari Bengoak –ez du 
txapelketan esku hartuko– na-
barmendu du Santa Lutzian 
batuko diren 13 txakurren mai-
la ona: "Txapelketetan zailduta-
ko txakurrak dira denak, Euskal 
Herriko Txapelketako bi onenak, 
Kataluniako txapelketako bi 
onenak, Mallorcako onena, Cas-
telloko onena, Biarnoko (Okzi-
tania) bigarren onena... Maila 
oso onekoak dira denak, ondo 
hezitako txakurrak. Gero, egu-
naren arabera egingo du batek 

aurrera eta besteek atzera. Eta 
horretan faktore askok izaten 
dute eragina. Artzaina bera zein 
urduri dagoen, txakurraren ur-
duritasuna, aginduak ondo ema-
ten dituen edo hanka-sartzeren 
bat egiten duen, akats txikiren 
bat... Urteroko galdera izaten 
da faboritoarena, ea nork era-
mango duen txapela, eta oso 
zaila da hori aurreratzea", ai-
tortu du. Hori bai, jakinekoa da 
iazko irabazle Kobi txakurra 
[Axier Bolibar zen txapelketa 
irabazi zuen artzaina] ez dela 
txapelketan egongo. 

Txakur egokienak
Txapelketan egongo diren txa-
kurren arrazari dagokionez, 
Bengoak aurreratu dio GOIE-
NAri sei izango direla euskal 
artzain txakurrak eta beste zaz-
pi border collie arrazakoak di-
rela: "Eztabaida zaharra da hori. 
Bertako txakurra desagertzera 
zihoalako egin genuen bere den-
boran euskal artzain txakurra-
ren aldeko apustua, baina egia 
da border collieak 300 urteko 
abantaila daukala. Txakur az-
karra da; akaso, ikusgarriagoa... 
Baina, gero, artzain baten egu-

neroko zereginetarako, mendian 
ordu askoan egoteko, joan-etorri 
luzeak egiteko... Askok esaten 
didate nahiago dutela bertako 
txakurra. Esandako moduan, 
denak dira txakur onak, eta 
garrantzitsua da, baita ere, txa-
pelketetarako prestatzeko orduan 
metodologia ere aldatzen dabi-
lela. Artzainak autoritatea eza-
rri behar du, baina orain ez da 
garai bateko zakartasunik era-
biltzen, leunago egiten da lan 
txakurrarekin, eta emaitza onak 
dira", adierazi du oñatiarrak.

Euriarekin, deseroso
Eguraldi txarrak ez du artzainek 
txakurrekin eta ardiekin bate-
ra egin beharreko lanean era-
gingo, baina bai eragingo du 
ikusleengan: "Jendea aterkiekin 
joaten da, zirak... Ikusle kopu-
ruak ere behera egiten du... 
Basoak euri beharrean daude, 
baina kasualitatea da asteburuan 
etortzea aldaketa. Horren au-
rrean, baina, ezin da ezer egin". 
Ikusteko dago domekan iazko 
emozioa errepikatuko ote den, 
puntu bakarreko aldearekin 
gailendu zen-eta Arabako txa-
pelduna, Kobi txakurra.Karlos Ardantza, Axier Bolibar eta Roger Jauretxe, iaz, sariekin. M.B

"Maila oneko txakurrak 
egongo dira lehian"
Domekan, Nazioarteko 62. artzain txakur txapelketa jokatuko dute Santa Lutzian. 
aurten ere 13 parte-hartzaile izango dira, sei euskal artzain txakurrekin eta zazpi 
border Collie-ekin. Jose Mari bengoak nabarmendu du denek dutela maila ona
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Hasier Larrea oÑati
Jaiek iraun bitartean, egunero 
egongo da doako eta zuzeneko 
musika kalean, gaurtik bertatik 
hasita. Hain justu, euskal talde 
ezagun bat, Bilboko Zea Mays, 
arduratuko da sanmigelen bai-
tako lehen mokadua eskaintzeaz. 
Kontzertu hori gaurko bertara-
ko, hilak 23, dago programatuta, 
Foruen plazan, 23:00etan hasita. 
Aiora Renteria abeslaria buru 
duen laukotea udaberria ezkero 
dabil Zea Maysen mende laur-
deneko biran buru-belarri mur-
gilduta, eta bereziki udan zehar 
plazaz plaza aritu ostean, Oña-
tira ere etorriko dira euren 
kantu mitiko eta berrienak par-
tekatzera. Era berean, Irunberri 
plazako txosnagunea gaur ire-
kiko denez, gauerditik aurrera 
DJ Sargorik jarritako doinuek 
girotuko dute karpa.

Biharko, zapatua, herri baz-
karia antolatu du Txosna Ba-
tzordeak, Kulturartekotasunaren 
Egunaren barruan, eta bazka-
lostea musikaz girotutakoa izan-
go dela aurreratu dute kideek. 
Gainera, 17:00etan hasita, he-
rrialde askotariko dantzak eza-
gutu eta probatu ahalko dira 
bertan. Ildo beretik, gauean, 
22:00etan hasita, erritmo kuba-
tarrekin dantzan jarriko dituz-
te txosnara bertaratzen diren 
festazaleak La Jodederako mu-
sikariek. Amaitzean, DJ Ke-
neth-ekin jarraituko du jaiak.

Asteari ginga jartzeko, berriz, 
sanmigeletan hutsik egiten ez 

duen herriko txistulari taldeak 
egunotako lehenengo goiz-eresia 
egingo du domekan, 09:00etan 
hasita, erdigunean zehar.  

Irailari agur alaia
Eguaztenean berriz entzungo 
dira estilo guztietako musika-tres-
nen hotsak. 19:30erako, Urola-
tarrak txaranga gonbidatu du 
Txosna Batzordeak Institutu 
aurrealdera. Geroxeago, 20:15ean, 
DJ Bull musika-jartzaile sonatuak 
aukeratutako kantekin dantza-
tu eta abestuko dute plazan. 
Danborrada garatu bitartean 
parentesi bat egingo du Bullek, 
ostean, toki berean, disko-festa-
rekin jarraituko baitu. Txosna-
gunean gauerditik aurrera ka-
raokea dago deituta, eta, jarraian, 
DJ Reimy eta DJ Osakaren 
erritmoak.

Biharamunean, hilak 29, 
09:00etatik aurrera, txistu hotsak 
gailenduko dira ostera ere 
goiz-eresian. Txistulari taldeak 
12:00etan beste hitzordu batean 
hartuko du parte; kasu horretan, 
Musika Bandaren batera egingo 
duen kalejiran. Ordubete geroa-
go, Musika Bandak kontzertua 
eskainiko du plazan. Badu be-
rritasunik ekitaldi horrek, Kul-
tura Sailetik aipatu bezala, 
"zuzenekoa plazako oholtza gai-
nean egingo dutelako lehen aldiz". 
Arratsaldean protagonismoa 
izaten jarraituko dute herriko 
musikariek, Atzeko kalean, 
19:00etan hasita, Ramada INN 
eta Keia taldeek joko baitute. Oñatiko Musika Banda, martxoan Zubikoan eginiko kontzertuan; egunotan birritan azalduko dira plazan. GOIENA

Gerria mugitu, 
eztarria urratu
Estilo askotako egitarau musikala antolatu dute herriko eragileek aurten. oñatiko 
musikari eta talde ugari igoko dira plazetako oholtzetara, baita kanpokoak ere
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Aktibo daude bi bandak, aurten 
Pills for horses lana kaleratu 
baitu Ramada INNek, eta Keiak, 
aldiz, Erragaia izenekoa. Triki-
tilari handiek ere izango dute 
tokia; kasu honetan, plazan, 
Xabier Aburruzaga bizkaitarra-
ren bandaren eskutik; 22:30ean 
hasita, euskal folkaren erritmo 
bizi eta koloretsuak errepasa-
tuko dituzte, hogei urtetik go-
rako ibilbidean egin bezala.

Gaur zortzi, hilak 30, jaietako 
ohiko gonbidatu batek, Voces 
Navarras taldeak, jota estiloko 
kantuak zabalduko ditu alderik 

alde. Geldialdi berezia egingo 
dute 11:00etan San Martin adi-
nekoen egoitzan, udal ordezka-
riek nabarmendutakoaren ara-
bera, "bertako egoiliarrek ere 
goza dezaten jaietako egitarauaz". 
Nafarroako jotetatik Andaluzia-
ko runbara egingo dute salto 
20:00etan Foruen plazan, baina 
ukitu euskaldunarekin, Kilimak 
talde hernaniarrak horixe bera 
proposatuko baitu. Txosnagunean 
23:00etan hasiko da egitarau 
musikala, bueltan baita Kalle-
jeruak izenburuko emanaldi-sor-
ta berezia; oraingo honetan, 

Lentejas, Alu Zikiñak eta Lixi-
bak izango dira protagonistak.

Herri egunean, une oro
Agian, urriko lehen eguna izan 
daiteke egitarau musikal zaba-
lena dakarrena. Izan ere, txis-
tulari taldearen goiz-eresiarekin 
argituko da eguna. 11:00etan, 
kalejiran irtengo dira herriko 
kaleetan zehar Musika Eskola-
ko trikiti, pandero eta soinu-jo-
leen taldea, txistulariak eta 
Tolosako gaiteroak. Herri baz-
kariaren ondoren, 18:30ean, 
erromeria doinuak jarriko ditu 

Bada Giro taldeak, Atzeko kalean. 
19:00etan, berriz, Sakatu elek-
trotxarangak gaztetxetik Irun-
berri plazarako ibilbidea buru-
tuko du. Eta gauerako, 22:30ean 
hasita, bertako karpan Lizarra-
ko Raimundo el Canasteroren 
flamenkoaz, Merina Gris hiru-
kote donostiarren elektronikaz 
eta Motz oñatiarren punk-rockaz 
osatutako menu zabala dago 
programatuta; beraz, zuzenekoan 
Antixenean aurtengo martxoan 
debuta egin eta maiatzean ere 
Ikatz tabernan aritu ostean, Motz 
boskotea beste behin azalduko 
da euren jarraitzaileen aurrean, 
besteak beste, euskaraz sortu-
tako dozena bat kantu fresko 
inguru jotzeko. Hiru taldeak 
eszenatokitik jaisterakoan, Fre-
sa Morango musika-jartzaileak 
jarriko du gatza eta piperra 
txosnagunean.

Errosarixo Egun bizia
Herri Eguneko egitaraua indar-
tsua baldin bada, ez da atzean 
geratzen hurrengo egunerako 
antolatuta dagoena. 12:00etako 
kalejirarekin ekingo diete mu-
sika-hotsek, jadanik jaien errit-
mora egokituta egongo diren 
Musika Bandaren eta Txistula-

ri Taldearen eskutik. Ordubete 
geroago, asteko bigarren kon-
tzertua eskainiko du Musika 
Bandak Foruen plazan. Arra-
tsaldean, 18:30ean, Zai Zoi Bele 
logotipo lehiaketaren saria ba-
natuko dute Atzeko kalean, eta 
ostean, Bizkaiko kostaldetik, 
Ondarroa eta Lekeitiotik zehaz-
ki, etorriko den Irai taldeak 
eskainiko du zuzenekoa; kantu 
lasai zein biziz osatuta zuzene-
ko indartsua da proposatzen 
dutena, eta konposizioetako 
hitzak idazterakoan, besteak 
beste, Sustrai Colina zein An-
doni Egañaren laguntza izan 
dute. Bestalde, txosna batzordeak 
ordu bererako kontzertu akus-
tiko bat antolatu du karpan. 
Ordu erdi geroago, 19:30ean, 
dantzaldia egingo dute Foruen 
plazan, Bohemia Orkestra tal-
deko musikariek gidatuta. 
22:30ean, atseden hartuko dute, 
Lekittoko Deabruen ikuskizunak 
iraun bitartean, eta hura amai-
tzean pilak kargatuta itzuliko 
dira beste saio bat taularatzeko. 

Astelehen buruzuririk ez
Urriaren 3an, jaietako azken 
egunean, mozorrotuta irtengo 
diren oñatiarrek bi hitzordu 
izango dituzte seietan: bata Bu-
rrunba elektrotxarangak giro-
tuko du eta bestea, txosnagune-
ko herriko taldeek, Dibertsio 
emanaldiaren baitan. Jarraian 
paso emango diote Lizartxo erro-
meriari. Plazan, berriz, Iratzarrek 
joko du, 19:30ean eta 22:30ean.

FORUEN PLAZAN, 
TXOSNAGUNEAN ETA 
ATZEKO KALEAN 
IZANGO DIRA 
KONTZERTU GEHIENAK

Aiora Renteria buru duen Zea Mays taldeak gaur gauean eskainiko du zuzenekoa Foruen plazan. GOIENA
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Musikak eta dantzak bat egingo dute azokarekin

48 postu artisautza eta nekazaritza azokan
"Tril egitera" animatu du Beinke-Loramendik 

Aretxabaleta Abesbatza, kanturako gertu
Aizkoran eta korrika herri kiroletan

Askotariko ekitaldiak Gazte Mugimenduarekin
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EGUBAKOITZA 23
18:00 TXOSNAREN IREKIERA 
udaletxe zaharrean, eta triki-poteoa 
herriko kaleetan barrena, Gazte 
Mugimenduak antolatuta.

19:00 BERTSO-SAIOA. Bertsolari 
hauekin: Uxue Alkorta, Maddi 
Aiestaran, Maite Sarasola eta 
Maider Altuna, Gazte Mugimenduak 
antolatuta.

19:00 BERGARAKO ERRALDOI ETA 
KILIKIEN KONPARTSA, erraldoiak  
eta buruhandiak, Bergarako 
gaiteroekin batera.

20:00 KONTZERTUA: 
Aretxabaletako Eten taldea, Gazte 
Mugimenduak antolatuta.

21:00 KANTU AFARIA Sei Pistols & 
Trabuko bat taldeak girotuta.

ZAPATUA 24
10:00 DIANA, Aretxabaletako 
txistulariekin.

10:30 TALO-TXOSNA, Loramendiko 
taldeak antolatuta.

11:30 LEIZARRA MUSIKA 
ESKOLAKO TRIKITILARIAK,  
kaleetan zehar.

12:00 TXOSNAREN IREKIERA,  
Gazte Mugimenduak antolatuta.

12:30 BERTSO SAIOA: Ane 
Zuazubiskar eta Aitor Sarriegi. 
Lekaixoka bertso taldeak antolatuta, 
Durana kalean.

12:45 TXALAPARTARIAK,  
Durana kalean.

13:00 ZUBIETAKO JOALDUNAK, 
Aretxabaletako kaleetan zehar.

14:30 HERRI BAZKARIA, Iturrigorri 
frontoian.

17:00-20:00 PAINT-BALLA 
nerabeentzat.

17:00 Haurrentzako BOLA-
TXAPELKETA, bolatokian.

19:00 BEINKE-LORAMENDI DANTZA 
EMANALDIA, Herriko Plazan.

19:30 IZENBAREKUAK TXARANGA 
gasteiztarra kalean barrena, Gazte 
Mugimenduak antolatuta.

20:00-21:30 eta 22:30-00:30 
DANTZALDIA Iratzar erromeria 
taldearekin, Herriko Plazan.

23:00 BOLA-TXAPELKETA,  
Herriko Plazan.

23:00 PINTXADA KOLEKTIBOA, 
Gazte Mugimenduak antolatuta.

DOMEKA 25
10:00 DOKE TXAPELKETA Basotxo 
aurrean, Basotxo elkartearen 
eskutik.

11:00 DIANA, Aretxabaletako 
gaiteroekin.

13:00 HERRI KIROLAK,  
Herriko Plazan.

16:00 MUS TXAPELKETA Orly 
tabernak antolatuta; Udalak txapelak 
eta trofeoak ipiniko ditu.

19:00 SANMIGELETAKO 
KONTZERTUA Aretxabaleta 
Abesbatzaren eskutik, musikariak 
eta dantzariak lagun dituztela. 
Pandemian hildakoen omenezko 
ekitaldia eskainiko dute bukaeran 
Iturrigorri frontoian.Beinke-Loramendi dantza saioa, zapatuan. Argazkian, 2019ko une bat. GOIENA

JAIETAKO EGITARAUA
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Zuriñe Urruela Santidrian
aREtXabaLEta
Unai Elkoro alkateak, Ainhoa 
Cabero Kultura zinegotziak eta 
Inma Miguel teknikariak aur-
keztu dute egitaraua, antolatu-
tako ekitaldietan parte hartuko 
duten elkarte eta talde desber-
dinen ordezkariekin batera. 
Bertan, alkateak hauxe adiera-
zi du: "2020ko geldialdiaren os-
tean, eta 2021ean azokara eta 
herri kiroletara mugatuta, san-
migelak bere osotasunean itzu-
li dira".

Bergarako Erraldoi eta Kilikien 
Konpartsaren kalejirak eta Sei 
Pistols & Trabuko Bat taldeak 
girotutako kantu afariak ekingo 

diete festei, gaur. Familia giroan 
elkartuko dira Iturrigorri fron-
toira joango diren 500 lagunak. 
Tiket guztiak saldu ziren atera 
eta ordu gutxira.

Zapatuko bertso saioan, Ane 
Zuazubiskar –Lekaixoka ber-
tso-eskolako irakaslea– eta Aitor 
Sarriegi –Gipuzkoako txapeldu-
na 2011n eta Bertsolari Txapel-
keta Nagusian hiru aldiz fina-
lista– izango dira, herriko bertso 
taldeak antolatutakoa.

Zapatuan bertan, Iturrigorri 
frontoiak 535 pertsona bilduko 
ditu, elkartasun bazkarian. Irai-
laren 12an salgai jarritako tike-
tak "sekula baino azkarrago" 
saldu dira, esan du Amaia Gar-
cia antolatzaileak –24 ordu bai-
no gutxiagotan–. Bertan, herriko 
produktuak dastatuko dituzte.

Arratsaldean, nerabeak paint-
ball-ean arituko dira Ibarra 
kiroldegi aurreko berdegunean, 
euririk egiten ez badu; eta 18 
urte baino gutxiagokoek bolo 
txapelketa izango dute. Bi liga-
tan banatuta –gazteak eta infan-
tilak–, bakoitzak bere saria 
lortzeko borrokatuko da.

Domeka goizean, doke txapel-
keta izango da Basotxo aurrean.Aretxabaletako Udaleko eta herri eragileetako ordezkariak, martitzenean. Z.U.

Bueltan dira sanmigelak 
"bere osotasunean"
gaur, irailak 23, bueltatuko dira San Migel jaiak, ohiko programa berreskuratuta.  
Hiru egunetan zehar, alaitasunak eta festa giroak aretxabaletako kaleak bustiko ditu 
tradizioekin, folklorearekin, bertako produktuekin eta herri kirolekin

Atxabaltako Gazte 
Mugimenduak zehaztu 
duenez, sanmigeletarako 
zenbait ekintza gertatu 
dituzte. "Egubakoitzean, 
18:00etan irekiko dugu 
txosna, udaletxe zaharreko 
lokalean, eta, gero, triki-
poteoa egingo dugu. 
19:00etan, bertso-saioa 
izango dugu bertan, Uxue 
Alkorta, Maddi Aiestaran, 
Maite Sarasola eta Maider 
Altuna bertsolarien eskutik, 
eta, 20:00etan, 
Aretxabaletako Eten musika 
taldeak kontzertua eskainiko 
du. Zapatuan, berriz, 
12:00etan irekiko dugu 
txosna; 19:30ean, 
Izenbarekuak txaranga izango 
da; eta, 23:00etan, pintxada 
kolektiboa", adierazi du Aitor 
Ruiz de Austik, Atxabaltako 
Gazte Mugimenduko kideak.

Txosna, 
pintxada, 
bertsoak...
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Xabier Urzelai aREtXabaLEta
Artisautza eta nekazaritza eko-
logikoaren azokak sanmigeleta-
ko plater nagusietako bat izaten 
jarraituko du. Hala, azokak 48 
postu batuko ditu Durana eta 
Mitarte kaleetan. Artisauen 
postuak hogeita hamar bat izan-
go dira; horien artean hamar, 
aretxabaletarrenak. Nekazaritza 
ekologikoaren merkatuari da-
gokionez, 18 erakustoki berta-
ratuko dira. Eta horrekin bate-
ra, Arlutz tabernaren ondoko 
kantxan ganaduaren zortzigarren 
feria egingo dute. Terreña behiak 
eta piriniotarrak, pottokak, men-
diko zaldiak eta ardi latxak 
egongo dira ikusgai. Sanmigeletako azoka, artxibo erretratu batean. GOIENA

Azokak 48 postu batuko 
ditu 27. urteurrenean
artisautza eta nekazaritza ekologikoaren azokak ia berrogeita hamar postu izango 
ditu zapatuan Durana eta Mitarte kaleetan. arlutzeko kantxa ondoan, berriz, bertako 
ganaduaren zortzigarren feriarekin gozatuko dute herritarrek

ANNE ROESSEL   
LoREzaiNa Eta aRtiSaua

"Ortua ikusgarri dago, 
lore-sorta ederrak ditugu"

"Nik loreekin egiten dut lan, 
lore sikuekin, eta lore-koroak 
eta lore-sortak egiten ditut. 
Prozesu osoa guk egiten dugu, 
haziak landatzen ditugu, eta 
urte osoa egiten dugu ortuan 
loreak zaintzen. Gero, loreak 
sikatzen ditugu eta haiekin 
hasten gara lanean. Aurtengoa 
sanmigeletako azokan egiten 
dudan bigarren urtea izango 
da, eta aurrekoa baino hobea 
izango da, loreak ikusgarri 
daude eta. Oso sasoi ona izan 
dugu eta lore-sortak ikusgarri 
daude. Instagramen ere 
saltzen ditut".

NAIARA URIARTE   
okiNa Eta gozogiLEa

"Ogi ekologikoak eta 
gozoak salduko ditugu"

"Ogiak ekarriko ditugu 
azokara, baina, halakoetan, 
azokara gozoak ere ekartzen 
ditugu saltzeko: tartaletak, 
pastak, galletak... Jendeak 
ongi hartzen ditu halakoak. 
Ogiei dagokienez, Errastikon 
guk ogi ekologikoa egiten 
dugu, eta klase askotako ogiak 
izaten ditugu. Iaz lehenengoz 
izan ginen eta oso harrera ona 
izan genuen, egia esan. 
Aretxabaletako sanmigeletako 
azokan jende asko ibiltzen da 
eta espero dezagun aurten ere 
halaxe izatea, eta jendeak 
ondo hartzea".

Zer salduko duzue azokan?
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
San Migel jaietara gerturatzen 
den oro pasatzen da Loramen-
diren talo-txosnatik, eta aurten 
ere izango da bertan prestatzen 
dituzten talo gozoak jateko au-
kera. Horrekin batera, Bein-
ke-Loramendikoen dantza ema-
naldiak ere ez du hutsik egingo, 
ikus-entzuleen gozamenerako. 
Bi hitzordu horietan izango da 
Eneritz Urrutia aretxabaletarra 
parte hartzen, eta horien gaine-
koak komentatu ditu.
Sanmigeletan talo-txosna ere izan-
go da, beste urte batez, baina be-
rritasunak daude, ezta?
Bi urte xelebre pasatu eta gero, 
aurten, berriro San Migel jaiak 

ganoraz ospatuko ditugu, eta, 
alde horretatik, pozik nago. Goi-
zean taloak jotzen egongo naiz 
(gara); aurten, Mitarte kaleko 
lehengo bodegoian. Aurten, ta-
lo-txosnaren lekuaren aldaketa 
izango da berritasun, baina 
esentzia eta gogoa berberak 
izango dira bertan aritzen ga-
renon partetik. Guztira, 60 per-
tsona inguru arituko gara taloak 
egiten, bi txandatan banatuta: 
10:30etik 12:30era izango da lehe-
nengo txanda eta 12:30etik 
14:30era bigarren txanda.
Zein izaten da Loramendiren ta-
lo-txosnaren helburua?
Loramendi Euskara Elkarteak 
antolatutako talo-txosnaren hel-
burua da dirua ateratzea urtean 
zehar euskararen normalizazio-
rako antolatzen diren ekintze-
tarako. Baina, aldi berean, ta-
lo-txosnak euskaltzaleon topa-
leku gisa ere funtzionatzen du; 
batzeko aukera ematen du eta 
tril egiteko lekua da.
Beteranoengandik ikasteko auke-
ra ere izango du talo-txosnara la-
guntzera joaten denak, ezta?
Duela 24 urte, Loramendin egin 
nuen lan, eta Tril izeneko ema-
kume talde bat zegoen. Orduko 

emakume askok jarraitzen dute 
taloak egiten, eta, beraz, betiko 
horiengandik ikasteko aukera 
izango da. Gainera, tril hitzak 
elkartzea, topo egitea… esan gura 
du; hala, tril egitera animatzen 
ditut herritar guztiak.
Hori, zapatu goizari dagokionez. 
Arratsaldean, berriz, dantza saioan 
izango zara. Zer ikusteko aukera 
izango dute bertaratzen direnek?
Irailaren 24an, zapatua, 19:00etan, 
Beinke-Loramendi dantza ema-
naldia izango dugu Herriko 
Plazan. Dantza saioekin irailaren 
hasieratik ari gara, eta ondo 
ikasita joango gara. Garai bate-
ko Loramendi ikastolaren eta 
Beinke Kultura Elkartearen 
batzea adierazten duen ekintza 
da. Kanpotik jende askok histo-
ria ez ezagutu arren, sinboliko-
ki oso polita da. Beinke-Lora-
mendi dantza, arin-arina eta 
fandangoa, eta txapeloa egingo 
ditugu, eta, amaitzeko, Larrain 
dantzarako herritar ezberdinak 
sartuko dira dantzara.
Dantzariak, beraz, ez dira faltako?
Zenbait urtetan dantzari larre-
gi izan dira, baina aurtengo 
dantza-saioan 70-80 lagun batu-
ko garela uste dut. Eneritz Urrutia, 2018ko sanmigeletan taloak prestatzen. GOIENA

"Tril egitera animatzen 
ditut herritar guztiak"
ENERITZ URRUTIA bEiNkE-LoRaMENDiko DaNtzaRia Eta taLogiLEa
aretxabaletako Loramendi taldeak antolatutako talo-txosnak lokalizazio berria izango 
du aurtengo San Migel jaietan: Mitarte kaleko lehengo bodegoi zaharraren lokala
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Sanmigeletako programazioan 
izango diren ekintza guztien 
artean, jaiei amaiera emateko 
kontzertuaz Aretxabaleta Abes-
batza arduratuko da. Beste urte 
batez, ez dute hutsik egingo, eta, 
herritarren aurrean aspaldi ez 
dutela kantatu esanez, "kontzer-
tu garrantzitsua" izango dela 
adierazi du Angel Barandiaranek, 
Aretxabaleta Abesbatzako zu-
zendariak, eta gogoz daudela 
gaineratu.

Kolaboratzaileen laguntzarekin
Irailaren 25ean, domekan, abes-
batzako kideen kantuekin goza-
tzeko aukera izango dute are-
txabaletarrek, Iturrigorri fron-
toian. Emanaldia 19:00etan ha-
siko da, eta haiekin batera 
beste hainbat lagunek ere har-
tuko dute parte ikuskizunean. 
"Ohiko kantuak eskainiko diz-
kiegu herritarrei sanmigeletako 
kontzertuan; taldeko hainbat 
bakarlarik ere abestuko dute, 
eta indar handiko kantuak izan-
go dira; esaterako, Mariatxen 
Urkia eta Mari Karmen Etxean-
dia, Jokin Bengoa, Imanol Aiz-
purua eta Olatz Urkia izango 

dira. Haiez gain, Musika Esko-
lako haurrek ere parte hartuko 
dute saioan. Kasu horretan, hiru 
abesti abestuko dituzte, eta, gero, 
abesbatzarekin batera beste pie-
za bat eskainiko dute". Horrekin 
batera, kantua musikaz laguntzen 
arituko diren musikariez gain, 
bi dantzarik ere parte hartuko 
dute ikuskizunean.

Emanaldiaren bigarren zatia 
izango dela ikuskizuneko une 
bereziena azpimarratu du Ba-
randiaranek. Izan ere, pandemia 
garaian hil diren guztiak omen-
tzeko zenbait kanta eskainiko 
dituzte, omenaldia ondo boro-
biltzeko.

Omenaldi berezia
"Pandemia garaian hil diren 
pertsona guztiei zuzenduta es-
kainiko dugu sanmigeletako 
emanaldiaren bigarren zatia. 
Garai horretan hil diren guztiei 
eta baita abesbatzan hil zaizki-
gun bost kideei ere zuzenduta 
izango da. Besteak beste, Aita 
Gureak, Agur Abestia (Zergatik 
galdu itxaropen)... piezak abes-
tuko ditugu. Ea ondo irteten den 
emanaldia eta bertaratzen dire-
nen gustukoa den".

Aretxabaleta Abesbatza osatzen duten kideak, asteon, entseguan ateratako talde argazkian. MIRARI ALTUBE

Aretxabaleta Abesbatza 
kanturako gogoz dago
irailaren 25ean, sanmigeletako kontzertua egingo du aretxabaleta abesbatzak. angel 
barandiaran zuzendariaren gidaritzapean, 19:00etan hasiko da emanaldia, iturrigorri 
frontoian, eta herritarren aurrean saio ederra eskaintzeko gogoz daude
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Xabier Urzelai aREtXabaLEta
Herri kirol erakustaldia egingo 
dute domekan Aretxabaletako 
plazan, 13:00etan, eta duatloia-
rekin hasiko dute proba, Jesus 
Mari Mujikaren eta Aratz Mu-
gerzaren arteko zeingehiagoka: 
"Aspaldian halako erakustaldie-
tan duatloiak modan jarri dira. 
Ikusleek kirol ezberdinak ikus-
ten dituzte, eta, egia esan, za-
leendako entretenigarria izaten 
da", adierazi du eguneko prota-
gonistetako bat izango den Mu-
gerzak: "Ni, normalean, pentat-
loietan ibiltzen naiz, baina do-
mekan duatloia egingo dugu. 
Hala, lehenengo zeregina izango 
da etzanda egongo diren sei en-
bor moztea –jai egitarauko pro-
gramarekin alderatuta, aldake-
ta txiki batzuk egingo dituzte–". 

Eta ondoren, plazari korrika 
egingo dizkiote 15 itzuli inguru: 
"Plazaren tamainaren arabera 
15 edo 20 itzuli egingo ditugu, 
halako saioetan kilometro eta 
erdi inguru egiten dugu laster-
ka. Hori ez da proba luzea izaten, 
baina komeni da indarrak neur-
tzea, garrantzitsua da-eta azken 
lanetarako fresko iristea". Izan 
ere, azken lan hori izango da 

zutik egongo diren bi enbor 
moztea: "Lan teknikoa da, eta 
nekeak zeresan handia izaten 
du, nekatuta zaudenean teknika 
galdu egiten da eta. Normalean, 
korrikako tartean ez da alde 
handirik egoten; horrenbestez, 
azken tarte horretan erabakiko 
da nor den irabazlea".

Eguraldiaren eragina
Mugerzak nabarmendu du eu-
rek egin beharreko lanetarako 
eguraldiak ez duela askorik 
eragingo –ikusleengan, gehiago–, 
baina ondoren egongo diren 
probetan eguraldiak dezente 
baldintzatuko du erakustaldia: 
"Karmele Gisasola eta Amalur 
Arbelaiz aizkoran ibiliko dira 
nor baino nor gehiago, lau egur 
izango dituzte zain, eta horiek 
ere ez dute eguraldiarekin ara-
zorik izango. Baina Jon Unanue 
Goenatxo-k aterpea beharko du 
harriak jasotzeko, harriak bus-
titzen badira labainkor egoten 
dira eta. Hiru harri ekarriko 
ditu, borobila, errektangeluarra 
eta kubikoa. Eta, gainera, las-
to altxatzea egiteko, Jose Mar-
tin Bustinza Tubi-ri ere ezin 
zaio soka busti".

Aizkolari bat zutik dagoen enborra mozten, aretxabaletarren begiradapean, 2018ko San Migel jaietako erakustaldian. GOIENA

Duatloia ikusgai herri 
kirolen erakustaldian
Domekan 13:00etan plazan egingo duten erakustaldian, Jesus Mari Mujika eta aratz 
Mugerza aizkoran ibiliko dira, baina korrika ere egingo dute. "zutik moztu beharreko 
enborretara fresko iristea garrantzitsua da", adierazi dio goiENari Mugerzak
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L.Z.L. ELgEta
Urteak dira Elgetan patata-tor-
tilla lehiaketarik egiten ez dela. 
Goibeko Euskaltzaleen Topagu-
neak antolatu du zapaturako, 
eta, horrekin batera, sagardo-upe-
la eta Mauxitxa txaranga iraga-
rri ditu. Upela Oiharte sagardo-
tegitik helduko da, eta 17:45ean 
zabalduko dute, plazan. 18:00etan 
hasiko da patata-tortilla lehia-
keta. Noski, zenbat eta talde 
gehiagok parte hartu, hobeto. 
Horregatik, izena ematera ani-
matu dituzte herriko eragileak 
eta norbanakoak. 

Parte-hartzaileek ordubeteko 
tartea izango dute tortillak aur-
kezteko. Orduan helduko da 
epaimahaiaren txanda. Sari 
banaketa 19:30ean izango da, 
eta, jarraian, Irulita txarangak, 
zezenek eta buruhandiek giro-
tuko dute festa.

Euskaraldiko argazkia
Udazken Jaia baliatuko du El-
getako Euskaraldia Batzordeak 
lehen kale ekintza egiteko. Eus-
karaldiaren aldeko argazkian 
parte hartzera gonbidatu ditu 
herritarrak, 19:00etan.

Udazken Jaia eta Euskaraldiko 
erretratua zapatuan plazan
Patata-tortilla lehiaketa iragarri du goibekok; 
sagardo-upela eta Mauxitxa txaranga ere izango dira

JOSE ANTONIO OJANGUREN

Erretiratuek egun-pasa Uxuen
Aurreko astean, 80 urtetik gorako bazkideen bazkaria egin zuten; eta aste 
honetan, Uxuera joan dira egun-pasa. Gogotsu ekin diote ikasturte berriari 
Xalbadorpe erretiratuen elkartean. Uxuek merezi du bisita, zalantzarik 
gabe. Bazkaria, berriz, Azagran egin zuten. Autobusa ia beteta joan zen 
Elgetatik. 

Bisita gidatua lubakietara domekan
Espaloiko Memoria Historikoaren Euskal Interpretazio 
Zentrotik abiatuko da taldea, 10:00etan. Izena ematea 
beharrezkoa da: 943 79 64 63 edo turismo@debagoiena.eus.

Irakurketa talde feministaren saioa
Emakumearen mugak lan merkatuan izenburupean egingo dute 
saioa eguaztenean, 18:30ean, liburutegian.

Tortura testigantzak eguenean
EH Bilduk antolatuta, Bi arnas ikus-entzunezkoa eguenean, 
19:00etan, udaletxeko areto nagusian. Iratxe Sorzabal eta Mari 
Nieves Diaz ama-alaben testigantzak jasotzen ditu. 

oHaRRak

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Herri mailako lasterketa kuttu-
na da elgetar askorendako eta 
aurten ere eman du ikuskizuna. 
Herritarren denborak hartzen 
dira kontuan eta gizonezkoetan 
egizabaldarrak izan dira aurten 
ere jaun eta jabe podiumean. 
Martin Egizabal (17.18) izan da 
garailea, eta ondoan izan zituen 
podiumean Pablo Egizabal anaia 
(17.46) eta Iñaki Egizabal aita 
(18.39). Esan behar da tarteko 
denbora egin zuela Julen Badio-
la bergararrak (17.54). Gauzak 
horrela, Eleder Lozanok 2015ean 
egindako markak jarraitzen du 
indarrean: 16.14.  

Emakumezkoetan Saioa Ugidos 
(24.45) izan zen azkarrena, eta 
Argider Txurrukak (25.10) biga-
rren egin zuen. Txurrukak du, 
oraindik ere, markarik onena: 
2019an, 23.47 egin zuen.

12 urtetik gorakoen artean 
nabarmentzekoa izan zen Unax 
Agirrek egindako denbora: 18.08. 
Eguneko laugarren denborarik 
onena egin zuen helmugan. In-
txortako puntara ere laugarren 
heldu zen. Ona, baita ere, kate-
goria berean Maddi Barrutiak 
egindako denbora: 25.15. Gaine-
rako parte-hartzaileak izan ziren 
Ibai Zabaleta (18.59), Haritz 
Barrutia (20.01) eta Iker Badio-
la (23.32). 

Harrobia indartsu dator
Ondoren jokatu zen 12 urtetik 
beherakoen lasterketa. Hamabi 
lagun aritu ziren: zazpi mutil 
eta bost neska. Lehia estua izan 
zuten, baina denek jaso zuten 
sari bera.

Argider Txurruka eta Maddi Barrutia, Intxortako puntan. PELLO GORROTXATEGI

Parte hartzea sendotzen 
doa Intxortako igoeran
23 lagunek egin zuten lasterketa zapatuan; hamaikak jokatu zuten intxortako igoera, 
eta Salbador ermitarainoko umeen lasterketan hamabi izan ziren. Martin Egizabal 
(17.18) eta Saioa ugidos (24.45) izan ziren azkarrenak helduen lasterketan

LAN ONA EGIN ZUTEN 
PARTE HARTZAILEEK, 
BAINA AURTEN         
ERE EZ DA MARKARIK 
HOBETU

Baserritarren eta artisauen 
azoka egunean jokatu zen 
Intxortako igoera, eta jendetsua 
izan zen azoka bera ere. 
Plazaren erdian eta azokako 
postuen artean kokatu zuten 
podiuma, sari banaketa egiteko, 
eta parte-hartzaile guztiek jaso 
zuten sari bana. Iraitz Lazkano 
alkatearen eta Ibai Etxaniz Kirol 
zinegotziaren eskutik jaso 
zituzten sariak. Sari banaketa egin osteko talde argazkia. L.Z.L.

Saria bana guztiendako

Denborak
Mutilak +16 urte Intxortan Plazan

Martin Egizabal 12.02 17.18

Pablo Egizabal 12.28 17.46

Iñaki Egizabal 12.46 18.39

Neskak +16 urte   

Saioa Ugidos 17.03 24.45

Argider Txurruka  17.28  25.10

Mutilak +12 urte   

Unax Agirre 12.31 18.08

Neskak +12 urte   

Maddi Barrutia 17.35 25.15

ITURRIA: ELGETAKO UDALA
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Pandemiak eraginda hainbat 
alditan atzeratu behar izan os-
tean, urriko lehen aste bukaeran 
izango da, azkenean, África, las 
dos orillas musikalaren estrei-
naldia. Hiru emanaldi egingo 
dituzte: urriaren 1ean, 19:00etan 
eta 22:30ean; eta urriaren 2an, 
19:00etan. Sarrerak geratzen 
dira oraindik: seminarixoa.eus 
webgunean eta aretoko leiha-
tilan erosi ahalko dira; azken 
kasu horretan, eguaztenetan 
eta zinema dagoen egunetan. 
Urriaren 1eko bigarren ema-
naldirako hainbat sarrera ge-
ratzen dira, adibidez.  

Frontoitik Seminarixoa aretora
Bergarako gainerako musikalak 
udal pilotalekuan egin izan dira, 
baina África, las dos orillas Se-
minarixoa aretoan egingo dute. 
Hala ere, nolako ikuskizuna 
izango da? "Berritzailea. Bai, 
behintzat, Bergararentzat. Se-
minarixoa frontoia baino txi-
kiagoa da, baina egokiagoa; zi-
rrikitu guztiak aprobetxatuko 
ditugu. Obra oso koloretsua da, 
musika aldetik bereziki ezber-
dina. Beste edozein baino gehia-
go kostatu zaigu prestatzea, eta 
benetan merezi du", adierazi du 
eszena zuzendari Valen Moñuxek. 

Goyenecheren musika oinarri
Bi ordu pasa irauten duen ikus-
kizunak Afrikaren esentzia 
eroango du Seminarixora, Do-
nato Goyenecheren musika pie-
zak oinarri. "Ohituta gaude popa, 
rocka edota musika klasikoa 
entzutera. Hau musika afrikarra 
izango da, ezberdina. Musika 
horri esker ikuslea inplikatu 
egingo da. Ikuskizuna hasi eta 
berehala ikusleak eszenaren 
parte bihurtuko dira, aktoreekin, 
pertsonaiekin eta musikarekin. 

Ziur ikusle bati baino gehiago-
ri Calipso edo beste pieza dan-
tzagarri bat entzuten duenean 
butakatik altxatu eta dantzatze-
ko gogoa emango diola", adie-
razi du Goyenechek berak. 

"Inoiz baino gogotsuago"
COVID-19ak prestaketa garaia 
bikoiztu egin du denboran gai-
nerako musikalekin alderatuta, 

eta, bidea luzea bezain zaila izan 
ostean, "inoiz baino gogotsuago" 
daude obra estreinatzeko. "Es-
treinaldia hainbat alditan atze-
ratu behar izateak eragin ditu 
krisialdiak. Helburua argi ge-
nuen, eta orain, behin dena prest 
dagoela, inoiz baino ilusio han-
diagoa dugu estreinatzeko. Gai-
nera, gure herrian izango da... 
Prest gaude", adierazi du abes-

batza arduradun Marije Ugaldek. 
Musika arloa zaila bezain poli-
ta dela ere gaineratu du Ugaldek: 
"Ederra da. Zaila bezain ederra 
da. Esperientzia handiko abes-
lariak ditugu abesbatzan, eta 
prozesua oso polita izan da". 

Musikalen haria ez da eten
Martitzenean egindako prentsau-
rrekoan, esker on hitzak izan 

zituen Valen Moñuxek, eta, tar-
tean, eskertu egin zuen Bergara-
ko Udalak eskainitako laguntza. 
Udaletik ez zuten zalantzarik 
izan musikala babesteko, hasie-
ratik. "Balioa emateko gauzetako 
bat da hainbat herritarrek har-
tuko dutela parte ikuskizunean; 
berriro ere, herrian dugun altxo-
rraren adierazle", gaineratu du 
Udaleko Kultura zinegotzi Kris-
tina Markinak. 

Izan ere, Bergarako Musika 
Eskolako ikasleak, artista gon-
bidatuak eta dantzariak arituko 
dira; Bergarako musikalen DNAn 
dago hainbat herritarren zuze-
neko zein zeharkako parte-har-
tzea, eta azken ikuskizun hau 
ez da salbuespena izango. Pan-
demiak oztopo latzak jarrita ere, 
Bergarako musikalen haria ez 
da eten. "Antzerki-musikalen 
herria gara. Eta hori posible da 
jendea dagoelako sortzeko, baina 
baita jendea dagoelako ikustera 
datorrena eta sarrera ordaintze-
ra duena", dio Moñuxek.

'Bretxa'-rekin aldi berean
Urriko lehen asteburuan estrei-
natu ostean, oraingoz, ezingo 
dute África, las dos orillas mu-
sikala beste herri edo hiri bate-
ra eraman, lantaldeko kide 
batzuk Bretxa musikalarekin 
ere ari direlako lanean buru-be-
larri. "Azken hilabeteak zora-
tzekoak izan dira; goizean mu-
sikal bat entseatzen aritu gara 
eta arratsaldean bestea. Zora-
mena izan da, baina merezi izan 
du", kontatu du Moñuxek. 

Marije Ugalde, Donato Goyeneche, Elena Ibarbia, Kristina Markina, Jose Miguel Laskurain eta Valen Moñux, martitzenean. KOLDO ZUBIA

Atzerapenen kolpeen 
gainetik, lana eta ilusioa
Pandemiak eraginda hainbat alditan atzeratu behar izan ostean, azkenean, urriko lehen 
asteburuan estreinatuko dute 'África, las dos orillas' musikala, Seminarixoan; bidea 
"luzea eta zaila" izan ostean, "inoiz baino gogotsuago" daude obraren estreinaldirako

SARRERAK GERATZEN 
DIRA ORAINDIK; 
'SEMINARIXOA.EUS' 
WEBGUNEAN DAUDE 
SALGAI, 20 EUROTAN

Ortuen zozketa, 
urriaren 5ean
80 herritarrek egin dute eskaera San 
Joxepeko ortu komunitarioetarako. 
Horietatik 75 onartu dira –
erreklamazioa jarri ahalko dute 
baztertuek– eta lursailak esleitzeko 
zozketa urriaren 5ean egingo dute, 
udaletxean (11:00). Guztira, 30 eta 
50 metro koadro bitarteko 96 
lursail aterako dira zozketara; 
erabili aurretik lau orduko 
ikastaroa egingo dute onuradunek.

J.B.

Gaur, patata-tortilla lehiaketa 
(20:00) eta Katarsia eta Inguma 
taldeen kontzertuak (22:30) izan-
go dituzte, besteak beste. Bihar, 
umeendako performance tailerra 
(10:00-12:00); herri bazkaria (14:30) 
–zapia jarriko zaie azken urtee-
tan jaiotakoei–; eta argi festa 
(22:00); eta hilaren 29an, San 
Migel Eguna, meza, puzgarriak 
eta txokolate-jana izango dira.

San Migel jaiak 
ospatuko dituzte aste 
bukaeran Angiozarren
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Kirol eta kultura arloetan Ber-
garan lanean ari diren hainbat 
eragileren lana kalera ateratze-
ko asteburua izan behar zuen 
datorrenak. Pandemiaren erruz 
2019a ezkero egin barik egon 
ostean, asteburu honetarako 
hainbat ekintza zeuden aurrei-
kusita; egun osorako egitaraua 
zegoen lotuta zapaturako zein 
domekarako, baina eguraldiak 
asmo gehienak zapuztuko ditu. 

Izan ere, Udalak atzo jakina-
razi zuenez, kirol arloko jardue-
ra guztiak bertan behera utziko 
dituzte: "Domekarako dagoen 
eguraldi iragarpena kontuan 
hartuta, kalean egitekoak ziren 
kirol jarduerak ezingo direnez 
egin, ekimena bertan behera 
uztea erabaki da. Kultura Kale-
rako egitarauan jasotakoetatik 
batzuk, aurreikusi bezala, leku 
itxietan egingo dira". 

Helburua, ikusi eta probatzea
Pandemia aurretik, kirola ka-
lera ateratzeko egun bat egon 

ohi zen eta beste bat egun bat 
kultura kalera ateratzeko, eta 
aurten asmoa zen bi egunak 
asteburu baten pilatzea. Izan 
ere, ekimenaren helburua da 
herriko elkarteek egiten duten 
lana ezagutzera eman eta he-
rritarrei aurkeztea; hau da, 
herritarrak kirola edo kultura 
arloko eskaintzaz informatzea 
eta haien zaletasunekin bat 
egiten duen elkarterik badago 
bertan izena ematera animatzea.

Kirolik ez, kultura bai
Kirol arloko ekintza guztiak 
bertan behera geratu dira, bai-
na euriak ez du ekimen osoa 
zapuztuko, kultura arloko ekin-
tza batzuk egingo dira eta. Ber-
garako Musika Eskolaren Mu-

sika tresnak aurkitzeko prest? 
izeneko ginkana ez da egingo, 
gainditu beharreko probak kalean 
egitekoak ziren eta. Hori bai, 
biharko, hilak 24, aurreikusita 
zegoen Bergarako Orfeoiaren, 
Aritzeta abesbatzaren eta Orfeoi 
Gaztearen kontzertua San Mar-
tin plazan zen egitekoa, baina 
Seminarixoan egingo dute (13:05). 
Eta berdin egingo dute Ttipika 
taldearen dantza gidatuarekin 
eta herriko bertako Low Cost 
Deluxe rock taldearen kontzer-
tuarekin; lehena 19:00etan izan-
go da eta bigarrena 22:00etan, 
Seminarixoan.   

Helduendako bizikleta ikastaroa
Udalari, Lokatzari eta Diputa-
zioari esker, bizikletaz ibiltzen 
ikasteko ikastaroak egingo dira, 
helduei zuzenduta. Ordu eta 
erdiko lau saio izango dira, 
irailaren 27an eta 29an eta urria-
ren 4an eta 6an, 16:30etik 18:00eta-
ra. Ikastaroa doakoa da, baina 
aurrez izena eman behar da 
(649 69 33 02). 

Bergarako Low Cost Deluxe, artxiboko argazki baten, Irizar jauregiaren atarian; bihar, Seminarixoan joko dute, 22:00etan. GOIENA

Kirola eta kultura kalera 
ekimena, euriaren menpe 
zapaturako eta domekarako egun osoko egitaraua prestatu zuen udalak herriko 
kirola eta kultura arloko taldeekin elkarlanean, baina eguraldiagatik bertan behera 
geratu dira bereziki kirol jarduerak; kultura ekintza batzuk egingo dira Seminarixoan

BIZIKLETAN IKASTEKO 
SAIOAK ANTOLATU 
DIRA HELDUENTZAT, 
DOAN; IZENA EMAN 
BEHARRA DAGO

J.B. bERgaRa
EAEko garraio publikoan ezarri 
diren deskontuak herribusaren 
zerbitzuan ere aplikatzeko eskatu 
dio EAJk EH Bilduri: "Herribusa 
Gipuzkoako Garraioaren Lurral-
de Agintaritzako kide ez izan arren, 
beherapenekin bat egitea eskatzen 
dugu. Bide batez, herribusa Gi-
puzkoako garraio publikoaren 
sarean sartzeko aukera aztertu 
egin beharko litzateke".

Mugikortasun plana, "kaxoi baten"
EAJko bozeramaile Maite Agi-
rreren arabera, "familien egoera 

ekonomikoa arintzea" eta, bide 
batez, herritarrek garraio publi-
koa "gehiago erabiltzea" sustatu 
ditzake proposamenak. Dio gaur 
egun txartelik ez duten herrita-
rrek 1,10 euro ordaintzen dutela 
eta txartelarekin 0,60 euro. Hala, 
beherapen berriekin, txartelare-
kin ordainduz gero, 0,30 euro 
ordainduko lituzke bidaiariak 
herribusean. "Argi dugu mugi-
kortasuna hobetzeko lanketan 
aurrerapausoak eman behar 
direla. EH Bilduren mugikorta-
sun planak kaxoi baten gordeta 
jarraitzen du", diote Agirrek. 

Garraio publikoko deskontuak 
herribusean ere nahi ditu EAJk
Jeltzaleek udal gobernuari eskatu diote "ugariak" izan 
daitezkeen abantaila horiek lortzeko lanketa egin dezala

Euskaraldia: ekintzak zehazteko bilera irekia
Ekimenaren hirugarren ediziora begirako plana zehazteko, 
Barrenkaleko 35. zenbakian kokatuta dagoen Euskaraldiaren 
lokalean elkartuko dira, irailaren 27an, 18:30ean. 

Pentsiodunen protesta, banketxeen aurrean
Pentsiodunek "banketxeen abusuak" salatzeko banketxeen 
aurrean egingo dute hurrengo protesta, hilaren 26ean, 12:30ean.

Jardun: 8 urtetik gorakoentzat antzerki eskola
Egubakoitzetan elkartuko dira, Zabalotegi aretoan. Izena 
emateko: jardunkultura@topagunea.eus edo 605 71 24 69.

Kukubaso elkartearen eskutik, ezkur bilketa
Urriaren 1ean elkartuko dira, Miguel Altunaren egoitza berrian 
(10:00). Agirretxeberriko lursailera joango dira: "Haritz eta arte 
ezkurrak jaso nahi ditugu, han prestatzen ari garen mintegian 
landatu edo bakoitzak bere etxera eraman eta zaintzeko". 

Ehunduren trebakuntza saioa hilaren 27an
Tapuntu enpresako Mikel Olaiz komunikazioaz eta marketin 
komunitarioaz arituko da; UNEDen izango da, 17:00etan.

oHaRRak
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Jokin Bereziartua bERgaRa
2020an eta 2021ean ez zen danbor 
hotsik entzun Bergarako kalee-
tan eta herritarrek gogo berezia 
zuten aurten danborradan irte-
teko. Helduen danborradan 700 
lagun baino gehiago irten ziren, 
kalejira ezin koloretsuagoan. 
Azken urteetan euriak baldin-
tzatu izan du bereziki helduen 
danborrada, baina aurten, jus-
tu-justu izan bada ere, ateri 
eutsi zuen. 22 taldek hartu zuten 
parte; horietatik bi berriak izan 
dira: Pirañak eta Txiri. 

Bestetik, Lagun artean eta 
Danbor txikia piezak jo zituzten 
estreinakoz; azken martxa hau 
umeen danborradaren bultza-
tzaile nagusi izan zen eta ekai-
nean zendu zen Pello Garitano 
omentzeko sortu du bandako 
zuzendari Enrike Txurrukak. 
Hilaren 16ko umeen danborradan 
ere gogoan izan zuten Garitano. 

"Jende asko" Munibe plazan
Xaxauren txosnagunea ere Mu-
nibe plazara itzuli da aurten. Jai 
herrikoien konpartsaren balora-
zio orokorra "positiboa" da: "Ekin-
tza guztietan egon da jende asko 
eta azpimarratzekoa da adin 
askotariko herritarrak etorri 
direla Munibera. Horrek asko 
pozten gaitu. Bestalde, esker ona 
adierazi nahiko genieke ekintzok 
gauzatu ahal izateko lagundu 
diguten boluntarioei. Amaitu 
dira sanmartinak eta laster ja-
rriko gara Pentekosteei begira; 
ateak zabalik ditugu lagundu 
nahi duen edonorentzat". Udalak 

datorren astean emango du ba-
lorazioaren berri.

Sokamuturra eta dantza
Aurten ikusmin berezia piztu 
duen ekintzetako bat izan zen 
hilaren 17ko sokamuturra. EAEn 
lehen aldiz zezenketetarako 
zezen garbi bat askatu zuten 
San Martin plazan, Quejoso ize-
nekoa. Errekortadoreek ikus-
kizun polita eskaini zuten; hori 
bai, Quejoso bera mantso ibili 
zen. "Txispa apur bat falta izan 
zaio", dio Bergarako Zezenak 
ganadutegiko Iñigo Almortzak. 

Eta sanmartinetako klasiko 
bat den Moises Azpiazuren ome-
nezko dantza askatu txapelketan, 
Maren Galvez eta Gorka Gra-
nado izan ziren irabazleak, Lezo 
eta Sopelatik etorritako bikotea. 
Julen Murgiondo eta Saioa Ga-
larraga bikote bergararra biga-
rren geratu zen.  

Pandemia aurreko irudia utzi zuen San Martin plazak helduen danborradaren amaieran. ARGAZKIAK: A. AGIRIANO, O. ELORTZA ETA I. SORIANO

Danborrada jendetsuena 
eta asteburua bereziki 
mugitua jaiak agurtzeko

IKUSMINA PIZTU ZUEN 
'QUEJOSO' ZEZENAK; 
PLAZARA LEHEN ALDIZ 
IRTETEN ZELA-ETA, 
MANTSO ARITU ZEN

Pandemiaren mugak gaindituta, bergararrek oso gogotsu hartu dituzte sanmartinak, eta 
igarri da, besteak beste, helduen danborradan 700 lagun inguruk hartu zutelako parte, 
inoizko kopuru handiena; bigarren asteburuko gainerako ekintzetan ere jende asko ibili da

Gorka Granadok eta Maren Galvezek irabazi zuten dantza askatu txapelketa.

Quejoso zezenak ikusmina piztu zuen errekortadoreen eta herritarren artean. 

Xaxauren hilaren 17ko herri bazkarian ia 200 lagun elkartu ziren. 

Umeen danborradaren hasiera, udal biltegitik.

SaNMaRtiNak 2022 bERgaRaN



  

Argazki guztiak kanal 
berezi honetan: 

https://labur.eus/uda-
koargazkiak-2022

ARRASATE

LAGUNTZAILEAK:ANTOLATZAILEA:

KOMUNIKAZIO TALDEA

18.

Leixargarate | Argazkia: Beñat Abasolo Mujika (Aretxabaleta)

Amakin-hamakin-amaking | Argazkia: Xabier Zabala Urriategi (Bergara)

Cadini Group (Italia) | Argazkia: Uxue Otxoa (Arrasate)

Egunsentia Ayous lakuaren ondotik | Argazkia: Maripi Laskurain (Antzuola)

Bidegurutzea | Argazkia: Peli Beltran de Heredia (Aretxabaleta)

Ibilbidean atsedena | Argazkia: Maipi Urteaga (Oñati)

Portimao (Portugal) | Argazkia: Jorge Polo (Eskoriatza)

Osh, Kyrg | Argazkia: Gaizka Untzueta Irasuegi (Arrasate)

Costa Rica | Argazkia: Izar Morillas Igartua (Bergara)

Ortuko fruituak | Argazkia: Ana Mari Ugarte (Aramaio)

481 argazki jaso ditugu.
Eskerrik asko parte hartzeagatik!

Irailaren 23tik 28ra arte, zure 
argazki gustukoena aukeratu ahalko 

duzu (PUBLIKOAREN SARIA). 
Sar zaitez Goiena.eus webgunean 

eta eman zure botoa!

Eta adi egon! Irailaren 30ean, 18. Udako Argazkien Goiena 
Lehiaketaren irabazleak aditzera emango ditugu! Zorte on!
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Oihana Elortza Gorostiza oÑati
Zabalik dago Araozko ostatua. 
Dagoeneko joan daiteke hara 
eta jatekoa zein edatekoa eska-
tu. Baita alokagai dauden hiru 
apartamentuetako baten ostatu 
hartzeko eskaera egin ere. "Oso 
pozik gaude. Badugu gogoa jen-
dea hartzeko eta dugun guztia 
eskaintzeko", dio ostatua hartu 
duen Itziar Mondragonek.

Ez dute sukaldea itxiko
Edariak ez ezik, jatekoak ere 
eskainiko dituzte. "Ostatua za-
balik dagoen egunetan sukaldea 
ere horrelaxe egongo da, zabalik, 
ez dugu itxiko eta hona datorre-
nak beti eskatu ahal izango du 
zerbait beroa jateko, izan salda 
edo izan errazio, plater konbi-
natu edo ogitarteko. Glutenik 
gabeko platerak ere prestatuko 
ditugu, eta baita beganoak ere".

Horixe da ostatuan lanean 
ibiliko diren Mondragonen eta 
Xabier Salaberriren asmoa, "jen-
deari eskaintzea behar duena 
eta gertuko tratua". Eta taberna 

batek eman dezakeen zerbitzuaz 
harago, inguruko informazioa 
ere eskainiko dute, eta inguru-
ko ekoizleen produktuak saldu. 
Tarteka zuzeneko musika ema-
naldiren bat edo hitzaldiak zein 
tertuliak antolatzea ere ez dute 
baztertu; aztertzen ari diren 
aukera bi dira.

Auzoko argazkiak paretetan
Uztailaren 8an sinatu zuen Itziar 
Mondragonek bost urterako ku-
deaketa ardura Udalarekin, eta, 
harrezkero, ostatua atontzen, 
janzten eta herritarrei zein bi-
sitariei zerbitzua emateko ego-
kitzen aritu da Salaberrirekin 
batera. Ostatua non dagoen 
ahaztu barik, auzoko argazki 
zaharrak daude, esaterako, os-

tatuko paretetan eta gailu guz-
tiekin hornituta dauden apar-
tamentuek ere leihoak zabaldu 
eta handik ikusten diren mendi 
tontorren izena dute: Aitzulo, 
Ugaztegi, Andarto eta Aloña. 
Azken horretan biziko da biko-
tea, eta beste hirurak alokatze-
ko dituzte; horietako bat, ego-
kitua.

Auzotarrekin batera
Auzotarrekin batera egin zuten 
irekiera atzo, eguena, iluntzean. 
"Bertako, auzoko, proiektua da, 
auzotarren topaleku ere izango 
da. harrera oso ona egin digute 
eta lagundu ere bai, asko. Gar-
bi genuen horrela hasi nahi 
genuela". Gaurtik aurrera, beraz, 
zabalik dago, 10:00etatik 22:00eta-
ra, behintzat; neguan eta udan, 
baina, ordutegi eta egutegi ez-
berdinak izango ditu. Harrema-
netarako bideak dira: 613 11 20 
85 edo araozkoostatua@gmail.
com. Sare sozialetan ere badau-
de, eta badute webgunea: www.
araozkoostatua.eus.

Xabier Salaberri eta Itziar Mondragon, Araozko ostatuaren kanpoaldean. O.E.

Zabalik dago, gaurtik, 
Araozko ostatua
Edariak eta momentuan egindako jakiak eskainiko dituzte goizetik gaueraino 
tabernan eta apartamentuak ere alokatzeko moduan daude dagoeneko. auzotarren 
topaleku eta bisitarien atseden leku izatea gura dute arduradunek

SALABERRI ETA 
MONDRAGON HAN 
BIZIKO DIRA, ETA 
ZERBITZUA EMATEKO 
GOGOZ DAUDE

Beatriz Artolazabalek eguaztenean Santa Anan egindako hitzaldian. L.Z.

Beatriz Artolazabal sailburuak 
zabaldu du EAJren hitzaldi sorta
Egungo eta etorkizuneko gizarte politikez aritu zen eta 
Euskadi Lagunkoia programa ere azpimarratu zuen 

O.E.G. oÑati
Urte amaierara bitarteko hitzal-
di zikloa abiarazi du Oñatiko 
EAJk, eta astean egin du lehe-
nengo saioa Santa Ana antzokian. 
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako 
sailburu Beatriz Artolazabal 
izan zuten gonbidatu nagusi, 
eta ekitaldian izan ziren, besteak 
beste, Oñatiko eta bailarako 
hainbat ordezkari jeltzale.

Gobernantza eredu berria
Gizarte politika eta zerbitzuen 
etorkizunaz aritu zen Artolaza-
bal, eta etorkizuneko politikek 
hiru erronka nagusiri erantzun 
behar dietela adierazi zuen: 
"Eraldaketa klimatikoa, eralda-
keta ekonomiko-digitala eta 
eraldaketa demografikoa. Duin-
tasuna eta giza eskubideak izan-
go ditugu oinarri. Zaharkituta-
ko gizartea batean bizi gara eta 
honelako gizarteek dituzten 

ezaugarrietara egokitutako po-
litikak garatu behar ditugu. 
Zaintzara, familietara, migrazio 
egoeretara eta gazteen emantzi-
paziora bideratutako politikak 
dira gure helburua".
Sailburua pertsonak ardatz izan-
go dituen gobernantza eredu 
berriaz ere aritu zen, eta Eus-
kadi Lagunkoia programa azpi-
marratu zuen, eta esperientzia 
egiaztatua duela gaineratu zuen: 
"Osasunaren Mundu Erakundeak 
eta Eusko Jaurlaritzak sustatzen 
dute eta, besteak beste, adinekoen 
bizitza autonomoa indartzen du, 
eta haren helburuen artean dago 
prebentzioa eta zaintza jomugan 
izatea, bakardadea edo isola-
mendu egoerak gainditzeko. 
Proiektu hau adineko pertsonen 
zuzeneko partaidetzarekin erai-
kiko da". 

Lourdes Idoiagak adierazi zuen 
"gaurkotasuneko gaiak lantzen" 
jarraituko dutela.

Debagoieneko Abeltzainen El-
karteko (Degabel) bazkideen 
ganadu bilketa udazkenean egin-
go dute. Urtero bezala, behiak, 
zezenak, txahalak, moxalak eta 
behorrak batuko dituzte. Txaha-
letan, beharrezkoa da mihi ur-
dinaren aurkako bi txertoak 
jarrita izatea. Interesdunek 943 
78 16 48 telefonora deitu behar 
dute irailaren 30a baino lehen.

Udazkenean batuko 
dute Degabel 
elkarteko ganadua

Taldekako fitness ekintzak eta 
bestelakoak egongo dira Zubikoa 
kiroldegian gaztetxekoendako, 
hala nola yoga, crossfita, fitbikea 
eta zumba, azken hori baita LH-4 
eta LH-6 maila arteko gazte-
txoendako. Urriaren 4an hasiko 
dituzte saioak eta izena irailaren 
30a aurretik eman behar da ki-
roldegian. Telefono bidez egite-
ko bidea: 943 71 63 75.

Gaztetxoendako 
fitness saioak egongo 
dira Zubikoan
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Maddi Txintxurreta oñatiarra 
da Euskaraldiaren herriko di-
namizatzailea. Aste honetan 
egin dute lehen bilera irekia eta 
hasita daude lanean.
Nolako hasiera izan du Euskaraldiak 
Oñatin?
Aste honetan egin dugu lehen 
bilera irekia, eta Euskaraldiaren 
nondik norakoak azaldu, aur-
tengoaren kantua entzun eta bi 
herritarrek egitasmo honen 
inguruan egindako bertsoak 
entzun ditugu, adibidez.
Nolako lanketa egingo da aurten?
Azken edizioaren formula bera 
jarraituko dugu. Bi rol egongo 
dira norbanakoendako: belarri-
prest-a edo ahobizi-a. Eta enti-
tateendako, ariguneak sortzeko 
deialdia egin da, euskaraz lasai 
hitz egiteko guneak sortzeko: 
enpresetan, zerbitzuetan, osta-
laritzan... Pegatina baten bitar-
tez adieraziko da gune horietan 
euskaraz komunikatu ahal izan-
go garela. Norbanakoen rolak, 
bestalde, hizkuntzarekiko ba-
koitzak hartzen duen konpro-
misoaren araberakoak izango 
dira, ez beti hizkuntza gaitasu-
nari lotutakoak.
Zeintzuk dira epeak batean edo 
bestean izena emateko?
Entitateendako izen ematea za-
balik dago urriaren 15era arte. 
Batzuk dagoeneko batu dira 
egitasmora, baina gainerakoak 
ere animatu gura ditut gai honen 
inguruan berba egitera eta ea 
talde moduan parte hartu gura 
duten hausnartzera. Euskaral-
diaren webgunean sartuta edo 
gurekin harremanetan jarrita 
egin dezakete. Norbanakoen 
izen-ematea, berriz, irailaren 
28an zabalduko da eta bi hila-
betez egongo da zabalik. Aurten, 
baina, aurretik izena emanda 
dutenek mezua jasoko dute par-
te-hartzeaz galdetzen, eta berre-
tsi baino ez dute egin behar. 
Rolak edo entitateetako datuak 
aldatu ahal izango dira, baina 

berriek baino ez dute izena 
emango, aurrekoek atxikimen-
dua berretsi bakarrik.
Zer egingo duzue jendea Euskaral-
dira batzeko?
Entitateetara bisitak eta bilerak 
egingo ditugu, adibidez, baita 
gutunak bidali ere. Hilaren 26an, 
esaterako, bilera egingo dugu 
Euskaldun Berria gelan herriko 
elkarteekin, 19:00etan, eta den-
dariekin 15:30ean. Norbanakoe-
kin ere egingo dugu lan; kalera 
aterata, adibidez. Aste honetan 
batu da batzordea lehenbiziko 
aldiz, baina badago ekintzak 
antolatzeko gogoa.
Ze arrasto utzi dute aurreko edizioek?
Aurtengo Euskaraldiko lorpe-
netan eta erronketan gura da 
fokua jarri. Oñatin egongo da 
espazio bat, adibidez, jendeak 
adierazteko aurreko edizioetan 
egindako ariketekin ze lorpen 
lortu zituen eta aurtengorako 

ze erronka jarri dituen. Taldean 
zein banaka egin daitezkeen 
ekarpenak izango dira. Hizkun-
tza ohiturak aldatzea da lortu 
gura dena. Eta poliki-poliki lan 
eginda eragin daiteke aldaketan. 
Norberak pentsatu behar du ze 
hizkuntza ohitura dituen. Egu-
nerokotasuna euskaraz egitea 
da helburua, lanean, lagunartean 
zein etxean.
Ze ekintza egingo dira Oñatin Eus-
karaldiaren barruan?
Ideiak baditugu, eta aurrera 
eramango ditugu, egingarriak 
diren neurrian.
Non erosi daiteke materiala?
Materiala erosi dugu eta Herri 
Egunean kalean jarriko dugun 
postuan egongo da ikusteko 
eta probatzeko. Eskaerak apun-
tatu eta eskaera osoa batera 
egitea pentsatu dugu. Bestalde, 
urrian etorriko den furgonetan 
ere erosi ahal izango dira, eta 
baita webgunearen bitartez 
ere.
Noiz da hurrengo bilera?
Jaien ostean, urriaren 5ean, 
18:30ean, Euskaldun Berria ge-
lan. Hala ere, edozein momen-
tutan jar daiteke harremanetan 
gurekin edonor: 688 67 93 04 edo 
onati@euskaraldia.eus.

Maddi Txintxurreta, aurtengo Euskaraldiko iragarpenekin. M.T.

"Lorpenak eta erronkak 
aztertu gura ditugu"
MADDI TXINTXURRETA EuSkaRaLDiko DiNaMitzaiLEa oÑatiN
Herriko hainbat entitatek eman dute izena dagoeneko Euskaraldian eta norbanakoak 
eguaztenetik aurrera batu ahal izango dira hizkuntza ohiturak aldatzeko egitasmora

"BELARRIPREST' ETA 
'AHOBIZI' ROLAK ETA 
ARIGUNEAK EGONGO 
DIRA AURTENGO 
EUSKARALDIAN ERE"

1562. Lope Agirreren estatua laneko –azkena– aktoreak, joan den abenduan. M.B.

Jarduna etetea erabaki du 
Olaitturri kultura elkarteak
orain arte egindako antzezlan guztietako materiala 
interneten jarri dute herritarren eskura

O.E. G. oÑati
1977an egin zuten Makalena 
elkarteko hainbat bazkidek lehen 
herri antzerkia, herri ezteia 
irudikatuz. Harrezkero, tartean 
etenaldia egin arren, makina 
bat antzezlan egin dute; Lope 
Agirreren ingurukoa azkena, 
iazko Gabonetan. Astean, baina, 
jakinarazi dute orain arteko 
jarduna etetea erabaki dutela. 
Aurtengo jaietan, beraz, ez da 
herri antzerkirik egongo.

Oñatikoak, eta herrirako
Oñatiko historiari lotutako an-
tzezlanak izan dira egin dituzten 

denak, euskaraz guztiak, eta 
herritarrei eskainiak. Herriko 
hainbat lekutan antzeztu dituz-
te, izan plazan, parrokian, ki-
roldegian, Lazarragan edo San-
ta Ana antzokian. Iñaxio Iriza-
rrek egin izan ditu gidoiak, 
artxiboko lana egin ostean, eta 
gaiaren inguruko kultur hama-
bostaldiak ere prestatu izan 
dituzte, hitzaldiak eginez. Testu 
horiek guztiak, argazkiak eta 
bideoak ere https://olaitturri.
blogspot.com atarian eta libu-
ruetan daude jasota. Baita egi-
teke gelditu den Kataberaren 
gainekoa ere.

Nork helduko dio erronkari?

Iraila heldu da. Irakasleok aurpegi berrien izenak ikasten 
dihardugu; baita beraien arteko keinu konplizeak, lagunkoiak, 
edota begirakune gogorrak antzematen ere. Eta urtero lez, 
antzeko patroien testigu izango gara.

Duela gutxi bezala, eskuak burura eramaten ditugu bullying 
kasu gogor baten berri daukagunean. Eta ez da gutxiagorako! 
Baina ez gaitezen muturreko kasu bati begira geratu. Denak 
izan gara ume eta nerabe; denak izan gara noizbait testigu, edo 
konplize, lagun bati iseka egin diogunean, negarrez bukatu arte; 
ala kuadrillatik bota dugunean. Baliteke guk geuk halakorik 
jasan izana noizbait.

Irakasle eta gurasook, txalupa bereko bi aldeetatik egin behar 
dugu arraunean norabide berean, ezer onik lortu nahi badugu; 
ezinbestekoa dugu ikasleekin zein gure seme-alabekin hitz egin, 
eta alderdi hauei erreparatzea. Lagunekiko jarrera behatu, eta 
okerrak direnak bideratzen saiatzea. Lagun onak izan ditzaten, 
eta lagun onak izan daitezen. 

Guztiona da erronka!

NiRE uStEz

ARANTZAZU UGARTE 
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Domekan egingo dute Arrasa-
teko enduro lasterketaren bos-
garren edizioa, eta, 07:30ean 
hasita, 173 pilotu abiatuko dira 
Arruena parketik, banan-banan, 
antolatzaileek proposatutako 
zirkuitua egitera –31 kilometro 
eta 1.300 metroko desnibel po-
sitiboa–. Aurten, jaitsiera bat 
gehiago egingo dute, bost, baina 

zirkuituko lokatz kopuruak bal-
dintza dezake azken jaitsiera 
hori egitea edo ez. Bost jaitsiera 
horietako bi sekretupean gor-
deko dituzte antolatzaileek, eta, 
horietako bat egiteko pilotuak 
Anporretatik eta Bakuetik apur 
bat urrundu beharko direnez, 
hori da zalantzan dagoen jai-
tsiera. "Joango gara erabakitzen 
bosgarren jaitsiera hori sartu 

edo ez. Pilotuek ordu eta erdi 
gehiago beharko dute jaitsiera 
hori egiteko, eta, oso eguraldi 
txarra badago, ez dugu sartuko, 
ez du merezi goiza behar baino 
gehiago luzatzea, horrek ez du 
lasterketa hobetuko", dio Asier 
Rosadok.

Hala, pilotuek zapatua balia-
tuko dute bost jaitsiera horie-
tako hiru entrenatzeko: "Aurre-

ra genezakeena da Anporreta 
eta Bakue inguruetan daudela, 
gutxienez, hiru jaitsiera. Besteak 
non dauden ez dugu aurrez esan-
go. Eta aurreikuspena da sari 
banaketa ekitaldia 15:30 aldera 
egitea". Ondoren, parrillada 
egingo dute.  

Pozik parte-hartzearekin
Antolatzaileek egindako lanak 
erantzun ona izan du: "Espainia-
ko txapelketa Arrasaten antola-
tu genuenean baino hogei pilotu 
gutxiago izango ditugu, eta hori 
datu ona da. Alde horretatik, 

gure kasa ibili gara lasterketa 
antolatzen, eta eskertzen da. Ho-
rrekin batera, nabarmentzekoa 
da kadete mailako hamazazpi 
pilotu izango ditugula –13 eta 16 
urte bitarteko gazteak–; horren-
bestez, kirol hau gazteen artean 
ere zabaltzen dabil". 

2019ko enduro lasterketan, pilotu bat aldapa behera, ikusleen begiradapean. MARKEL BAZANBIDE

Anporretan eta Bakuen 
behera 173 pilotu etzi
MENDIKO BIZIKLETA  Domekan egingo dute, arrasaten, Euskal Herrian antolatzen duten 
enduro lasterketa bakarra. bosgarren edizio honetarako inoiz baino lan handiagoa 
hartu dute antolatzaileek. Lehenengo pilotua 07:30ean abiatuko da, arruenatik

OSO EGURALDI 
TXARRA EGITEN BADU, 
BOST BEHARREAN 
LAU JAITSIERA 
EGINGO DITUZTE

Bosgarren edizioa, eta inoiz 
baino lan handiagoa?
Halaxe da, bai. Batetik, 
bidezidorrak atontzen inoiz 
baino lan handiagoa hartu 
dugu; bost bide izango dira, eta 
horietako bi sekretupean 
gordeko ditugu. Baina, 
bestalde, zerbitzu batzuk asko 
garestitu dira, arazoak izan 
ditugu beste zerbitzu batzuk 
kontratatzeko... Zorionez, lotuta 
dago dena.
Eguraldi txarra iragarri 
dute...
Euri apur bat egitea ez zaigu 
txarto etorriko, mendia oso siku 
dagoelako. Baina asko botatzen 
badu, proba baldintzatu dezake, 
bai. Bost jaitsiera aurreikusi 
ditugu, baina lokatz asko 
badago, horietako bat bertan 
behera utziko dugu, lau egingo 
ditugu, lasterketa asko luzatuko 
litzatekeelako.

Hilabeteak lokatzetan ibili 
barik. Erabakigarria izan 
daiteke?
Bai, zalantza barik. Hilabete 
asko daramatzagu sikuan 
ibiltzen, eta, halako batean, 
lokatza. Gurpil-azalak aldatu 
beharko ditu jendeak, eta 
baldintzetara ondo egokitzen 
denak abantaila izango du. 
Aspaldian lokatzetan ibili ez 
bazara, hasierako sentsazioak 
ez dira onak izaten. Pilotuek 
zapatua izango dute 
horretarako.

GOIENA

"Lokatzetara azkar ohitzea klabea 
izango da aurrean ibiltzeko"
ASIER ROSADO aNtoLatzaiLEa

X.U. bERgaRa
Europako Duatloi Txapelketa 
jokatu zuten zapatuan Bilbon, 
eta, antolakuntzaren eskaeren 
gainetik, Bergarakoak muzin 
egin zion Espainiako jantziekin 
lehiatzeari. Antxintxikako elas-

tikoarekin egin zuen lasterketa, 
Gu Ere Bai ekimenarekin bat 
eginda.
Hasteko, zorionak! Bosgarren izan 
zara zure adin tartean [70-74].
Eskerrik asko. Oraingoan, bai-
na, emaitza gutxienekoa izan 

da, nahiz eta kirolariok horri 
begira egiten dugun lan.
Aldarrikapenerako lasterketa izan 
da, baina, oraingoa. 
Bai. Euskal selekzioen ofizial-
tasunaren aldeko elkarte Gu Ere 
Baik abuztuan salatu zuen Eu-
ropako Duatloi Txapelketan 
parte hartzeko ezinbestekoa zela 
herrialde bakoitzeko uniforme 
ofiziala erostea, eta, beraz, Es-
painiako edo Frantziako elasti-
koak janztera behartuta geunden 
gu. Nik oso garbi neukan ez 
nuela halakorik jantziko.

Lasterketak berak dakarren nekea-
ri tentsioa batu behar...
Bai, lasterketara sartzeko kon-
troletan gezurretan ibili behar 
izan nuen, elastikoa tapatzen, 
eta deskalifikatuko ninduten 
beldur ere banintzen. Baina 
sailkapen ofizialean azaltzen 
naiz, bete dugu helburua. Orain-
go asteburuan duatloiko proba 
nagusia egingo dute eta hor 
euskal herritar askok emana du 
izena. Ez dakit inor animatuko 
ote den gauza bera egitera, gure 
zilborrari begira gabiltza denok.

"Oraingoan, Bilboko duatloiko 
emaitza gutxienekoa izan da"
JUAN MARTIN ELEXPURU aNtXiNtXikako tRiatLEta
Europako txapelketan ez da Espainiako jantziaz lehiatu

Elexpuru, duatloiko helmugan. J.M.E.



KIROLA      55GOIENA ALDIZKARIA  2022-09-23  Egubakoitza

Xabier Urzelai aRRaSatE
Udazkenean bailaran izan ohi 
den hitzordu kuttunetako batek 
kale egingo du aurten: Oña-
ti-Arrasate herri lasterketak, 
hain zuzen. Urteetan Oñatiko 
Antxintxiketan atletismo taldeak 
izan du lasterketa antolatzeko 
ardura, besteak beste, Arrasate 
Atletiko taldekoen laguntzarekin, 
eta orduan, Arrasate-Oñati ize-
na zuen probak. Hala, 2018an 
AED elkarteak hartu zuen las-
terketa antolatzeko erreleboa, 
eta hor ere atletismo taldekoen 
laguntzarekin eta beste kolabo-
ratzaile askorekin, bi edizio 
arrakastatsu antolatu zituzten, 
2018an eta 2019an. 

Hirugarren edizioa antolatze-
ko gurpilean sartuta, pandemia 
tarteko AEDk bertan behera 
utzi behar izan zuen 2020ko edi-
zioa, eta, bi urteko hutsunearen 
ondoren, udazken honetan ez 
da lasterketarik egongo. "Ez da 
pandemiaren ondorioz hartuta-
ko erabakia izan, iaz euskara 
elkartearen baitan egindako 

hausnarketa prozesu baten on-
dorioz hartutako erabakia izan 
da. Bi edizio hauek erakutsi 
digute ze lan dagoen halako las-
terketa baten atzean, sarritan 
esan dugun hori; halako hitzor-
du batek antolaketa ia profesio-
nala eskatzen du, eta gu ez gara 
profesionalak", dio Itxaro Arto-
lak. Hala, AEDtik nahiago izan 
dute kirol hitzordu bat antolatu 
beharrean indarrak neurtu eta 
fokua Euskaraldian jarri –2022ko 
azaroaren 18tik abenduaren 2ra 
bitartean izango da Euskaraldia–.

Euskararekin hartu-eman estua
Oñati-Arrasate, edo Arrasa-
te-Oñati, ez da lasterketa arrun-
ta, historikoki kirol hitzordu 
horrek hartu-eman estua izan 

du euskararen normalizazioaren 
aldarrikapenarekin. 80ko ha-
markadan sortu zuen Oñatiko 
atletismo-zale talde batek, eta 
ondoren, Oñatiko Laixan eus-
kara elkarteak hartu zuen pro-
ba antolatzeko ardura –AEDkoen 
laguntzarekin–. 

Urte batzuen ondoren, laster-
ketak beherakada izan zuen 
–2009an ez zuten antolatu–. Bai-
na 2010etik 2017ra, Oñatiko An-
txintxiketan taldeko lagunek 
sekulako bultzada eman zioten 
probari, 300 lagunetik gora ba-
tzeraino. 2017an, talde horrek 
erreleboa eskatu zuten, bestela 
ere beste lasterketa batzuk an-
tolatzen nahikoa lan zeukatela-
ko. Eta 2018an, euskara elkarte 
baten babesera etorri zen, oste-
ra ere, proba. Esanguratsua izan 
zen AEDk 35 urte bete zituela 
2018an eta efemerideak bat egi-
ten zuela lasterketaren 35. ur-
teurrenarekin. Erreleboa nork 
hartuko zain geratuko da, berriz 
ere, Oñati-Arrasate, edo Arra-
sate-Oñati.

AEDk ez du antolatuko 
Oñati-Arrasate proba
ATLETISMOA  Lasterketa bi urtean antolatu eta gero, arrasateko euskara elkarteak 
hausnarketa prozesu baten ondoren erabaki du aurten fokua Euskaraldian jartzea. 
"Ez da pandemiagatik izan; neurtu egin behar da indarra non jarri", dio itxaro artolak

Oñati-Arrasate lasterketaren 2019ko edizioan, bi lasterkari helmuga gurutzatzen, pozarren. GOIENA

AED-K BI URTEZ 
ANTOLATU DU PROBA; 
AURTEN, INDARRA 
EUSKARALDIAN 
JARRIKO DUTE

X.U. aRRaSatE
Ligako hirugarren jardunaldian 
hirugarren derbia jokatuko dute 
bailarako ordezkariek. Orain-
goan, Aretxabaleta eta Bergara 
izango dira aurre aurre, San 
Migel jaiak tarteko, ezohiko 
ordutegian (zapatua, 11:00, Iba-
rra); ligan lehen garaipena es-
kuratu nahi dute bi taldeek, 
puntu bana dute eta. 

Mondrak ere etxean jokatuko 
du zapatuan (16:30). Moreek ere 
puntu bat batu dute lehenengo 
bi jardunaldietan, eta oraindik 
esku hutsik dagoen Amaikak 
Baten bisita izango dute Matia-
sen mutilek. Oso ondo hasi di-
renak oñatiarrak dira. UDAren 
kontra irabazi egin zuten (1-2), 
eta joan den astean, Eztalan, 3-0 
hartu zuten mendean Hernani. 
Punturik batu ez duen Beti Gaz-
teren kontra jokatuko dute do-
mekan, Lesakan (17:00).  

Leintz Arizmendi eta Bergara
Kategoria bereko emakumezkoek 
etxean jokatuko dute. Gaur, 
egubakoitza, jokatuko du Leintz 
Arizmendik Beti Gazteren kon-
tra (21:00, Mojategi) eta domekan 
Bergarak Urola hartuko du 
(18:00).

Txino eta Xabi –artxiboko irudia–. GOIENA

Puntu bakarra duten UDA eta 
Bergara aurrez aurre domekan
FUTBOLA  Ligako hirugarren jardunaldian beste derbi bat; 
lehen garaipenaren bila zelairatuko dira bi taldeak

Euskal Kopako lehenengo jar-
dunaldian Easoren kontra galdu 
eta gero –joan den astean atseden 
izan zuten–, Mondragon Uniber-
tsitateak domekan izango du 
Euskal Kopan aurrera egiteko 
beste aukera bat (18:30, Iturripe). 
Julen Berrocalen mutilek Tabi-
rako izango dute aurrean. Ema-
kumezkoen taldeak, berriz, 
urriaren 2an hasiko dute liga.

SASKIBALOIA  Euskal 
Kopako partidua 
jokatuko du MUk

Urriaren 2an egingo dute Ara-
maioko ibarrari buelta ematen 
dion mendi martxa, eta zirkuitua.
com-eko webean eman daiteke 
izena, irailaren 25era arte. Be-
rrikuntza moduan, aurtengo 
ibilbide luzea, 41 kilometro eta 
2.900 metroko desnibel positiboa 
duena, Euskal Mendi Federa-
zioaren Iraupen Luzeko Ibilbi-
deen Zirkuituaren barnean dago.

MENDIA Irailaren 25a 
da Aiba!-n izena 
emateko azken eguna

Datorren zapatuan, urriak 1, 
mendi bizikleta martxa egingo 
dute Aretxabaletan (09:00, plazan. 
15 euro). Antolatzaileek hiru 
ibilbide jarri dituzte aukeran. 
Hala, sasoi onean daudenek 50 
kilometro eta 2.000 metroko des-
nibela gainditu beharko dute, 
baina ibilbide ertaina (40 km) 
eta motza (30 km) ere egongo 
dira aukeran. 

MENDIKO BIZIKLETA  Irteera 
egingo dute urriaren 
1ean Aretxabaletan

Iazko denboraldi amaiera ede-
rraren ostean –bi taldeen artean 
egon zen igoera fasea jokatzeko 
txartela, eta Eskoriatza sailkatu 
zen–, asteburuan hasiko dute bi 
talde horiek maila nazionalean 
liga. Arrasatekoek Elorrietako 
hartuko dute bihar (16:30, Mu-
sakola) eta Eskoriatzakoek Ku-
kuyagakoen kontra jokatuko 
dute (18:00, Manuel Muñoz).

ARETO FUTBOLA  Liga 
hasiko dute maila 
nazionaleko taldeek
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Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria DEbagoiENa
Iaz zen egitekoa Euskal Herriko 
Bertsolari Txapelketa Nagusia, 
baina urtebete atzeratu behar 
izan zuten, izurritearengatik. 
Azkenean, bihar emango diote 
hasiera, Getxon (Bizkaia), eta 
Arrasaten izango da hurrengo 
saioa, etzi. Bertsozale Elkartea-
ren arabera, bertsolariak ez ezik, 
publikoa ere "irrikaz" dago, eta 
Gontzal Agote talde antolatzai-
leko kideak, berriz, uste du "orain 
arteko aldiak bertso mundua 
hankaz gora" jarri badu ere, 
egon dela heldulekurik. "Bertso 
plaza berpiztu egin da". Bada, 
41 bertsolari arituko dira plaza 
horretan, eta tartean dira Peru 
Abarrategi eta Manex Agirre 
aramaioarrak ere. 

Biharko saioan abestuko du 
Abarrategik, Arabako txapela 
eskuratuta. "Uste dut baietz, 
prest nagoela. Sentsazio berriak 
dira niretzako, baina gozatzea 
dut asmo; txapelketa nagusian 
egonda, hala ez egiteak amorrua 
emango lidake". Agirrek, aldiz, 
Gasteizko saioan hartuko du 
parte, urriaren 2an. Dena den, 
aitortu du "oraindik hotz samar" 
dagoela. "Sailkatu ginenetik 
genekien bazetorrela, udaberri-
tik, baina benetan orain ari gara 
kontziente egiten". 

Zehazki, hamalau saioko txa-
pelketa izango da. Lehenengo 
fasean, 36 bertsolari arituko 
dira, eta talde bakoitzeko ira-
bazleak zein puntu onenak 
dituztenak igaroko dira fina-
laurrekoetara. Lehenengo itzu-
lian, azken txapelketako fina-
listekin batera arituko dira 
bertsotan, eta fase horretako 
irabazleak zein puntuazio one-
na dutenak bigarrengora pa-
satuko dira. Azkenik, Maialen 
Lujanbio gaur egungo txapel-
dunak eta finalerdikoetako 
zazpi bertsolaririk onenak 
ariko dira finalean. 

Iruñeko Nafarroa Arenan egin-
go da, bertsogintza Euskal He-
rriko txoko gehiagotara heda-
tzeko, azken urteetan BECen 
(Bizkaia) egin izan baita. 

Aurre-esperientziak
Bi bertsolariek azaldu dutenez, 
nahiz eta udara "garai nekeza" 
izan, elkarrekin aritu dira ber-
tsotan, eta baita Aramaioko 
bertso eskolako lagun batzuekin 
ere. Agirreren ustetan, "horrek, 
gutxienez, txapelketaren barruan 
sentitzen" laguntzen du, eta Aba-
rrategik erantsi du "etxeko lanak 
eginda" joango direla saioetara. 

Haren kasuan, gainera, lehen 
aldia izango du Euskal Herriko 
Txapelketa Nagusian, eta herri-
kideak, bigarrena, 2013an aritu 
baitzen. 

"Zortzi urte baino gehiago 
igaro dira ordutik, eta orduan 
nintzena eta gaur naizena oso 
pertsona ezberdinak dira", kon-
tatu du Agirrek. Bertsolaritza-
rekin duen harremana ere "oso 
bestelakoa" dela adierazi du, eta 
orduko esperientzia ez dela ha-
rentzako erreferentzia bat. Beraz, 
orain, espero du "saio ona" egi-
tea. "Hori beti esan ohi dugu, 
baina benetan nahi dugulako 
da, ez da klixe bat". Are, nabar-
mendu du lurraldeetako txapel-
ketetan elkar ondo ezagutu ohi 
dutela, eta erlazioa ere badagoe-
la bertsolarien artean, baina, 
oraingoan, denak ezagututa ere, 
ez dutela harreman berbera 
bertsokide guztiekin. 

Hain justu, Amaia Iturriotz, 
Haritz Mujika, Iban Urdangarin, 
Miren Artetxe eta Xabat Galle-
tebeitia arituko dira bertsotan 
oholtza gainean Agirrerekin 
batera, eta Agin Laburu, Nerea 
Elustondo, Eneko Lazkoz, Oiha-
na Bartra eta Unai Mendizabal, 
berriz, Abarrategirekin. "Ziu-
rrenik, Euskal Herriko txapel-
ketak aukera hau emango ez 
balit, agian, zaila izango litza-
teke jende horrekin plazan el-
kartzea; aukera polita da", ai-
patu du Abarrategik. Are, jendeak 
esan ohi dio bertso saioak "oso 
itxura polita" duela, eta, beraz, 
ziur dago guztien artean "kimi-
ka" lortuz gero, eta tentsio eta 
urduritasunak kontrolatuz gero, 
"oso ondo" aterako dela. 

Aldaketaren unea  
2022ko Euskal Herriko Txapel-
keta Nagusian, gainera, azken 
urteetan ohikoak izan diren 

aurpegi batzuk faltako dira, 
parte ez hartzeko erabakia har-
tuta. Beraz, bi bertsolariek uste 
dute aldaketarako unea izan 
daitekeela. "Jende bat lehenen-
go lerrora pasatzeko urtea izan-
go da. Agerikoa da, azken txa-
pelketako finalean egon ziren 
batzuk ez direlako egongo, eta 
plaza batzuk hutsik gelditzean, 
borroka egoten delako", esan du 
Agirrek. Eta, erantsi du bertso-
tan egiteko "beste estilo batzuk" 
ere espero dituela. Horrek, gai-
nera, jarraitzeko "gogotsu egotea" 
sorrarazten dio.

Bertsokidearen eran, Abarra-
tegik ere uste du "aurpegi be-
rriak" ikusteko aukera egongo 
dela aurtengoan, lurraldeeta-
koetan jada hainbat izan dire-
lako agertu direnak ere, hala 
nola Saioa Alkaiza Nafarroan 
eta Nerea Ibarzabal Bizkaian. 
Uste du hori bertsolaritza "osa-
suntsu" dagoen adierazle dela, 
eta "garrantzitsua" dela "azpitik" 
jende berria datorrela ikustea, 
urteetan aritu direnek albo ba-
tera pauso bat emateko erabakia 
hartzearekin bat. "Gurpila ez 
dadila gelditu; dena joango da 
aurrera". 

Gurpil horretan arituko dira, 
beraz, bi aramaioarrak ere, 
Txapelketa Nagusian parte 
hartuko duten debagoiendar 
bakarrak. Baina egongo dira 
beste 39 bertsolari ere. Dena 
den, abenduaren 18an jakingo 
da nork jantziko duen aurten 
euskal bertsolaritzaren txa-
pela.

Txapelketan arituko dira 
bertsolari aramaioarrak
Euskal Herriko bertsolari txapelketa Nagusia hasiko da bihar, eta parte hartuko dute 
Peru abarrategi eta Manex agirre bertsolariek. batak lehen aldia du eta besteak, 
bigarrena; dena den, biek uste dute "aldaketa une batean" dagoela bertsolaritza

41 BERTSOLARIK 
HARTUKO DUTE PARTE, 
ETA ZORTZI IRITSIKO 
DIRA IRUÑEAN EGINGO 
DEN FINALERA

Peru Abarrategi eta Manex Agirre, eguaztenean, Aramaion. XABIER URZELAI
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Amaia Ramirez de Okariz 
Kortabarria aRRaSatE
Mondragon korporazioko enpre-
sa kooperatiboen sustatzailea 
izan zen Jose Maria Arizmen-
diarrieta, eta haren bizitza eta 
obraren irakaspenak oinarri 
dituen Hazia musikala aurkez-
tu zuten joan den asteburuan, 
Arrasateko Amaia Antzokian. 
Gontzal Mendibilek eta Ariz-
mendiarrietaren Lagunak El-
karteak sortutako ikuskizuna 
da, eta Miguel Angel Laspiur 
lehendakariak orduko sentsa-
zioak izan ditu gogoan. 
Bi emanaldi eginda estreinatu ze-
nuten musikala. Zer moduz?
Oso balorazio positiboa egiten 
dugu. Zalantzarik gabe, arra-
kasta izan du. Uste dut publikoa 
harritu eta hunkitu egin zela, 
jendeak ez baitzuen espero mai-
la horretako ikuskizun bat. 
Gainera, publikoaren artean baziren 
kooperatiba munduko kideak ere. 
Politikariak zeuden, eta, besteak 
beste, baita Mondragon Taldeko 
batzuk ere. Egia da aretoa ez 
zela guztiz bete, baina, dena den, 
aurreikuspenak bete egin ziren. 
Apaiz baten bizitzaren inguruko 
ikuskizun bat izanik, batik bat, 
jende gaztea gerturatuko ez zen 
beldur ginen, baina erantzun 
dute. Horren adierazle da lehen 
eguneko emanaldian, larunba-

tean, jasotako txaloaldia. Pentsa, 
zutik ere jarri ziren!
Musika, dantza eta antzerkia batu 
zenituzten. Hiruren arteko osota-
sunak lortu zuen erantzun hura? 
Hiru horien eta ikus-entzunezko 
efektuen arteko integrazioak 
lortu du musikala ikuskizun 
alaia izatea, eta dibertigarria. 
Gontzalek jakin du Arizmendia-
rrietaren pentsamendua islatzen. 
Ikuskizuna handi egin du. 
Hura izan al da hau posible egin 
duen pertsona nagusienetako bat? 
Noski. Eta horri balioa eman 
behar zaio. Pixkanaka ezagutu 

du Arizmendiarrietaren pentsa-
mendua, eta, poesiara ez ezik, 
musikara ere ekarri du. Hura 
jaio zen baserria ez ezik, haren 
inguruko jendea ere ezagutu 
zuen.
Helburua, beraz, erdietsita.
Bai, kontuan hartuta gure el-
kartearen helburu garrantzi-
tsuenetariko bat gizon honen 
ideiak eta pentsamendua trans-
mititzea dela. Are, espero dugu 
laster egingo ditugun aurkezpe-
netan ere publikoak ideia horrek 
duen balioa onartzea. 
Bilbon izango da hurrengoa, ezta?
Bai; Arriaga antzokian egongo 
gara, urriaren 1ean. Iruñeko 
Baluarte aretoan ere egingo dugu 
ikuskizuna, urriaren 29an, eta, 
ondoren, Donostiako Kursaal 
aretora joango gara, azaroaren 
26an. Azkenik, Gasteizko Prin-
tzipal antzokian ere izango gara, 
abenduaren 17an. 
Era horretan, Euskal Herrian barna 
zabalduko al duzue Arizmendia-
rrietaren pentsamendua? 
Bai, Arizmendiarrieta errefe-
rentzia bat baita, eta ez soilik 
Arrasaten, baita Gipuzkoan eta 
Euskal Herrian ere. Baina ara-
zoetako bat da ezezaguna dela. 
Parte hartzaileen artean, adibi-
dez, gutxik ezagutuko zuten. 
Beraz, hau bada modu bat gizon 
hari buruz gehiago jakiteko.

Miguel Angel Laspiur. GOIENA

"Publikoa hunkitu du 
'Hazia' ikuskizunak"
MIGUEL ANGEL LASPIUR aRizMENDiaRREtaREN LaguNak ELkaRtEko LEHENDakaRia
arizmendiarrietaren Lagunak Elkarteak eta gontzal Mendibilek ondu dute 'Hazia', eta 
sustatzaileek uste dute apaizaren pentsamendua zabaltzen lagun dezakeela lanak

A.R.K. oÑati
Amaitu da Danbaka musika 
lehiaketan izena emateko epea, 
eta 30 taldek eta bakarlarik eman 
dute izena. Dena den, epai-
mahaiak hautatu beharko ditu 
orain egitasmoaren bosgarren 

edizio honetan parte hartuko 
duten hemeretzi taldeak. Hogei-
garrena publikoak aukeratuko 
du, Danbaka.eus webgunean. 

Izena eman duten taldeen mu-
sika estiloei dagokienez, asko-
tarikoak izango dira, hala nola 

punka, rock-and-rolla, metala 
eta elektronika lantzen dituzten 
musikariak arituko dira oholtzan. 

Irailaren 30era arte, ordea, ez 
da jakingo zeintzuk diren epai-
mahaiak hautatutako musika-
riak, eta, gainera, publikoak 
urriaren 5era arte edukiko du 
hogeigarrena hautatzeko auke-
ra. Beraz, hurrengo egunean 
jakinaraziko dira talde guztiak.

Urriaren 14an izango da lehen 
emanaldia, Bergarako Semina-
rixoa aretoan. Guztira, sei saio 
izango dira, finala barne.

30 talde eta bakarlarik eman 
dute izena Danbaka lehiaketan
Hogei taldek hartuko dute parte musika lehiaketan, eta 
urriaren 6an jakinaraziko dute zeintzuk diren hautatuak
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ZAPATUA, 24

08:00 Asteko errepasoa

09:00 Harmailatik

09:30 Akordeak 15

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Jaiak: sanmartinak

11:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

12:00 Erreportajea: Axari 
Trail

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Zestaoko txistulari 
alardea

15:00 Jaiak: sanmartinak

15:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

16:00 Erreportajea: Axari 
Trail

17:00 Akordeak 15

17:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Erreportajea: Joseba 
Azkarate

19:30 Zestoako txistulari 
alardewa

20:30 Akordeak 15

21:00 Hemen Debagoiena

22:00 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

22:30 Jaiak: sanmartinak

23:00 Erreportajea: Joseba 
Azkarate

23:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

DOMEKA, 0

08:00 Hemen da Miru

08:30 Hemen da Miru

09:00 Hemen da Miru

09:30 Akordeak 15

10:00 Zestoako txistulari 
alardea

11:00 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

11:30 Asteko errepasoa

12:30 Akordeak 15

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Jaiak: sanmartinak

14:30 Akordeak 10

15:00 Erreportajea: Joseba 
Azkarate

15:30 Harmailatik

16:00 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

16:30 Jaiak: sanmartinak

17:00 Hemen Debagoiena

18:00 Asteko errepasoa

19:00 Jaiak: sanmartinak

19:30 Erreportajea: Axari 
Trail

20:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

21:00 Harmailatik

21:30 Akordeak 15

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Asteko errepasoa

EGUBAKOITZA, 23

08:00 Hemen da Miru

08:30 Zestoako txirrindulari 
alardea

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Jaiak: sanmartinak

11:30 Akordeak 15

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Harmailatik

13:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

14:00 Albisteak

14:30 Akordeak 15

15:00 Albisteak

15:30 Jaiak: sanmartinak 

16:00 Albisteak

16:30 Elkarrizkettap: Eneko 
Axpe

17:00 Albisteak

17:30 Jaiak: sanmartinak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Harmailatik

19:30 Akordeak 15

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Jaiak: sanmartinak

21:30 Bizi Gipuzkoa 1

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Jaiak: sanmartinak

23:30 Bizi Gipuzkoa 1

ARETXABALETAKO SANMIGELAK
'Jaiak' Martitzena, 21:30 eta 23:30

TXANTXIKUAREN JAITSIERA ZUZENEAN
'Bereziak' Irailaren 28an, 19:30ean

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 26

ASTEBURUKO KIROL 
EMAITZAK
'Harmailatik' 

21:30/23:30

EGUAZTENA, 28

JOSEBA AZKARATERI 
ELKARRIZKETA
'Elkarrizkettap' 

21:30/23:30

EGUBAKOITZA, 23

ZINEMALDIARI 
JARRAIPENA
'Hemen Debagoiena' 

18:00/20:00/22:00

EGUBAKOITZA, 23

MARIA SANCHEZ 
KORRIKALARIA
'Luzapena' 

18:00/20:00/22:00

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

1. ETXEBIZITZAK

104. ERRENTAN HARTU
Bergara. Bergarako nes-
ka bat naiz eta etxebizitza 
bat errentan hartuko 
nuke. 665 73 77 11 

Bergara. Errentan hartze-
ko etxebizitza bila nabil. 
645 72 92 87 

Debagoiena. Bi edo hiru 
logelako etxebizitza behar 
dugu errentan hartzeko. 
606 64 16 09 

105. ETXEAK OSATU
Bergara. Mutila errentan 
hartzeko logela bila. Te-
lefonoa: 666 07 42 98 

4. LANA

401. ESKAINTZAK

Zaintza lanak astebu-
ruetan. Astebukaeretan 
lan egiteko pertsona es-
perientziadun baten bila 
gabiltza Oñatin. Menpe-
kotasuna duten pertsone-
kin esperientzia, pertsona 
arduratsua izatea, lane-
rako interesa eta gogoa 
izan behar du. 645 79 23 
97 

402. ESKAERAK
A r r a s a t e .  E t x e a k , 
etxe-atariak edo bestela-
ko lokalak garbituko ni-
tuzke. 602 68 40 89 

Arrasate, Bergara eta 
Antzuola. Pertsona na-
gusiak zaintzen edota 
garbiketa lanetan jardun 
nahi dut. 632 48 72 30 

Arrasate. Arrasateko 
neska arduratsua umeak 
zaintzeko gertu. Ondo 
moldatzen naiz haurrekin. 
695 73 87 95 

Arrasate. Arratsaldetan 
zaintza eta garbiketa la-
nak egiteko gertu nago. 
643 47 40 94 

Arrasate. Emakume ar-
duratsua etxeak garbitzen 
jarduteko gertu, orduka 
edota egunka. Bost urte-
ko esperientzia eta legez-
ko agiriekin. Telefonoa: 
612 51 42 99 

Arrasate. Emakumea 
gertu jardun osoko lanen 
baten aritzeko. Esperientzia 
dut nagusiak zaintzen eta 
garbiketan. 629 44 61 88 

Arrasate. Esperientzia 
handia duen emakumea 
egunean zehar zaintza 
lanak egiteko gertu. Jaur-
laritzako agiriak eta so-
ziosanitario ikasketak 
dauzkat. 633 12 85 30 

Bergara. Egunean zehar 
nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko gertu 
nago. 671 18 50 83 

Bergara. Emakumea 
prest garbiketa lanak egin 
eta pertsona nagusiak 
zaintzeko. 747 40 55 91 

Bergara. Emakumea 
prest garbiketa lanak 
egiteko, nagusi zein hau-
rrak zaintzeko eta ostala-
ritzan aritzeko. Astean 
zehar eta asteburuan. 647 
40 55 91 

Bergara. Mutila gertu 
etxean, lantegiak eta aba-
rrak garbitzen jarduteko. 
666 07 42 98 

Debagoiena. Asteburue-
tan nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Paseatzera 
ateratzeko gertu. Telefo-
noa: 642 49 94 09 

Debagoiena. Asteburue-
tan orduka zaintza lanetan 
jardun nahi dut. Telefo-
noa: 631 13 02 16 

Debagoiena. Astelehe-
netik ostiralera arratsal-
detan pertsona nagusiak 
zaintzen lan egin nahi dut. 
600 00 51 60 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua orduka edo 
etxean bertan bizi izaten 
pertsona nagusiak zain-
tzeko prest. Soziosanita-
rio titulua daukat. Telefo-
noa: 631 25 26 67 

Debagoiena. Emakume 
euskalduna nagusiak 
zaintzeko gertu. Esperien-
tzia, erreferentziak eta 
titulu sozio-sanitarioa. 
637 52 89 83 

Debagoiena. Emakumea 
prest garbiketa lanak egin 
edota pertsona nagusiak 
zaintzeko. Etxean bertan 
bizi izaten ere bai. 631 54 
60 99 

Debagoiena. Emakumea 
prest garbiketa lanak 
egiteko edota pertsona 
nagusiak zaintzeko. Te-
lefonoa: 611 24 18 98 

Debagoiena. Emakumea 
prest garbiketa lanak 
egiteko, nagusiak zein 
haurrak zaintzeko eta 
ostalaritzan aritzeko. As-
tean zehar zein astebu-
ruetan. 631 73 15 66 

Debagoiena. Esperientzia 
handia duen mutila nagu-
siak zaintzeko gertu. Le-
gezko agiri guztiak eta 
erreferentzia onak aurkez 
ditzaket. Autoa daukat. 
662 43 08 54 

Debagoiena. Esperientzia 
handia duen neska arra-
tsaldetan nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak 
egiteko gertu. Gidabaime-
na eta soziosanitario titu-
lazioa. 631 48 33 08 

Debagoiena. Etxetik kan-
po bizi izaten pertsona 
nagusien zaintzan lan egin 
nahi dut. 618 58 78 57 

Debagoiena. Garbiketa 
edo zaintza lanetan jar-
duteko prest nago. Tele-
fonoa: 635 87 82 18 

Debagoiena. Garbiketa 
eta zaintza lanetan jardu-
teko prest nago. Telefo-
noa: 632 54 48 28 

Debagoiena. Gertu nago 
etxean bertan bizi izaten, 
egunean zehar edo gauez 
pertsonak zaintzeko. Te-
lefonoa: 632 76 50 47 

Debagoiena. Mutila na-
gusiak zaintzeko gertu. 
612 54 94 28 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Espe-
rientzia eta soziosanitario 
tituluarekin. 643 65 28 27 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago or-
duka, jardun osoz, gaue-
tan zein asteburuetan. 
632 69 40 90 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen esperientzia 
duen neska lan bila. 
Etxean bertan bizi izaten, 
orduka zein asteburuetan. 
Lanerako egiaztagiria 
daukat. 632 39 64 98 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Goizez, gauez eta astebu-
rutan. Ospitalean gauez 
ere bai. Legezko agiriak 
ditut. 647 31 48 17 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
edo umeak zaintzeko, zein 
atari eta etxean garbitze-
ko. Jardun osoz, orduka 
edo asteburuan. Soziosa-
nitario tituluarekin. Be-
rehala hasteko prest. 653 
36 85 80 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen lan egin 
nahi dut. Erreferentzia 
onak dauzkat eta baita 
soziosanitario titulua ere. 
631 12 51 27 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen, garbi-
keta lanetan, obratan. . 
lan egin nahi dut; kotxea 
daukat. 645 72 92 87 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulazioa daukan 
neska lanerako gertu. 
Orduka, etxean bizi izaten 
edo asteburuetan. 631 25 
26 67 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulua daukat eta 

orduka pertsona nagusiak 
zaintzen lan egin nahi dut. 
634 85 66 51 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke gaue-
tan edo orduka. Telefo-
noa: 659 90 85 13 

Debagoiena. Zerbitzari, 
margo lanetan zein ofizio 
ezberdinetan jarduteko 
gertu nago. Informatika 
tresnak menperatzen di-
tut. 688 74 06 94 

Elgeta. Emakume ardu-
ratsua naiz eta lan egin 
nahi dut garbiketak egi-
ten, pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzen. 
Telefonoa: 617 18 49 30 

Eskoriatza, Aretxabale-
ta edo Arrasate. Orduka 
l a n  e g i n g o  n u k e , 
11:00etatik 16:00etara. 
Nagusien zaintzan edo 
garbiketan. Titulu sozio-
sanitarioa eta esperien-
tzia. Legezko agiriekin. 
631 07 99 53 

Etxeak garbitzeko prest. 
Arrasateko emakume 
euskalduna, eguerdi/
atsaldetan etxeak garbi-
tzeko prest. 653 71 64 79 

Garraiolari lanak. Espe-
rientzia duen autonomoa 
garraio lanetan jarduteko 
prest. 616 82 83 20 

Goizetan haurrak zain-
du. Bergaran bizi den 23 
urteko neska bat ikastur-
tean zehar goizetan hau-

rrak zaintzeko prest. 
Lehen Hezkuntzako gra-
dua daukat eta Haur 
Hezkuntzako gradua 
amaitzen. Ordutegi mal-
gua. 688 84 99 79 edo 
610 49 43 48 

Haurrak zaintzeko prest. 
Bergaran bizi den ema-
kume gaztea haurrak 
zaintzeko prest, eguerdie-
tan. 644 52 94 92 

Oñati eta ingurua. Ema-
kumea gertu orduka, 
asteburu edo astean 
zehar, zein gauetan zain-
tza lanak egiteko. Erizain-
tza ikasketak, medikuntza 
eta psikiatria tituluak. 943 
78 06 76 

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
Arrasate. 6.LH mailako 
ikasle bati eskola partiku-
larrak emango dizkion 
norbait behar dugu. 669 
11 28 94 (Marisol) 

Arrasate. Batxilergoko 
ikasle bati fisika, kimika 
eta matematika eskola 
partikularrak emango 
dizkion norbait behar 
dugu. 695 71 03 80 (Mi-
lagro) 

Marrazketa teknikoa. 
Marrazketa teknikoko 
eskola partikularrak jaso 
nahiko nituzke. Telefonoa: 
688 77 68 79 

8. DENETARIK

801. SALDU
Besaulkia. Besaulki 
etzangarria salgai. Oinaz-
pikoarekin. Biak erregu-
latu daitezke palanka 
baten bitartez. Aproposa 
adineko pertsonendako 
edo pisu handikoendako. 
Kalitatezko ehunarekin 
dago tapizatuta eta lodi-
tasun handiko betegarria 
du. 687 81 56 69 (Txema) 

802. EROSI
Nagusiendako taka-ta-
ka. Pertsona nagusi ba-
tendako taka taka baten 
bila gabiltza. Norbaitek 
soberan izanez gero, gus-
tu handiz ikusi edo pro-
batuko genuke. Eta gus-
tatuz gero, erosi. 645 79 
23 97 

807. AURKITU
Diruzorroa. Irailaren 
10ean, zapatuan, gauean 
Oñatiko Goiena tabernan 
diruzorro bat topatu nuen 
diruarekin eta mugi txar-
telarekin. Oñatiko udal-
tzaingoan dago.

808. BESTELAKOAK
Arrasate-Gasteiz. Arra-
satetik Gasteizera joan 
behar dut, hiru txandatan 
lan egitera, eta autoan 
elkarrekin joateko norbai-
ten bila nabil. 608 15 37 
07 

BERGARA
arotz ofiziala 

behar da, 
gidatzeko 

baimenarekin.
685 70 60 14

iRagaRki SaiLkatuak

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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Angela Segovia Villar. Aretxabaletan, hilaren 17an. 83 urte.

Jose Ignacio Sanz Alonso. Aretxabaletan, 17an. 77 urte.

Antonia Balenziaga Legorburu. Bergaran, 17an. 92 urte.

Pilar Etxaburu Etxebarria. Arrasaten, hilaren 18an. 94 urte.

Felisa Uribetxeberria Zugasti.  
Aretxabaletan, irailaren 19an. 82 urte.

Felipe Landa Aizpuru. Bergaran, irailaren 19an. 88 urte.

Jacinto Iturbe Arenaza. Aretxabaletan, 20an. 91 urte.

Jon Mujika Lasagabaster. Arrasaten, 20an. 88 urte.

Josefina Garrastazu Garrastazu.  
Antzuolan, irailaren 21ean. 92 urte.

HiLDAKOAK

arrasate e g u n e z

Egubakoitza, 23 JUNCAY: Iturriotz 17 / 943 79 79 99

Zapatua, 24 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26

Domeka, 25 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

Astelehena, 26 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74

Martitzena, 27 ESPAÑOL: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65

Eguaztena, 28 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09

Eguena, 29 ETXEBERRIA: Zarugalde 38 / 943 77 16 30

bergara e g u n e z

Egubakoitza, 23 URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4 / 943 76 11 74

Zapatua, 24 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87

Domeka, 25 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87

Astelehena, 26 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

Martitzena, 27 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63

Eguaztena, 28 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

Eguena, 29 URRITIKOETXEA: Oxirondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 23 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

Zapatua, 24 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

Domeka, 25 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

Astelehena, 26 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

Martitzena, 27 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

Eguaztena, 28 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

Eguena, 29 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28

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

2022 bukatu arte: JUNCAY: Iturriotz 17 / 943 79 79 99

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

Aurrez esker on bertaratuko zareten guztioi.
Antzuolan, 2022ko irailaren 23an.

urteurreneko meza igandean izango da, 
irailaren 25ean, 11:00etan, 

Antzuolako Errukizko Amaren parrokian.

iñaki Kerejetaren alarguna

2021eko irailaren 25ean hil zen, 89 urte zituela.

 Asuncion 
Kortaberria Gabilondo 

OROigARRiA

Antzuolan, 2022ko irailaren 23an.

5 seme-alaben ama eta eredu ezin hobea 
4 biloben amona maitagarri eta goxoa 

2 birloben birramona kuttuna 

  
 Eskerrik asko, amona!

 2022ko irailaren 21ean hil zen, 92 urte zituela.

Josefina 
Garrastazu 
Garrastazu

ESKER ONA

Bergaran, 2022ko irailaren 23an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.
—

Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan.
Zurekin batera berriz asmatu nahiko genuke bizia

Maite zaitugulako gure ondoan.

2022ko irailaren 19an hil zen, 88 urte zituela. 

 Felipe 
Landa Aizpuru 

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

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

Paperean eta goiena.eus-en: 186 € /     

goiena Klubeko bazkideendako 166 €

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

 165 € / goiena Klubeko bazkideendako 145 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

ASTE BARRUAN, BAITA ERE:

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

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

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

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

ANTZUOLA itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.
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bERRi-zakua

Pizza nola egin ikasten
Iraileko hirugarren zapatua izaki, baserritarren azoka egin zuten Arrasaten. 
Bertako produktuak erosteko aukera egoteaz bat, pizza tailerra egin zuten 
gaztetxoek Seber Altube plazan, eta arrakasta handia izan zuen saioak: hogei bat 
haur ibili ziren pizza egiten ikasten, Ortutik Ahora elkartearen eskutik.

Ibilaldi osasungarriak
Oporren ostean, martxan daude berriro Bergarako ibilaldi osasungarriak. Oraingo astean 24 pertsonak 
egin dute paseoa: Agorrosindik Mekolalderaino joan-etorria egin dute, bidegorritik, BPXporteko 
kideekin. Goiz-pasa ederra egin dute. Hurrengo ibilaldia urriaren 6an egingo dute, Aspaceko 
lagunekin. 

50. Haurren Eguna
Oñatz dantza taldearen eskutik, 
mendeurrena bete zuen aurreko 
domekan Oñatiko Haurren Egunak. 
Hamabi dantza taldetako ordezkariak 
egon ziren. 700 lagunek baino 
gehiagok bete zituzten doinuekin eta 
dantzekin herriko txoko guztiak. 
Eguna borobiltzeko, alarde erraldoia 
egin zuten Foruen plazan. 50. 
urteurrena gogoratzeko, lepoko urdina 
eraman zuten parte-hartzaile guztiek.

Mendian hildakoak gogoan
Besaide Oroitzapen Eguna ospatu 
zuren aurreko domekan, eta herritar 
ugari joan zen Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoa elkartzen dituen 
lekura. Besaiden egindako ekitaldian, 
besteak beste, mendian hildako 
mendizaleak gogoan izan zituzten. 
Euskal Mendizale Federazioarekin 
batera, Elorriko Udalak eta Erdelle 
Mendizale Taldeak antolatu zituzten 
irailaren 18ko ekintzak, eta jakinarazi 
zuten hurrengo urtean aramaioarrei 
egokitu zaiela ardura hori.

Kontatu, kontatu!
Mezua bidali berriak@goiena.eus helbidera, eta idatzi 
nortzuek, non, noiz, zergatik eta zer ospatu uzuen.
Edo: otalora 31, arrasate; 943 25 05 05.

Eguazteneko 12:00ak arte 
jasotakoak bakarrik argitaratuko 
ditugu; hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean.
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zoRioN aguRRak

oÑati
Niko San Miguel 
Billar
Irailaren 16an. 
Zorionak politt hori! 
Ederki ospatuku zure 
lehenengo 
urtebetetzia. Patxo 
handi bat etxeko 
danon partetik!
 

 

oÑati
Aimar eta Iker
Irailaren 16an, Ikerrek 46 urte eta 20an, Aimarrek 
10. Zorionak, bikote, eta ondo-ondo pasatu zuen 
egunian. Patxo handi bana, familia osoaren 
partetik.

 

oÑati
Izar Aramburu Gende
Irailaren 16an, 6 urte. 
Zorionak, Izar! Egun 
ederra pasatu eta 
jarraitu holako alaia 
izaten. Patxo handi bat 
familia danaren 
partetik!

aRRaSatE
Carmen Lagunilla 
Arregi
Irailaren 21ean, 65 
urte. Zorionak, 
amama! Muxu handi 
bat!
 

oÑati
Danel Amenabarro 
Arregi
Irailaren 20an, 9 urte. 
Zorionak, maittia! 
Muxu potolo bat 
danon partetik!

 

aRRaSatE
Nora Rueda Calleja
Irailaren 19an, 6 urte. 
Zorionak, bihotza! 
Primeran pasatu zure 
eguna eta aurretik 
datozen guztiak! 
Izugarri maite zaittugu! 
Milioika patxo etxeko 
guztion partetik!
 

 

ESkoRiatza
June Aguirre 
Gandarias
Irailaren 17an, 10 urte. 
Zorionak, June ! Ederto 
pasatu zure egunean. 
Patxo pila bat etxekoen 
partetik! Segi zaren 
bezalakoa izaten.
 

 

aRRaSatE
Oihan Perez de 
Villarreal Perez
Irailaren 18an, 9 urte. 
Zorionak, pitxin! 
Jarraitu alaitasun 
horrekin! Muxu handi 
bat aitatxoren, 
amatxoren eta Laiaren 
partetik.
 
 

 

bERgaRa
Hodei Gallastegi Lete
Irailaren 17an, 6 urte. 
Zorionak, mutil handi! 
Besarkada eta sei 
muxu goxo-goxo, 
etxeko guztien eta, 
bereziki, Ainereren eta 
Enararen partetik.
 
 

 

oÑati
Xabat Samaniego 
Gonzalez
Irailaren 17an, 8 urte. 
Zorionak, Xabat. 
Muxu handi bat etxeko 
guztien partetik!

 

bERgaRa
Unai Manso Beistegi
Irailaren 23an, 3 urte. 
Zorionak, Unai! Ondo 
ospatu urtebetetzea 
eta muxu bat familia 
osoaren partetik! 
Bihotzez maite 
zaitugu!

 

aREtXabaLEta
Oinatz Garro 
Larrañaga
Irailaren 23an, 10 urte. 
Zorionak eta ondo 
ondo pasatu zure 
eguna, familia osoaren 
partetik!

 

ESkoRiatza
Naroa eta Maialen Altuna
Irailaren 22an, 17 urte. Zorionak, bikote. 
Primerako eguna pasatu! Patxo handi bana 
familia osoaren partetik.

 

aRRaSatE
Ibai Ezkurra Iturbe
Irailaren 22an, 8 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Mutil handixa itxen 
zabitz! Ondo-ondo 
pasatu eguna. Muxu 
erraldoi bat danon 
partetik!

 

oÑati
Mielin Igartua
Irailaren 22an, 
urtebetetzea. Zorionak 
eta ondo pasatu zure 
egunian! Ez aldatu 
iñoiz. Zoragarrixa zara! 
Sukaldari karro 
taldearen lagun danen 
partetik!
 

 

oÑati
Eñaut Beitia 
Maisterrena
Irailaren 22an, 11 urte. 
Zorionak, Eñaut! 
Ondo-ondo ospatu 
zure 11. urtebetetzia! 
Patxo handi-handi bat 
aitatxoren, amatxoren 
eta Uxueren partetik.

 

aRRaSatE
Ibon Domingo Elorza
Irailaren 21ean, 5 urte. 
Zorionak etxeko danen 
partetik!

 

aRaMaio
Irune Arrizabalaga 
Gonzalez
Irailaren 25ean, 9 urte. 
Zorionak. Oso ondo 
pasatu zure egune eta 
patxo potolo bat, 
etxeko danon partetik.

 

aRRaSatE
Eider Dominguez 
Garai
Irailaren 25ean, 8 urte. 
Zorionak, Eider maittia. 
Neska handixa egiten 
zabitz! Ederto 
ospatuko dugu. 
Patxo pila bat 
etxekuen partetik.
 

 

aNtzuoLa
Enaitz Aranguren
Irailaren 24an, 8 urte. 
Zorionak, Enaitz, mutil 
handi! Oso ondo 
ospatu zure eguna eta 
patxo potolo bat, 
etxekoen partetik.

 

aRRaSatE
Araitz Gartzia 
Dorronsoro
Irailaren 24an, 10 urte. 
Zorionak, maitia. 
Neskatxa xarmangarria 
bihurtu zara, 
alaitasunez eta ilusioz 
beteta. Jarraitu 
horrela. Maite zaitugu.

 

bERgaRa
Anje Uria Garitano
Irailaren 23an, 
urtebete. Zorionak, 
Anje, urtetxo bat 
gurekin! Izugarri 
maitxe zaitxugu, 
muxu erraldoi bat.

 

aRRaSatE
Aimar Domingos 
Garay
Irailaren 24an, 7 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Etxeko erraldoiak 7 
urte bete ditu. Oso 
ondo ospatu. Muxu 
handi bat batez ere, 
Nahiaren partetik.
 
 

 

oÑati
Maddi Lopez Inza
Irailaren 24an, 7 urte. 
Zorionak, Maddi! Allau 
da hainbeste desio 
zeben eguna! Merezi 
dozun moduan 
ospatuko dogu! 
Txinaraino bueltan eta 
gehixau maitte zau!

 

bERgaRa
Uxue Muela Iturbe
Irailaren 27an, 6 urte. 
Urte askotarako, 
potxola! Primeran 
pasatu eguna. Muxu 
handi bat familia 
osoaren eta, bereziki, 
Jokinen, Urkoren eta 
Kattalinen partetik.

 

aREtXabaLEta
Inar Isasmendi 
Zabala
Irailaren 27an, 7 urte. 
Zorionak nire etxeko 
printzetxoari! Jarraitu 
orain arte bezain 
umoretsu eta alaia 
izaten! Besarkada bat 
etxekoen partetik.
 
 
 

 

bERgaRa
Maia Ugalde Iruin
Irailaren 27an, 4 urte. 
Zorionak, maittia! 
Primeran pasatu eta 
ondo ospatu lau 
urtetxo horiek! Mila 
muxu, hainbeste 
maitte zaittugun 
guztion partetik!

 

aREtXabaLEta
Axel Urzelai 
Hernandez
Irailaren 25an, 10 urte. 
Zorionak, txapeldun!

 

oÑati
Beñat Rios Valderas
Irailaren 29an, 7 urte. 
Zorionak zure  
zazpigarren 
urtebetetzean. Asko 
disfrutatu! Zure 
lagunen eta familiaren 
partetik, izugarri maite 
zaitugu!

 

bERgaRa
Maddi Lopez Usaola
Irailaren 28an, 7 urte. 
Zorionak, maitxia! Ze 
handixa zaren ja! Muxu 
handi bat Malenen, 
Anerren, aitatxoren eta 
amatxoren parteetik.

 

bERgaRa
June Maiztegi Arruti
Irailaren 27an, 7 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, potxola, 
familixakuen partetik! 
Primeran pasatu zure 
eguna!

 

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.

bERRi-zakua

Jaietan
Arrasateko Erguin auzoan jaiak ospatu 
zituzten aurreko asteburuan. 
Askotariko ekitaldiak egon ziren 
bertan, eta, bereziki, umeendako 
ekintzek parte-hartze handia izan 
zuten. Txatxilipurdiren eskutik jolasak 
eta tailerrak egin zituzten. Boloa ere 
egin zuten, txikien gozamanerako. 
Txistulariek alaitu zuten auzoa, eta 
txokolate beroa dastatzeko aukera 
izan zuten auzotarrek. Kontzertuek ere 
izan zuten lekua.

Bizikletan gustura
Ibilbide lehorrarekin eta baldintza 
egokiekin egin zuten aurreko zapatuan 
Arrasateko Mondranbike bizikleta 
martxa. 300 txirrindulari animatu ziren 
aukeran zeuden hiru ibilbideetako bat 
egitera. Tartean egon ziren hamar 
neska txirrindulari, eta hori "oso 
positibotzat" baloratu zuten 
antolatzaileek. Bizikleta martxa bukatu 
ostean, paella jateko aukera izan 
zuten guztiek. 

Martintxorekin jaietan
Oñatiko San Martin auzoan izen 
bereko jaiak ospatu zituzten aurreko 
asteburuan. Jai jendetsuak izan ziren, 
eta, bereziki, Martintxo txerritxoak eta 
gaueko kontzertuek erakarri zuten 
jendea. Martintxok bere ohiko igoera 
egin ostean, auzoko kaleetan ibili 
ziren txorimaloak, eta neska-mutikoak 
haien aurretik korrika. Aste honetan 
hasiko diren San Migel jaietarako 
motorrak berotu zituzten.

60 urte ezkonduta
Rosa Mari Larrañaga eta Pedro 
Garitano bergararrak 1962ko irailaren 
27an ezkondu ziren. Datorren 
martitzenean, 60. urteurrena ospatuko 
dute. Etxekoekin eta senitartekoekin 
ospatuko dute, eta baita haiekin 
argazkian dagoen Anje birlobarekin. 
"60 urte ezkonduta. Aupa zuek! 
Elkarrekin ospatuko dugu. Disfrutatu 
eta segi zoriontsu izaten. Besarkada 
bana, Anjeren partetik".
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EGUBAKOITZA 23
BERGARA 'Ezagutza festa'
HH-ko 4. eta 5. mailetako 
umeendako, Aidau haurren 
zerbitzuaren eskutik.
Oxirondon, 17:30ean. 

ESKORIATZA Bizikleta tailerra
Ohiko konponketak nola egin 
azalduko dute, Mugikortasun 
Astearen baitan.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

BERGARA Banana Shake taldea
Eguraldi txarrarekin, Elosuko 
frontoian.
Gorlako kantinan, 18:30ean.

ARAMAIO San Migel jaiak 
Etxaguenen
19:00etan, etxafuegoak, jaiak 
hasteko; eta 21:00etan, bertso-
afaria, Aitor Sarriegirekin eta Iker 
Zubeldiarekin. 
Etxaguenen.

ARETXABALETA Sanmigelak
19:00etan, Bergarako Erraldoi eta 
Kilikien Konpartsa, erraldoiak eta 
buruhandiak, Bergarako gaiteroekin 
batera; eta, 21:00etan, kantu afaria 
Sei Pistols & Trabuko Bat 
taldearekin.
Herriko kaleetan.

BERGARA San Migel jaiak 
Angiozarren
19:30ean, jaien hasiera 
etxafuegoekin eta kanpai doinuekin; 
20:00etan, patata-tortilla lehiaketa; 
eta, 22:30ean, kontzertuak: 
Katarsia eta Inguma taldeak.
Angiozarren.

BERGARA Kultura Kalera 
egitasmoa
20:30ean, Bergarako Orkestra 
Sinfonikoaren entsegu irekia 
Zabalotegin; eta, 21:30ean, musika 
eta dantzaz beteriko gaua San 
Martin plazan.
Bergaran.

BERGARA 'Somos los payasos' 
antzezlana
Pezkao taldearen lana. Sarrerak, 
bost euro.
Kartzela zaharrean, 22:30ean.

OÑATI Sanmigelak
Jaietako lehenengo eguna. 
Egitaraua, 20. eta 21. orrietan.
Oñatin.

ZAPATUA 24
ARAMAIO Aitor Aranaren 
omenezko mendi martxa
Orixolen eskutik. 20 kilometroko 
ibilaldia 07:30ean hasiko da, eta 
12,5 kilometrokoa, 08:00etan.
Goiko tabernan.

ARAMAIO San Migel jaiak 
Etxaguenen
09:00etan, kanpai errepikak; 
12:00etan, meza; 13:00etan, 
diapositiba emanaldia; 17:00etan, 
mus txapelketa; 17:30ean, 
umeendako puzgarriak; eta, 
22:30ea, DJ jaialdia.
Etxaguenen.

ARETXABALETA Sanmigelak 
Ekitaldi guztiak 38. orrialdean. 
Herriko kaleetan.

OÑATI Sanmigelak
Ekitaldi guztiak 20. eta 21. 
orrialdeetan.
Oñatin. 

BERGARA Kultura Kalera 
egitasmoa
13:05ean, Bergarako Aritzeta 
abesbatza, Orfeoia eta Orfeoi 
Gaztea Seminarixoan; 19:00etan, 
Ttipika taldearekin dantza gidatu 
saioa Seminarixoan; eta, 22:00etan, 
Bergarako Low Cost Deluxe 
taldearen kontzertua Seminarixoan.
Bergaran. 

BERGARA San Migel jaiak 
Angiozarren
12:00etatik 14:00etara, 
haurrendako performance tailerra; 
14:30ean, herri bazkaria; 
18:00etan, Kalakan zurezko jokoak; 
20:00etatik aurrera, bokatak 
Pagomendin; eta, 22:00etan, argi 
festa, eta erromeria goizaldera arte.
Angiozarren.

ELGETA Patata-tortilla lehiaketa
17:45ean, sagardo kupelaren 
irekiera; 18:00etan, patata-tortilla 
lehiaketa; 19:00etan, Euskaraldiko 
argazkia; 19:30ean, patata-tortilla 

lehiaketaren sari banaketa; eta, 
ostean, Irulita txaranga, zezenak eta 
buruhandiak.
Mendizaleen plazan.

BERGARA Karena taldea
Eguraldi txarrarekin, Elosuko 
frontoian.
Gorlako kantinan, 18:30ean.

BERGARA 'Somos los payasos' 
antzezlana
Pezkao Teatroren lana. Sarrerak, 
bost euro.
Kartzela zaharrean,  22:30ean.

DOMEKA 25
BERGARA 'Dolmenen Ibilbidea' 
bisita gidatua
Gaur, euskaraz, Karakateko 
aparkalekutik irtenda. Izenak, 
aurrez, hemen: 657 79 46 77 
telefonoan edo Debabarrena.
turismo.com atarian. 
Karakaten, 10:00etan.

ARAMAIO San Migel jaiak 
Etxaguenen
10:00etan, kanpai errepika; 
12:00etan, puzgarriak; 12:30ean, 
erretiratuendako luntxa trikitilariek 
alaituta; 13:00etan, bolo txapelketa; 
16:30ean, briska txapelketa; 
17:00etan, umeendako jolasak, eta 
ostean, txokolate-jana.
Etxaguenen.

ELGETA Bisita gidatua 
lubakietara
Aurrez eman behar dira izenak: 
943-79 64 63 edo turismo@
debagoiena.eus.
Memoria Historikoaren Euskal 
Interpretazio Zentroan, 10:00etan.

ARETXABALETA Sanmigelak 
Ekitaldi guztiak 38. orrialdean. 
Herriko kaleetan.

OÑATI Sanmigelak
Ekitaldi guztiak 20. eta 21. 
orrialdeetan.
Oñatin.

ARAMAIO Sagardo Eguna
12:30ean, Kirrinkarekin kalejira; 
13:00etan, txotx irekiera; eta 
13:15ean, sagar dantza.
Bizente Goikoetxea plazan.

BERGARA Zero taldea
Txapa Irratiak eta Ez Donk Amaituk 
antolatuta. 
Kartzela zaharrean, 13:00etan.

ARRASATE Bertsolari Txapelketa 
Nagusiaren kanporaketa
Gorka Pagonabarraga, Iñaki 
Apalategi, Joanes Illarregi, Miren 
Amuriza, Saioa Alkaiza eta Xabier 
Silveira bertsotan. 
Amaia antzokian, 17:00etan.

ARRASATE 'Catán 'maratoia
Gaztetxoendako.
Tren geltokiko gaztelekuan, 
18:00etan.

BERGARA 'Gabe' ikuskizuna
Oihulari Klownen lana. Umore 
ukituarekin, pobrezia salatzen duten 
bi eskaleren kontakizuna.
Angiozarren, 18:30ean.

BERGARA 'Sustraien matxinada' 
kontzertua
Garikoitz Mendizabalen eta Gorka 
Hermosren emanaldia.
Mariaren Lagundian, 19:00etan.

ASTELEHENA 26
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.

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

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

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

ARRASATE Mahai ingurua
Nekane San Migel, Josu Zabala, 
Jose Mari Velez de Mendizabal, Ino 
Galparsoro eta Mañole Ezenarro 
izango dira hizlariak.
Kulturaten, 17:30ean.

ARRASATE Lore eskaintza
Arrasateko Udalaren eta Intxorta 
1937 Kultur Elkartearen eskutik. 
Ostean, Memoria partekatu 
baterantz. Arrasate 1936-1956, 
Gerra, Erresistentzia eta Frankismoa 
liburuaren bigarren argitalpenaren 
aurkezpena, 19:00etan Etxaluzen. 
Arizmendiarrieta plazan, 18:30ean.

OÑATI Nagusien danborradako 
entsegua
Azkena.
Eltzian, 20:00etan.

MARTITZENA 27
BERGARA 'Komunikazioa 
eta marketin komunitarioa' 
hitzaldia
Tapuntuko kide Mikel Olaizek 
egingo du berba, Ehunduk 
gonbidatuta.
UNEDen, 17:00etan.

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

OIHULARI KLOWN

BERGARA 'Gabe' ikuskizuna
Oihulari Klown taldearen lana. Umore ukituarekin, pobrezia eta gizakien 
arteko ezberdintasuna salatzen duten bi eskaleren kontakizuna, Angiozarko 
San Migel jaien baitan. Debalde.
Etzi, domeka, Angiozarren, 18:30ean.
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BERGARA 'Saseta, Monzon eta 
Gudarien Eginak' olerki eta 
kantu ekitaldia
Irati Jimenez idazleak gidatuta. 
Debalde, edukiera bete arte.
Seminarixoan, 19:00etan.

ARRASATE Manifestazioa
Independentziarako indarra 
leloarekin Txiki eta Otaegiren 
fusilaketak gogora ekarriko dituzte, 
Sortuk deitutako ekitaldian. Ostean, 
ekitaldia egingo dute Monterronen.
Seber Altuben, 19:30ean.

ARRASATE 'Mendiak 1976' 
pelikula, gazteleraz
Luis Arrieta Etxeberriak 
zuzendutako lana, Pertsona 
Nagusien Astearen baitan.
Amaia antzokian, 19:30ean.

EGUAZTENA 28
OÑATI Sanmigelak
Egitaraua, 20. eta 21. orrialdeetan.
Oñatin.

ARRASATE Arrasateko pertsona 
nagusien elkarteen azoka
Pertsona Nagusien Astearen baitan, 
askotariko postuak ikusteko aukera 
egongo da.
Seber Altuben, 11:00etan.

BERGARA 'Ezagutza ginkana'
LHko 1. eta 2. mailetako 
umeendako, AIDAU haurren 
zerbitzuaren eskutik.
Oxirondo azokan, 17:30ean.

ARRASATE 'Osasun publikoa 
norantz doa' hitzaldia
Marta Machok eta Robertso 
Sanchezek egingo dute berba, 
Pertsona Nagusien Astearen baitan.
Kulturaten, 17:30ean.

ELGETA Irakurketa talde 
feminista
Emakumearen mugak lan-
merkatuan gaiaren inguruan. 
Ostean, solasaldia. 
Liburutegian, 18:30ean.

BERGARA  'Bost teilatu' filma
Zineklubaren denboraldi berria 
martxan. Jatorrizko bertsioan eta 
azpitituluekin. Sarrerak, hiru euro.
Seminarixoan, 20:00etan.

EGUENA 29
OÑATI Sanmigelak
Egitarau osoa, 20. eta 21. orrietan. 
Oñatin.

ARRASATE Sasoibide
Arrasateko balkoia joango dira, 
Nagusien Astearen baitan.
Biterin, 10:00etan.

BERGARA San Migel eguna 
Angiozarren
11:00etan, meza Bergarako 
erretiratuen abesbatzarekin; 
16:00etan, puzgarriak; eta, 
19:00etan, txokolate-jana.
Angiozarren.

ARRASATE Sasoibide
Bixi-bixi martxa egingo dute, 
Nagusien Astearen baitan
Iturbide egoitzan, 11:00etan.

ESKORIATZA 'Ostegun bidaiak'
Hizlaria: Jon Errasti Iriartek 
2021eko udaberrian eta bizikletaz 
egindako Zilarraren Bideari 
buruzkoak kontatuko ditu.
Zaldibar antzokian, 19:00etan.

ARRASATE 'Sin permiso del rey' 
liburuaren aurkezpena
Liburuaren egile Maria Teresa 
Telleria arrasatearra egongo da 
ekitaldian, Mariasun Landarekin. 
Pertsona Nagusien Astearen baitako 
ekitaldia.
Kulturaten, 19:00etan.

ARRASATE 'Relaciones en 
igualdad' hitzaldia
Natalia Urteaga sexologoak egingo 
du berba, gazteleraz.
Kulturaten, 19:00etan.

EGUBAKOITZA 30
OÑATI Sanmigelak
Egitarau osoa, 20. eta 21. 
orrialdeetan. 
Oñatin.

BERGARA 'Iparra galtzen' 
ekintza
LHko 5. eta 6. mailetako neska-
mutikoendako, AIDAU haurren 
zerbitzuaren eskutik. 
Oxirondon, 17:30ean.

ANTONIO ZABALA

BERGARA

SEMINARIXOA

El acusado
Domeka eta 
astelehena: 19:30.

Minions
Domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Fla vida padre
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30, 
22:00.
Astelehena: 19:30.

GASTEIZ

BOULEVARD

Spiderman
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 18:50.
Los buscamundos
Egunero: 20:05.
Egubakoitzetik 
domekara: 17:15.

No te  
preocupes, 
querida
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 17:10, 19:40, 
22:15.
Martitzena: 17:10, 
22:15.

El grito 
silencioso
Egubakoitzetik 
domekara: 20:25.
Martitzenetik 
eguenera: 20:05.

Modelo 77
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
18:25, 19:35, 
21:00, 22:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:35, 22:10.

Andreu Rieu
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

Viaje al paraiso
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 18:00, 20:15, 
22:30.
Martitzena; 18:090, 
22:30.

Tadeo Jones 3
Egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
17:45, 19:45, 
20:15.
Zapatua eta 
domeka: 16:50.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
18:15, 19:00.

Dragon ball
Egubakoitza, 
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00.

Egunero; 16:00.
Martitzena: 17:00.

Bullet train
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 19:20, 21:55.
Martitzena: 21:55.

After
Egubakoitzeik 
domekara: 22:45.
Astelehenetik 
eguenera: 22:25.

La invitacion
Egunero: 17:45.
Zapatutik 
astelehenera, eta 
eguaztena: 22:10.

La huerfana
Egunero: 22:05.
Zapatutik 
martitzenera eta 
eguena: 20:00.

42 segundos
Egubakoitzetik 
domekara: 22:25.
Domeka, 
astelehena eta 
eguaztena: 20:05.

El test
Egunbakoitzetik 
domekara: 21:45.
Astelehenetik 
eguenera: 21:00.

La vida padre
Egubakoitzetik 
domekara: 16:25, 
18:30, 20:35, 
22:40.

Astelehenetik 
eguenera: 18:30, 
20:35, 22:40.

Padre no hay 
mas que uno 3
Egubakoitzetik 
domekara: 18:15.

La liga de las 
supermascotas
Egunero: 15:45.

El colegio de los 
animales 
mágicos
Egunero: 15:45.

GORBEIA

Padre no hay 
mas que uno 3
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:20, 
19:35.
Domeka: 12:00, 
17:20, 19:35.

Liga de 
supermascotas
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:15.
Domeka: 12:00, 
17:15.

Voy a pasarmelo 
bien
Egubakoitza: 19:20, 
21.45.
Zapatua: 17:00, 
19:20, 21:45.
Domeka: 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Tadeo Jones 3
Egubakoitza: 17:00, 
18:30.
Zapatua: 16:40, 
18:30.
Domeka: 12:00, 
16:30, 17:45.
Astelehenetik 
eguenera: 19:45.

Viaje al paraiso
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:30, 
21:45.
Domeka: 12:00, 
19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 19.45.

La via padre
Egubakoitza: 17:15, 
19:15, 21:30.
Zapatua: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
18:30, 20:30.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:30, 
20:05.
Eguaztena: 17:30.

La invitacion
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:30, 
22:05.
Domeka: 20:00.

El grito 
silencioso
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:15, 
21:35.
Domeka: 17:00, 
19:15.

Astelehenetik 
eguenera: 19:40.

Spiderman
Egubakoitza: 17:30, 
20:35.
Zapatua: 18.40, 
21:50.
Domeka: 11:30, 
17:00, 20:05.
Astelehena: 19:40.
Martitzena, 
eguaztena eta 
eguena: 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.

Los 
buscamundos
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:20.
Domeka: 12:00, 
17:20.

No te preocupes, 
querida
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:30, 22:00.
Domeka: 11:45, 
17:00, 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15, 
19:45.

Modelo 77
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:00, 
19:30, 21:45.
Domeka: 11:45, 
17:00, 19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:15, 
19:45.

ziNEMa

KRITIKA

La consagración de la primavera
Zuz.: Fernando Franco. Herr.: Espainia (2022). Aktoreak: Valeria Sorolla, Telmo Irureta, Emma Suarez. 

Bidea aurkitzen

Fernando Francoren filmak 
nahiko bereziak izaten dira. La 
herida-n, nortasun-
nahasmendua duen emakume 
bat da filmaren protagonista. 
Morir-en, bikote bat daukagu 
eta gizonak gaixotasun 
terminala du. Francoren filmak 
latzak dira eta drama eta 
sufrimendua ia mugara 
eramaten du. Oso film 
interesgarriak dira, baina zailak 
ikusteko. Oraingo honetan, 
pertsonaia batek garuneko 
paralisia du, baina Francoren 
lan argitsuena da. Filmak 
zineman gutxitan ikusten den 
gaia jorratzen du. Garuneko 
paralisia ez da askorik agertzen 
filmetan, eta, askoz gutxiago, 
haiek dituzten behar sexualen 
aipamenak. Horixe azaltzen da 
La consagración de la primavera 
filmean. Ez modu didaktikoan. 
Dauden zerbitzuak azaltzen 

dizkigute. Baina garrantzitsuena 
da Lauraren eta Daviden artean 
garatzen den harremana.

Laura unibertsitatean hasi 
den neska gaztea da. Neskak ez 
du segurtasunik bere 
buruarengan. Izandako heziketa, 
etxetik kanpo egotea, egiten 
dituen lagun berriak, sexu 
harremanak… Kasualitatez, 

David ezagutuko du, eta hortik 
aurrera haren bidea aurkitzen 
eta eraikitzen hasiko da. 
Filmaren istorioa kontatuz gero, 
nahiko harrigarria edo bitxia 
dela pentsa genezake, baina 
zuzendariak eta aktore nagusiek 
lortzen dute istorio hunkigarri 
honi epeltasuna, argia eta 
naturaltasuna ematea.
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Juramentua

Kolonbiak gobernu berria 
dauka, 200 urtean lehen aldiz 
gobernu ezkertiarra. Abuztu 
hasieran zin egin zuten 
beren kargua Gustavo Petro 
presidenteak eta Francia 
Marquez presidenteordeak. 
Franciaren juramentua 
berezia iruditu zitzaidan. 
Petrok bezala, "zin dagit 
Jaungoikoari" esanez hasi 
zuen. Aurrerago, Petrok ez 
bezala, arbasoak hartu 
zituen kontuan. Hain zuzen 
ere, deigarria iruditu 
zitzaidan Jose Antonio 
Agirre lehendakariak 1936an 
erabilitako formularen 
antzerakoa izatea: Agirrek 
ere hartu zituen gogoan 
Jaungoikoa eta arbasoak. 
Begirada gora eta begirada 
atzera. 

Francia presidenteordeak 
ezagutzen al zuen Agirrek 
esandakoa? Izan daiteke 
Euskal Herrira batutako 
kolonbiarren influentziaren 
ondorio? Edo, akaso, lotura 
lehenagokoa da, aspalditik 
euskal emigrazioak 
munduan zehar balio 
batzuk zabaldu zituelako. 
Izan ere, 1882 eta 1884. 
urteen artean Kolonbiako 
presidentea izan zen Jose 
Eusebio Otaloraren aita 
Aretxabaletakoa zen.

Ez, arrazoia sinpleagoa 
izango da. Batak eta besteak 
erabilitako formulen atzean 
sentimendu unibertsalak 
daude, kultura bataren edo 
bestearen propio ez direnak.

azkEN bERba

ANDER ETXEBERRIA

Idoia Aranbarri Arzuaga aRRaSatE
Optikari, sukalde muntatzaile 
eta autobus gidari lanetan aritu 
bazen ere, betidanik izan da 
Miguel Angel Casadoren nahia 
kooperatiba bat sortzea. Duela 
hogei urte jarri zuen martxan 
Rotudenak S. Coop. enpresa, 
Sonia Alainezekin eta Luis Ara-
gonesesekin batera.
20. urteurrenerako ospakizunik?
Ez; izan ere, ez da harrotzeaga-
tik, baina lan askorekin gabiltza. 
Garai hobeak eta txarragoak 
izan ditugu. Kostatu zaigu, bai-
na, gaur egun, ondo ezagutzen 
gaituzten bezeroak dauzkagu.
Errotulazioa, kartelak, inprimaketa 
digitalak, irudi korporatiboak... 
Denetarik egiten duzue.
Gure bezeroak enpresa handiak 
dira, gehienbat, baina komertzio 
txikiekin ere egiten dugu lan. 
Denetarik egiten dugu, baina 
gure bezeroen beharretara ego-
kitzen joan gara. Gaur egun, 
arbel operatibo asko eskatzen 
dizkigute, eta horietan espezia-
lizatu gara. Lanerako baliaga-
rriak dira, edozein eratako in-
formazioa jarri baitaiteke.
Kordobakoa izanda, nolatan lanean 
Arrasaten?
Nire haurtzaroa Eskoriatzan 
pasa nuen. 11 urterekin Kordo-

bara itzuli nintzen. Enpresagin-
tza ikasi nuen, eta asko gustatzen 
zitzaidan kooperatiba mundua, 
eta horretan espezializatu nin-
tzen. Debagoienera bisita asko 
egin nituen. Han lanik ezin nue-
nez aurkitu, hona etorri nintzen 
lanera, eta autobus gidari lane-
tan aritu nintzen lau urtez. Hala 
ere, beti nahi izan dut koopera-
tiba baten parte izan, eta lan 
hura utzita murgildu nintzen 
mundu honetan.
Nolatan errotulazio kooperatiba?
Eskulanetan abila naiz. Aurre-
tik komunikazio-publizitate 
kooperatiba bat genuen bost 
bazkidek, baina ez genuen ezer 
fabrikatzen; esaterako, errotu-
luak egiteko azpikontratazioak 
egiten genituen. Nik fabrikatu 
egin nahi nuen. Beste kideen 
asmoak ikusita, banandu egin 
ginen. Hortik sortu zen Rotude-
nak S. Coop. Probatzera etorri 
nintzen eta ondo atera zait.
Oporretan ere begiratzen diezu 
errotuluei?
Begiak itxita joan beharko nuke. 
Lanean ez nagoela gogorarazten 
dit emazteak.
Zer errotulatuko zenuke gustura?
Kursaala. Orain, pantailak dau-
de, baina lehen, ez zeudenean, 
Zinemaldian nola errotulatzen 
zuten jakin nahiko nuke. Egun 
batetik bestera egiten baitzuten, 
inork ikusi gabe. Ez dakit kan-
potik edo barrutik egiten zuten.
Lanaren alderik onena?
Sormena, duda barik. Beti esa-
ten dut ikasteko ogibide zaila 
dela gurea, oso gutxitan errepi-
katzen baita lana.

Miguel Angel Casado, Arrasaten daukaten tailerrean. M.A.C.

goiENa 0kM giDa

"Betidanik nahi izan dut 
kooperatiba bat sortu"
MIGUEL ANGEL CASADO RotuDENak S. CooP-Eko aDMiNiStRatzaiLE bakaRRa
Eskoriatzan eta kordoban igaro ditu haurtzaroa nahiz nerabezaroa Miguel angel 
Casadok, baina kooperatiba sortzearen nahi horrekin itzuli zen Debagoienera

"Lehendakariak gure bi plaka inauguratu ditu. Hori pozgarria da, 
baina halako ekitaldietarako gortina eskatzen dizute eta, gainera, 
horma zulatu gabe jarri behar duzu. Lehenengo aldiz eskatu 
zigutenean, ez genuen halakorik, baina nik ezetz ez diot ia inori 
esaten. Nire amaginarreba Avilan bizi da, eta, jostuna zenez, hark 
egin zuen. Hagaxka bat jarri genion eta pareta ez zulatzeko 
sistema asmatu genuen. Oraindik gordeta daukagu".

Avilatik Arrasatera zuzenean

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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