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ainhoa larrañaga 
huhezi-ko irakaslea

"Kataluniak 
Europaren babesa 
izan dezake" 
Hauteskunde garrantzitsuak dira, 
Europatik etortzen direlako gure 
eguneroko bizitzako arlo askotan 
eragina duten zuzentarauak. 
Garrantzia dute arau horiek 
Europak baduelako zeresana 
Kataluniakoa moduko prozesu 
baten, eta Euskal Herrian ere, 
erabakitzeko eskubideak izan 
ditzakeen ondorioen gainean; 
iruditzen zait gai horretan Euro-
pa foru garrantzitsua dela. Baina 
egia da jendeak oso urruti bizi 
dituela honako hauteskundeak.

Badago Kataluniako herriak 
eskatzen duen eskubide demo-
kratiko bat. Espainiako estatuak 
demokratikotik ezer gutxi du, 
eta hor giltza bateren batek iza-
tekotan, Europak izan dezake: 
konfrontazio hori iristen bada, 
eta iritsiko dela espero dut, kon-
tsultan baietza irteten bada, Kata-
luniako herriak eta Masek nazioar-
teko babesa beharko dute eta, 
zehazki, Europaren babesa, Espai-
niarengandik ez dugulako ezer 
espero.

Dena dela, nire ustez, jende 
askok ez du bozkatuko, eta krisiak 
eragin handia du horretan. Kri-
siari heltzeko, bi ikuspegi daude: 
Europak sistema neoliberalaren 
alde egiten du eta ez ditu momen-
tu honetan herritarren eta behar 
handiena daukatenen interesak 

juanjo alvarez 
nazioarteko zuzenbide 
pribatuan katedraduna

"Erantzukizunaren 
izenean, bozkatzera 
joango naiz" 
Honako hauteskundeak bereziak 
direla sinestarazi nahi izan digu-
te Europako erakundeek, baina 
ez da hala. Ez da egia Europako 
herritarrok Europako Batzorde-
ko presidentea aukeratuko dugu-
nik; azkenean, Europako Kon-
tseiluko kontziliabuluek eraba-
kiko dute. Bi alderdi handiek 
behera egingo dute; bien artean 
presidente izateko behar dena 
batuko dute. Espainian, barruti 
bakarra izango da eta kanpaina 

aspergarria eta estatalizatua izan 
da; ez dugu subjektu politiko 
europarrik.

Hala ere, herritarrok eutsi 
behar diogu txanpa honi, ezin 
dugulako egon Europako aginta-
rien zain. Nik bozkatzera anima-
tuko nuke bi arrazoirengatik: 
batetik, abstentzioa ozen kriti-
katzen dute baina, atzetik, eskuak 
igurzten dituzte. Erakunde poli-
tiko handiek, abstentzio handi 
batekin eta barruti bakarrarekin, 
jesarleku merkeagoak lortuko 
dituzte. Eta bi: Europan aurre-
ratu dena behera etor daitekee-
lako muturreko alderdiak Euro-
ganberara iristen badira, lotsa-
garria izango litzatekeelako 
jarrera xenofoboak defenditzen 
dituen jendeak talde parlamen-
tarioa izatea, eta badirudi izango 

dutela. Arrisku demokratiko 
horrek kezkatu egiten nau.

Eta erantzukizunarengatik ere 
bozkatuko dut: nahiago dut etsi-
penetik bozkatzea, protestatu ahal 
izateko eta katarsia eskatu ahal 
izateko, Europa estatuen arteko 
merienda bihurtzen ikusi baino. 
Horregatik, ni bozkatzera joango 
naiz, konbentzimendu handirik 
gabe, baina joan egingo naiz, argi 
daukadalako Europarendako zer 
nahi dudan, eta behetik gora alda-
tu behar dugulako Europa.

Europako proiektua kritika-
tu egin behar dugu berriz erai-
kitzeko. Ezin da nazio-estatuak 
kritikatu eta aldi berean estatu 
napoleonikoaren antzeko zerbait 
egin. Herritarrekin ahaztu dira. 
Aldaketa katartiko bat gertatu 
behar da.

xabier latorre 
arizmendin european 
youth parliament-eko 
arduraduna

"Hezkuntzan gehiago 
inbertitzeko eskatuko 
nioke Europari" 
Nire ikuspuntutik, garrantzitsua 
da hauteskundeetan parte hartzea, 

Bruselasen hartzen diren eraba-
ki asko hemen aplikatzen dire-
lako. Hala ere, hartzen diren 
erabakiak, gehienbat, ekonomi-
koak dira; Europa ekonomizista 
da zeharo.  

Hezkuntzan, gauza batzuk 
egin dira: Erasmus Plus, adibidez, 
eta Bologna proiektua ere egin 
da, baina ez dakit Bologna zen-
bateraino aplikatu den. Karreren 
ordez orain graduak dira ikas-

adrian zelaia 
ekonomialaria

"Ekonomia gai 
garrantzitsuak ez dira 
kanpainan izan" 
Kanpainan oso gutxi aipatzen 
diren funtsezko gai batzuk daude. 
Batetik Ukrainian gertatu dena, 
Europaren ekonomiaren etorki-

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Europako Parlamenturako hau-
teskundeak izango dira etzi, 
domeka, Europako hainbat herrial-
detan. Parlamentuko 751 kidee-
tatik 54 aukeratu beharko ditu 
Espainiak. 751 parlamentariek 
datozen bost urteotan erabakiko 
dute Europaren legedia merkatu 
bakarrean, giza-askatasunetan 
eta beste arlo batzuetan.

Krisiak eta ilusio faltak bal-
dintzatutako hauteskundeak dira, 
eta abstentzioa 2009an baino 2,4 
eta 5,4 puntu artean handiagoa 
izango dela diote galdeketek: 
zehazki, zentsua osatzen dutenen 
%40 eta %43 artean joango dira 
botoa ematera. Hala ere, orri 
hauetan elkarrizketatu ditugun 
lau lagunek bozkatzera animatzen 
dute.

europako parlamenturako hauteskundeak dira etzi, domeka; bozkatzera 
joango direnek ere europar proiektuaren akatsak azpimarratzen dituzte

Ilusioa galdu zeneko 
hauteskundeak

Europako Parlamentuaren egoitza nagusia, Estrasburgon.  |   goiena

Adrian Zelaia.  |   goiena

Ainhoa Larrañaga.  |   goiena

Juanjo Alvarez.  |   goiena

Xabier Latorre.  |   goiena

Hauteskundeak, begirada baten
 PP, PSOE eta UPyD ez beste 
alderdi gehienak koalizioan 
aurkezten dira: Izquierda 
Plural (IU, Ezkerreko  
Ekimena-Etorkizuna 
Iratzarri…), CEU (EAJ, CDC, 
UDC…); L'Esquerra pel Dret 
a Decidir (ERC, NECat…); 
Herriek Erabaki (EH Bildu, 
BNG…); Primavera Europea 
(Equo, Compromis…).

 Espainian jesarlekua lortzeko  

 boto kopurua parte-hartze 
mailaren araberakoa da. 
2009an (%44,9ko 
parte-hartzea), 260.000 
boto behar izan ziren.

 Europako Batzordeko 
presidentea aukeratzeko 
eragina izango dute 
hauteskundeek. 28ek 
hautagai bat aukeratuko 
dute, baina Parlamentuaren 
onespena behar izango du.

babesten; baina ez dut oso garbi 
ikusten ezkerreko alderdiek ze 
planteatzen duten horren aurrean. 
Dena dela, nik bozkatzera ani-
matzen dut jendea, eredu sozial 
horri ezetza eman behar zaiolako, 
nahiz eta oso garbi ez zaigun 
geratu ze neurri zehatz proposa-
tzen dituen ezkerrak.

ketak, baina, azkenean, pedago-
gia ez da askorik aldatu. 

Europako Parlamentuari bi 
gauza eskatuko nizkioke nik: 
batetik, lurralde bakoitzak bere 
sistema dauka eta ez dago kohe-
rentziarik; tituluak automatiko-
ki konbalidatzea oso ona izango 
litzateke. Beste alde batetik, hez-
kuntza beti izan da anaia pobrea: 
beste arlo batzuekin alderatuta, 
oso diru gutxi inbertitzen da, eta 
ahalegin ekonomiko handiagoa 
eskatuko nuke.

European Youth Parliament
-en, bestalde, lan polita egiten 
dute gazteek, askotariko gaiak 
landuz. Aurtengo gai bat hauxe 
izan da: zer egin dezake Europa-
ko Batasunak jendeak europar 
herritartasuna sentitzeko? Zer-
gatik jendeak ez du bozkatzen? 
Zenbait neurri irten ziren. Adi-
bidez, zergatik ez dira hautes-
kundeak lurralde guztietan egun 
berean egiten? Horrek beste ikus-
puntu bat emango luke. 

zunean duen eraginarengatik, 
Errusiarekiko harremanengatik, 
energia-hornidura aldetik; baina 
hori baino askoz garrantzitsuagoa 
da krisi honek izan dezakeen 
ondorioa Europaren garapen 
ekonomiko ereduan bertan. Ipa-
rraldean eta Alemanian, herrial-
de emergenteekin gero eta harre-
man sendoagoak izateko estrate-
gia dute, eta Ukrainian gertatu 
dena behar da bi helbururen 
inguruan kokatu behar da: bate-
tik, Wall Street-en estrategian, 
Errusia eta Txina isolatzeko 
bidean; eta, beste aldetik, Euro-
paren eta herrialde emergenteen 
arteko lotura hori apurtzeko 
asmoan. Aipatu dugun garapen 
eredu hori apurtzea oso arrisku-
tsua izan daiteke Europa iparral-
de eta Alemaniarentzat. 

Beste gai bat ere badago: ban-
kuen arazoa konpontzeko, erres-
kate publikoak erabiltzeak ez 
zuela zentzu ekonomikorik eta, 
horren ordez, bankuak berregi-
turatu behar zirela esan dute 
Europako erakundeek. Aurreran-
tzean, banku baten arazoak izanez 
gero, akziodunen eta banku horre-
tan dauden inbertitzaileen lepo 
joango dira arriskuak. Hori infle-
xio-puntu bat da krisiaren aur-
kako politiketan, eta izugarrizko 
eragina du denongan. 

Horrelako gaiak egon behar 
izango ziratekeen kanpainan: ze 
arrisku dauden eta bakoitzak ze 
proposatzen  duen horren 
aurrean. 

Arduradun politikoek ondo 
azaldu beharko lukete ze gertatzen 
ari den Europan eta ze den garran-
tzitsua, eta hori ez dute egin; 
abstrakzioen gainean egin dute 
kanpaina, arriskuak eta aukerak 
argi identifikatu gabe, eta hori 
da herritarrak behar zuena par-
te hartzeko beharra sentitzeko.

astEKo gaIa
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"Kataluniak 
Europaren babesa 
izan dezake" 
Hauteskunde garrantzitsuak dira, 
Europatik etortzen direlako gure 
eguneroko bizitzako arlo askotan 
eragina duten zuzentarauak. 
Garrantzia dute arau horiek 
Europak baduelako zeresana 
Kataluniakoa moduko prozesu 
baten, eta Euskal Herrian ere, 
erabakitzeko eskubideak izan 
ditzakeen ondorioen gainean; 
iruditzen zait gai horretan Euro-
pa foru garrantzitsua dela. Baina 
egia da jendeak oso urruti bizi 
dituela honako hauteskundeak.

Badago Kataluniako herriak 
eskatzen duen eskubide demo-
kratiko bat. Espainiako estatuak 
demokratikotik ezer gutxi du, 
eta hor giltza bateren batek iza-
tekotan, Europak izan dezake: 
konfrontazio hori iristen bada, 
eta iritsiko dela espero dut, kon-
tsultan baietza irteten bada, Kata-
luniako herriak eta Masek nazioar-
teko babesa beharko dute eta, 
zehazki, Europaren babesa, Espai-
niarengandik ez dugulako ezer 
espero.

Dena dela, nire ustez, jende 
askok ez du bozkatuko, eta krisiak 
eragin handia du horretan. Kri-
siari heltzeko, bi ikuspegi daude: 
Europak sistema neoliberalaren 
alde egiten du eta ez ditu momen-
tu honetan herritarren eta behar 
handiena daukatenen interesak 

juanjo alvarez 
nazioarteko zuzenbide 
pribatuan katedraduna

"Erantzukizunaren 
izenean, bozkatzera 
joango naiz" 
Honako hauteskundeak bereziak 
direla sinestarazi nahi izan digu-
te Europako erakundeek, baina 
ez da hala. Ez da egia Europako 
herritarrok Europako Batzorde-
ko presidentea aukeratuko dugu-
nik; azkenean, Europako Kon-
tseiluko kontziliabuluek eraba-
kiko dute. Bi alderdi handiek 
behera egingo dute; bien artean 
presidente izateko behar dena 
batuko dute. Espainian, barruti 
bakarra izango da eta kanpaina 

aspergarria eta estatalizatua izan 
da; ez dugu subjektu politiko 
europarrik.

Hala ere, herritarrok eutsi 
behar diogu txanpa honi, ezin 
dugulako egon Europako aginta-
rien zain. Nik bozkatzera anima-
tuko nuke bi arrazoirengatik: 
batetik, abstentzioa ozen kriti-
katzen dute baina, atzetik, eskuak 
igurzten dituzte. Erakunde poli-
tiko handiek, abstentzio handi 
batekin eta barruti bakarrarekin, 
jesarleku merkeagoak lortuko 
dituzte. Eta bi: Europan aurre-
ratu dena behera etor daitekee-
lako muturreko alderdiak Euro-
ganberara iristen badira, lotsa-
garria izango litzatekeelako 
jarrera xenofoboak defenditzen 
dituen jendeak talde parlamen-
tarioa izatea, eta badirudi izango 

dutela. Arrisku demokratiko 
horrek kezkatu egiten nau.

Eta erantzukizunarengatik ere 
bozkatuko dut: nahiago dut etsi-
penetik bozkatzea, protestatu ahal 
izateko eta katarsia eskatu ahal 
izateko, Europa estatuen arteko 
merienda bihurtzen ikusi baino. 
Horregatik, ni bozkatzera joango 
naiz, konbentzimendu handirik 
gabe, baina joan egingo naiz, argi 
daukadalako Europarendako zer 
nahi dudan, eta behetik gora alda-
tu behar dugulako Europa.

Europako proiektua kritika-
tu egin behar dugu berriz erai-
kitzeko. Ezin da nazio-estatuak 
kritikatu eta aldi berean estatu 
napoleonikoaren antzeko zerbait 
egin. Herritarrekin ahaztu dira. 
Aldaketa katartiko bat gertatu 
behar da.

xabier latorre 
arizmendin european 
youth parliament-eko 
arduraduna

"Hezkuntzan gehiago 
inbertitzeko eskatuko 
nioke Europari" 
Nire ikuspuntutik, garrantzitsua 
da hauteskundeetan parte hartzea, 

Bruselasen hartzen diren eraba-
ki asko hemen aplikatzen dire-
lako. Hala ere, hartzen diren 
erabakiak, gehienbat, ekonomi-
koak dira; Europa ekonomizista 
da zeharo.  

Hezkuntzan, gauza batzuk 
egin dira: Erasmus Plus, adibidez, 
eta Bologna proiektua ere egin 
da, baina ez dakit Bologna zen-
bateraino aplikatu den. Karreren 
ordez orain graduak dira ikas-

adrian zelaia 
ekonomialaria

"Ekonomia gai 
garrantzitsuak ez dira 
kanpainan izan" 
Kanpainan oso gutxi aipatzen 
diren funtsezko gai batzuk daude. 
Batetik Ukrainian gertatu dena, 
Europaren ekonomiaren etorki-
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Europako Parlamenturako hau-
teskundeak izango dira etzi, 
domeka, Europako hainbat herrial-
detan. Parlamentuko 751 kidee-
tatik 54 aukeratu beharko ditu 
Espainiak. 751 parlamentariek 
datozen bost urteotan erabakiko 
dute Europaren legedia merkatu 
bakarrean, giza-askatasunetan 
eta beste arlo batzuetan.

Krisiak eta ilusio faltak bal-
dintzatutako hauteskundeak dira, 
eta abstentzioa 2009an baino 2,4 
eta 5,4 puntu artean handiagoa 
izango dela diote galdeketek: 
zehazki, zentsua osatzen dutenen 
%40 eta %43 artean joango dira 
botoa ematera. Hala ere, orri 
hauetan elkarrizketatu ditugun 
lau lagunek bozkatzera animatzen 
dute.
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joango direnek ere europar proiektuaren akatsak azpimarratzen dituzte
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UDC…); L'Esquerra pel Dret 
a Decidir (ERC, NECat…); 
Herriek Erabaki (EH Bildu, 
BNG…); Primavera Europea 
(Equo, Compromis…).

 Espainian jesarlekua lortzeko  

 boto kopurua parte-hartze 
mailaren araberakoa da. 
2009an (%44,9ko 
parte-hartzea), 260.000 
boto behar izan ziren.

 Europako Batzordeko 
presidentea aukeratzeko 
eragina izango dute 
hauteskundeek. 28ek 
hautagai bat aukeratuko 
dute, baina Parlamentuaren 
onespena behar izango du.

babesten; baina ez dut oso garbi 
ikusten ezkerreko alderdiek ze 
planteatzen duten horren aurrean. 
Dena dela, nik bozkatzera ani-
matzen dut jendea, eredu sozial 
horri ezetza eman behar zaiolako, 
nahiz eta oso garbi ez zaigun 
geratu ze neurri zehatz proposa-
tzen dituen ezkerrak.

ketak, baina, azkenean, pedago-
gia ez da askorik aldatu. 

Europako Parlamentuari bi 
gauza eskatuko nizkioke nik: 
batetik, lurralde bakoitzak bere 
sistema dauka eta ez dago kohe-
rentziarik; tituluak automatiko-
ki konbalidatzea oso ona izango 
litzateke. Beste alde batetik, hez-
kuntza beti izan da anaia pobrea: 
beste arlo batzuekin alderatuta, 
oso diru gutxi inbertitzen da, eta 
ahalegin ekonomiko handiagoa 
eskatuko nuke.

European Youth Parliament
-en, bestalde, lan polita egiten 
dute gazteek, askotariko gaiak 
landuz. Aurtengo gai bat hauxe 
izan da: zer egin dezake Europa-
ko Batasunak jendeak europar 
herritartasuna sentitzeko? Zer-
gatik jendeak ez du bozkatzen? 
Zenbait neurri irten ziren. Adi-
bidez, zergatik ez dira hautes-
kundeak lurralde guztietan egun 
berean egiten? Horrek beste ikus-
puntu bat emango luke. 

zunean duen eraginarengatik, 
Errusiarekiko harremanengatik, 
energia-hornidura aldetik; baina 
hori baino askoz garrantzitsuagoa 
da krisi honek izan dezakeen 
ondorioa Europaren garapen 
ekonomiko ereduan bertan. Ipa-
rraldean eta Alemanian, herrial-
de emergenteekin gero eta harre-
man sendoagoak izateko estrate-
gia dute, eta Ukrainian gertatu 
dena behar da bi helbururen 
inguruan kokatu behar da: bate-
tik, Wall Street-en estrategian, 
Errusia eta Txina isolatzeko 
bidean; eta, beste aldetik, Euro-
paren eta herrialde emergenteen 
arteko lotura hori apurtzeko 
asmoan. Aipatu dugun garapen 
eredu hori apurtzea oso arrisku-
tsua izan daiteke Europa iparral-
de eta Alemaniarentzat. 

Beste gai bat ere badago: ban-
kuen arazoa konpontzeko, erres-
kate publikoak erabiltzeak ez 
zuela zentzu ekonomikorik eta, 
horren ordez, bankuak berregi-
turatu behar zirela esan dute 
Europako erakundeek. Aurreran-
tzean, banku baten arazoak izanez 
gero, akziodunen eta banku horre-
tan dauden inbertitzaileen lepo 
joango dira arriskuak. Hori infle-
xio-puntu bat da krisiaren aur-
kako politiketan, eta izugarrizko 
eragina du denongan. 

Horrelako gaiak egon behar 
izango ziratekeen kanpainan: ze 
arrisku dauden eta bakoitzak ze 
proposatzen  duen horren 
aurrean. 

Arduradun politikoek ondo 
azaldu beharko lukete ze gertatzen 
ari den Europan eta ze den garran-
tzitsua, eta hori ez dute egin; 
abstrakzioen gainean egin dute 
kanpaina, arriskuak eta aukerak 
argi identifikatu gabe, eta hori 
da herritarrak behar zuena par-
te hartzeko beharra sentitzeko.

astEKo gaIa

Amillagan izango duzu 
zure Ford zerbitzu berria

BERGARAN
FORD MUGARRI

EKAINEAN
INAUGURAZIOA
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OHIKO BATZAR NAGUSIA 
DEIALDIA

DATA: 2014ko maiatzak 31.
ORDUA: 10:30ean, lehen deialdia.
                11:00etan, bigarren deialdia.
TOKIA: Garaia Berrikuntza Gunearen Auditorioa (Arrasate).

GAI - ZERRENDA

2013ko BATZAR OROKORREKO AKTA ONARTZEARI 1. 
BURUZKO TXOSTENA, ETA BATZAR HONETAKO AKTA 
ONARTZEKO BAZKIDEAK IZENDATZEKO AKORDIOA.
MEMORIAREN IRAKURKETA ETA ONARPENA.2. 

2013ko Kudeaketa onartzea2.1. 
2014ko Kudeaketa Planaren berrestea.2.2. 

2013ko KONTUAK AZTERTZEA ETA ONARTZEA.3. 
SOBERAKIN GARBIEN BANAKETA4. 
EKONOMIA ARAUBIDEARI BURUZKO ESTATUTUEN 5. 
XEDAPENAK.

Sarrera kuotak eta ekarpena5.1. 
Kapitalari egindako ordainketa5.2. 
IPDK aplikatzeko irizpideak.5.3. 

KONTSEILU ERREKTOREAREN JAKINARAZPENAK.6. 
MONDRAGON TALDEARI ETA ERKOP KOOPERATIBARI 7. 
BURUZKO TXOSTENAK.
GALDERAK ETA ESKARIAK.8. 

Kontseilu Errektoreko Lehendakaria
2014ko maiatzaren 14a

AUZO LAGUN, KOOP.E. – ARRASATE

Estatutu Sozialen 32. artikuluak dioenaren arabera, Ohiko Batzar 
Orokorrerako deia egiten da.

OHIKO BATZAR NAGUSIA
D E I ALDIA

Eguna: 2014ko maiatzaren 29a. 
Ordua: 14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena.
Tokia: ULMA Taldeko auditorioa – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak 1. 
izendatzea Batzar honetako akta onartzeko
2013ko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea eta 2014ko 2. 
gestio plana berrestea 
ULMA Taldeari buruzko txostena 3. 
2013ko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio, 4. 
onartzea 
2013ko ekitaldiko emaitzak banatzea5. 
Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko 6. 
beste helburu batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK)
Supraegiturako entitateei buruzko gaiak7. 
Estatutu Sozialen testu bategina onartzea8. 
Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak9. 
Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena10. 
Zaintza Batzordeko kideak berritzea11. 
Ahalmenak eskuordetzea12. 
Galde-eskeak13. 

OHARRAK: Bazkideei gogorarazten zaie sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela 
urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo 
ikuskaritzak egindako gestio txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean 
zehar aztertu ahal izan ditzaten. 

  Bazkide guztiei jakinarazten zaie eskubidea dutela, ULMA Agrícola, S. 
Coop.eko helbide sozialean, proposatutako Estatutu Sozialen testu bategina 
aztertzeko, eta doan emateko edo bidaltzeko eska dezaketela.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2014ko maiatzaren 6a 

ULMA Agrícola, S. Coop.   Oñati

IrAtI gOItIA  |  oñati

Munduko 200 aditu baino gehia-
goren topaleku izan da Oñatiko 
Lege Soziologiako Nazioarteko 
Erakundea. Haren 25. urteurre-
naren ospakizunaren barruan, 
asteon egin dute ekitaldi nagusia: 
nazioarteko kongresua, eguazte-
netik gaur arte (barikua). 

Horren irekiera ekitaldian 
elkartu dira Oñatin hainbat ins-

tituziotako ordezkariak, besteak 
beste: Iñigo Urkullu, lehendaka-
ria; Josu Erkoreka, Jaurlaritzako 
bozeramailea; Iñigo Lamarka, 
Arartekoa; Bakartxo Tejeria, 
Legebiltzarreko lehendakaria; eta 
Mikel Biain, Oñatiko alkatea.

Elkarlanaren emaitza 
Guztiek azpimarratu dute institu-
tuaren sorreran instituzioen arte-

ko elkarlanaren garrantzia. Besteak 
beste, Jaurlaritzaren eta Interna-
tional Sociology Associationen 
elkarlanaren emaitza izan zen. 
"Hitzarmen bat egin zuten Sozio-
logia Juridikoko Nazioarteko Elkar-
teak eta Jaurlaritzak. Institutua 
abian jartzeko, baina, beste era-
kunde eta hainbat pertsonak ere 
hartu zuten parte: Oñatiko Udalak, 
Gipuzkoako Aldundiak eta Euskal 

Herriko Unibertsitateak", adierazi 
du Lamarka Arartekoak.

Herria egiteko aukera
Institutuaren emaitzak ikusgarriak 
direla ere aipatu du Arartekoak: 
400 jardunaldi baino gehiago anto-
latu dira, 15.000 ikertzaile inguru 
erakarri ditu eta 54 herrialdetatik 
etorritako 400 ikaslek baino gehia-
gok egin dute Nazioarteko Lege
-Soziologiako Masterra. 

Biain Oñatiko alkateak ere 
institutua erreferente bilakatu 
dela dio, baita asko erein behar 
izan dela esan ere: "Udalak, Aldun-
diak eta Jaurlaritzak asko erein 
behar izan zuten proiektua aurre-
ra ateratzeko, eta horrelakoetan 
gertatzen den bezala, fruituak 
luzera lortzen dira. Garai harta-
ko uzta jasotzen gabiltzala esan 
daiteke".

Urkullu lehendakariak, bes-
talde, soziologia juridikoak gizar-
tean izan dezakeen eragina nabar-
mendu du: "Baliabideak eman 
behar dizkigu garai berrien eskae-
rei aurre egin ahal izateko. Tran-
tsizio unea bizi dugu eta benetan 
uste dut soziologia juridikoak 
etorkizuneko aldaketak eta beha-
rrak iragartzera ausartuz egingo 
duela ekarpena, eta ez iragana 
azalduz". Lehendakariak konsti-
tuzio aldaketa jarri nahi izan du 
adibide bezala. Esan du 2011n 
alderdi popularrak eta sozialistak 
Espainiako Konstituzioa bi astean 
aldatu zutela. Eta orduan propo-
satu zutela Estatuaren errealita-
te plurinazionala onartuko lukeen 
aldaketa. Gaineratu du eskaera 
ez dela bideratu eta auziak ez 
duela konponbiderik izango, 
zuzenbideak gizarteari kasu egi-
ten ez dion bitartean. Horrela, 
baloreak bizi dugun errealitatera 
egokitzeko soziologia juridikoan 
sinesten duela esan du eta horre-
lako institutu bat Oñatin izatea 
herria egiteko aukera dela.

oñatiko Lege Soziologia 
munduko topaleku da asteon
25. urteurrenaren harirako nazioarteko kongresuan 
lehendakaria eta arartekoa izan dira, besteak beste

Erakundeetako ordezkariak, lehendakaria tartean dela, Oñatin, eguaztenean.  |   maialen torres

ubANE mAdErA  |  debagoiena

Aretxabaletako Pausoka haur 
eskolan hiru ume-kotxe lapur-
tu zituzten joan den astean, 
eguazten goizean. "Guraso 
batek 10:30ean utzi zuen 
karroa, eta eguerdian buelta-
tu zenean, ez zegoen. Guztira, 
hiru eraman dituzte, bat bikie-
nak. Uste dugu lapurreta egin 
zutenak zaintzen egon zirela. 
Guraso batek kanpoko aldean 
zain zegoen furgoneta baten 
matrikula eta guzti hartu 
zuen", kontatu dute bertakoek. 
Hain justu, horrekin guztia-
rekin bi salaketa jarri dituz-
te Bergarako komisarian. 
Segurtasun Sailak jakinara-
zitakoaren arabera, ikerketa 
zabalik dago.    

Oñatin, gauez eta kalean 
Oñatin, berriz, zapatu gauean 
gertatu zen lapurreta, Atzeko 
kale eta Kalegoieneko bide-
gurutze inguruan, 04:00ak eta 
04:30ak bitartean. Gizonezko 
batek atzetik heldu eta gerri 
parean zerbaiten mehatxu 
eginda, aldean zeraman dena 
emateko esan zion neska bati. 
Erasotzaileak kirol-jertse bel-
tza zuela janzita adierazi du 
hark, Oñatiko Udaltzaingoan 
jarri duen salaketan. Udal-
tzainek, berriz, epaitegietara 
eraman dute salaketa, eta 
Ertzaintzari ere eman diote 
berri, "gaueko zaintzan neu-
rriak handi  ditzaten", Idoia 
Lazpita bertako udaltzainbu-
ruak esan duenez.

Lapurretak
izan dira 
aretxabaletan 
eta oñatin

ANE ElOrdI  |  oñati

Datorren astean hasiko dituz-
te Arantzazurako errepidea 
konpontzeko lanak. Hain jus-
tu, Araotz auzoko bideguru-
tzea eta Arantzazuko Santu-
tegiko aparkalekua bitarteko 
errepide tartean egingo dituz-
te obrak, hamaika astean. 
Aurrekontua, berriz, 568.083,26 
euro da.

Orokorrean, errepidearen 
egitura hobetuko da iraun-
kortasuna, iragazgaiztasuna 
eta uniformetasuna garanti-
zatzeko. Era berean, lanen 
ondorioz kaltetutako bide-sei-
nale horizontalak berrezarri-
ko dira, eta euste euskarriak 
egokituko dituzte. Hori bai, 
igoerako ibilbidea osorik kon-
ponduko da; baina beste nora-
bidekoa ez, beharrezkoak diren 
zatiak soilik.

Milioi erdi 
euro pasa 
arantzazurako 
biderako
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Hitzarmen hori harreman baten 
fruitua dela adierazi du Iban Aran-
tzabalek, Goiena Komunikazio 
Taldeko zuzendari orokorrak. 
"Arrasateko alkateaz oso harreman 
zintzoa, gertukoa eta ulermenekoa 
izan dugu. Euskara batzordetik 
pasa ostean, 20 urterako hitzar-
mena lortu dugu", adierazi du 
Arantzabalek. Gaineratu du garai 
batean Arrasate Press-ekin hasi-
tako bideari jarraipena ematen 
zaiola horrela.  

Goiena taldearen izenean Aitor 
Izagirre presidenteak sinatu du 
hitzarmena, eta Arrasateko Uda-
laren izenean, berriz, Inazio Azka-
rragaurizar alkateak.

Hala, biek nabarmendu dute 
hitzarmen horren garrantzia. Iza-
girreren esanetan, egonkortasuna 
dakarren hitzarmena delako: 
"Egonkortasuna eta lasaitasuna 

ematen digu datozen 20 urteota-
rako. Oso pozik gaude eta Arra-
sateko Udalari eskerrak eman 
nahiko genizkioke". Eta Azkarra-
gaurizarren esanetan, "batetik, 
euskararen normalizaziorako egi-
niko bidearen aitorpena da, eta 
bestetik, babesa ere" jartzen  dute 
aurrera begira. Arrasateko alka-
teak gaineratu du Goiena herritik 
sortutako proiektua dela eta Arra-
sateko Udalarentzako garrantzitsua 
dela horrelako komunikabide bat 
herrian izatea. 

Hitzarmena sinatzeaz gain, 
bisita gidatua ere egin dute udal 
ordezkariek, egoitza eraberritua 
ikusteko. Izan ere, Goienako lan-
talde guztia Arrasaten dago orain. 
"Bateratzeak ekarri du lankideon 
arteko harremanak hobeak izatea, 
denbora murriztuz eta eraginkor-
tasuna handituz. Kostuak ere 
txikitu dira", dio Arantzabalek.

Goiena taldea beste 20 
urtez izango da Arrasaten
egoitzaren lagapenaren hitzarmena sinatu dute 
goienako eta arrasateko udaleko ordezkariek

Etxeberria eta Azkarragaurizar (Udala), Izagirre eta Arantzabal (Goiena).  |   i. goitia
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Astelehenean, maiatzak 26, hasi 
eta 31ra bitartean, Kerik gabeko 
astea izango da, Osasunaren Mun-
du Erakundeak (OME) antolatu-
ta, "tabakoaren kontsumoa txi-
kitu eta pertsona askoren bizitza 
salbatzeko asmoz". Bada, egitas-
mo horrekin bat egin, eta Deba-
goienean ekimena iragarri dute: 
Debagoiena tabako-kerik gabe; 
OMErekin bat egin eta eskualdean 
tabakismoa saihestu eta horre-
kiko mendekotasuna gainditzen 
laguntzea da helburua. 

Jaurlaritzako Osasun Publiko 
eta Mendekotasunen zuzendari 
Miren Dorronsorok, Inazio Azka-
rragaurizar Arrasateko alkateak 
eta Debagoieneko Ospitaleko 
zuzendari mediku Juan Manuel 
Sanzok aurkeztu dute asteon egi-
tasmoa Arrasaten, Kulturaten. 
Hain justu ere, osasun eta udal 

arloetako eragileek elkarlanean 
egindako proiektua da hori; izan 
ere, antolatzaileen esanetan, 
"tabakoa erretzea normaltzat 
ikustearen aurkakoa, osasun
-esparrutik haratago dago eta 
ekimen soziosanitarioak behar 
ditu, non ahalik eta gizarte eta 
udal eragile gehienek esku har-
tuko duten". 

Hala, lankidetzaren bitartez, 
eragileak batu gura dituzte. Gai-
nera, beste eragile batzuk ere 
erakarri nahi dituzte proiektura; 
esaterako, farmazia elkargoak, 
ikastetxeak eta elkarteak. Gizar-
teko sektore guztiak informatu 
nahi dituzte, ez erretzeak dituen 
abantailak eta tabako mendeko-
tasuna gainditzeko tratamendu 
eta tailerretan parte hartzeko 
aukera emateko karpak ezarriko 
dira eskualdeko hainbat herritan. 
(Egitaraua ondoko taulan)

Gaztetan hasten da erretzen
Bereziki gazteek tabakoarekin 
duten lotura azpimarratu dute. 
Datuak eman dituzte hori era-
kusteko: 14 eta 16 urte bitartean 
hasten da erretzen; 15 eta 24 urte 
bitarteko gazteetan, neska erre-
tzaileak (%19,1) gehiago dira 
mutilak baino (%17,4). Horren 
harira, Debagoienean martxan 
jarri da Kerik gabeko gelak eki-
mena. Helburua da ikasleen artean 
tabakismoa txikitzea, eta Arra-
sateko, Bergarako, Oñatiko eta 

Eskoriatzako Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako lehen eta biga-
rren mailetako gazteek hartu dute 
parte; guztira, 400 ikaslek. 

Datu orokorrei dagokienez, 
berriz, 15.000 erretzaile daude 
gure eskualdean. Eta diote taba-
kismoa dela gehien prebenitu 
daitekeen heriotza-kausa. Beste 
datu batzuk: bizi-itxaropenari 15 
urte kentzen dizkio, kontsunitzai-
leen erdiak hiltzen ditu eta biri-
ketako minbizien %90en kausa 
ere bada.

Eskualdeko alkateak eta zinegotziak eta osasun arloko ordezkariak.  |   i. gallego

kArpAk

eskoriatza: m-29

11:00-13:00 Fernando 
eskoriatza plazan.

aretxabaleta: m-29

11:00-13:00 osasun etxean.

berGara: m-29

11:00-13:00 eta 18:00-21:00 
irala kalean.

arrasate: m-29

11:00-13:00 eta 17:00-20:00 
seber altube plazan.

elGeta: m-30

18:00-21:00 Mendizaleen 
plazan.

Tabakismoari aurre egiten 
laguntzeko, 'Kerik gabeko astea'
adituek diote tabakismoa dela gehien prebeni daitekeen heriotza kausa

debAGoienA
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Domekako hauteskundeei begira, 
Debagoienean nagusi diren EH 
Bildu eta EAJ alderdi politikoen 
ordezkari bana parez pare jarri 
ditu asteon Eneko Azkaratek 
Goiena telebistako Harira saioan. 
Luze eta zabal berba egin dute 
Marian Beitialarrangoitiak (EH 
Bildu) eta Luke Uribe-Etxebarriak 
(EAJ).    

abstentzio handia
beitialarrangoitia: "Gu parte gara 
eta hor egon behar dugu. (…) 
Galdera da: nori interesatzen zaio 
abstentzioa oso handia izatea? 
Gaur egungo Europa bultzatzen 
ari direnei: neoliberalei, troikaren 
erabakien babesle direnei, eta, 
ondorioz, hori ez zaio Euskal 
Herriari interesatzen. (…) Uste 
dut izan zaitezkeela oso kritiko 
egun dagoen Europarekin. Ames-
tu dezakezula beste Europa bat, 
eta horren alde lan egin dezake-
zula barrutik bertan ordezkaritza 
izanda eta arituta. Eta batzuk 
abstentzioaren mamuarekin jus-
tu kontrakoa egin nahi dute: joan 
daitezela orain artekoa aldatu 
nahi ez dutenak eta aldatu nahi 
dutenak gera daitezela etxean. 
Eta noski, bereziki, aldatu nahi 
dugunoi dagokigu herritarrei 
esatea eta konbentzitzea maia-
tzaren 25ean ze garrantzitsua den 
botoa ematera joatea. Europa 
diferentea izan dezagun eta baita 
ere Euskal Herriaren etorkizunean 
baduelako Europak zeresana eta 
baduelako nola lagundu Euskal 
Herriko egoerari".  
Uribe-etxebarria: "Europa arlo 
askotan kritika daiteke, baina, 
aldi berean, Europa soluzioa da. 
Horrek esan nahi du Europa berria 
behar dugula, Europak zilegitasun 
demokratiko eta politiko handia-
goa behar du, behar du herrita-
rrekiko gertutasun handiagoa 
eta, batez ere, Europari dagokion 

etxeko-lanak ondo betetzea. Ez 
baita ari Europa hori betetzen, 
batez ere Europa indartsu bat ez 
dugulako. Europa gehiago behar 
dugu, eta berri bat. (…) Europa 
indartsua behar dugu globaliza-
zioak sortzen dituen arazoei aurre 
egiteko. Euskal Herrian behar 
dugu geure kokapena, geure aitor-
tza Europaren partetik, eta erabat 
konbentzituta gaude geure koka-
pena badugula herri bezala, nazio 
bezala. Kontraesanik ez dago. 
Europa gehiago eta Euskadi gehia-
go bateragarriak dira. Proposatzen 
dugu benetako Europa federala 
izan dezagun, indartsua. Kezka 
sortzen digu Europaren proiektua 
bera kili-kolo eta zalantzan jarri 
dela azken urteotan. Zatiketa oso 
arriskutsua gertatu da iparralde-
ko eta hegoaldeko herrialdeen 
artean. Uste dut hori ekidin egin 
behar dela, eta horretarako behar 
dugula Europa gehiago". 

enplegUa, ekonomia
beitialarrangoitia: "Jarraitzen 
badugu estatuen Europa batekin, 
herrien errealitatea aintzat har-
tzen ez duena, federala izango da, 

baina ez da izango behar duguna. 
Troikarekin gertatzen den moduan, 
estatuek beraien eta merkatuen 
interesak herritarrenen gainetik 
jarrita beste tresna batzuk bila-
tuko badituzte erabaki horiek 
hartzeko eta horiek, hain justu, 
herritarron etorkizunaren, ongi-
zatearen kontra badoaz, nekez 
izango da soluzioa Europa. Nahi 
dugu beste Europa bat, herriek 
osatutako Europa, behetik gora 
eratutakoa, eta justizia sozialean 
oinarritutakoa. (…) Aberastasuna 
sortu behar da, baina aberasta-
suna banatu egin behar da. Ez 
da posible merkatuen interesak 
herritarren interesen gainetik 
egotea. (…) Hautua izan daiteke 
industriaren, nekazaritzaren, 
arrantzaren… gure ehun produk-
tiboaren alde egitea, baina admi-
nistrazioak eskua hartuz, inber-
tituz. Behar duena da enplegua 
sortzeko neurriak hartu. Guretzat, 
horiek, zalantzarik gabe eta 
murrizketen kontrakoak premiaz-
koak diren elementuak dira bes-
te eredu sozioekonomiko bateta-
ra joan gaitezen eta herritar 
guztiok aukera berdintasunak 
izan ditzagun. Eta uste dugu gaur-
ko Europak justu kontrako bidean 
garamatzala". 
Uribe-etxebarria: "Betidanik 
defendatu dugu herritarren Euro-
pa, Agirre, Landaburu eta Irujo-
ren garaitik. Euskadik bere koka-
pena eta lekua baduela Europan, 
erabakitzeko eskubidea dugula 
herri bat osatzen dugulako eta 
nazio bat gara. Europaren eredu 
soziala (…) Baina Europak ezin 
dezake dena egin. Elkarrekin lan 
egin behar dugu. Elkarlanean 
aritu behar dugu, bai Europa 
bera eta bai Europa osatzen dugun 
herriok ere. Gure ekarpenak ere 
egin behar dizkiogu Europari. 
Saiatu gara eta saiatzen ari gara 
geure euskal garapen eredua 
mantentzen eta garatzen. Horrek 

esan nahi du oreka puntu bat eta 
konbinazio bat egiten ditugula: 
gizarte ongizate estatua manten-
du, hezkuntza, osasuna eta poli-
tika soziala eta pizgarriak jarri 
hazkunde ekonomikoa izateko 
eta enplegua sortzeko, eta horre-
tan gako nagusiak dira lau: inber-
tsioa (enpresek dirua behar dute); 
industria (helburu estrategikoa 
da); nazioarteratzea eta berrikun-
tza". 

bakea eta normalizazioa 
beitialarraingoitia: "Aro berri 
bat bizi dugu. Aurrera egiteko 
gauza asko ditugu. Guk horretan 
urratsak egiteko palanka modu-
ra ulertzen ditugu hauteskunde 
hauek eta ez zaigu ahaztu behar 
egoera berri honek etsaiak ere 
badituela estatuak eta alderdi 
nagusiei prozesu hau ustelduko 
balitz ere berdin zaiela. Eta uste 
dugu nazioarteko komunitatea 
bera garrantzitsua dela eta, beraz, 
Europan indarra izateak eta ber-
tan egoteak lan diplomatiko horre-
tarako aukera asko ematen ditue-
la. Urteak daramatzagu lan hori 
egiten izan ordezkaritza edo ez, 

nahiz eta ordezkaritzak aukera 
handiagoak eman. Ze norbaitek 
pentsatzen baitu Manikalingham 
edo beste hainbat nazioarteko 
agente inplikatuko zirela Euskal 
Herriaren aldeko prozesuan nor-
baitek ahots propioarekin eta 
garai berri hauen alde hitz egin 
izan ez balie, bakarrik estatuak 
hitz egin izan balie? Nabarmena 
da bake prozesuaren mesedetan 
Europan egotea eta nazioarteko 
komunitateak presionatzea beti 
dela mesedegarri".
Uribe-etxebarria: "Europa sortu 
zen bakea lortzeko, beste helburu 
nagusi batzuen artean. 70 urtean 
Europan hiru gerra izan genituen: 
franko-prusianoa, I. Mundu Gerra 
eta II.a. Europa egin zutenek esan 
zuten: 'Goazen indarrak biltzera, 
noski balore eta printzipio batzu-
renpean, hemen gerra gehiago 
izan ez dadin'. Eta hori lortu da, 
ñabardura batzurekin: Ukraina. 
Eta hori, uste dut, Europari zor 
diogula. Baina zein da kontrae-
sana... bakea helburu nagusiene-
tako bat izanda, ez dutela ezer 
egin hemen bizi izan dugun gataz-
ka armatuaren inguruan. Irlandan 
bai. Zein izan zen diferentzia? Bi 
estatu sartuta zeudela han: Erre-
suma Batua eta Irlandako Erre-
publika. Gure kasuan ez. Guk 
hori Europari helarazi diogu behin 
baino gehiagotan. Hortik aurrera, 
uste dut zorionez egoera berri 
bat bizi dugula Euskadin, eta 
gabiltza elkarbizitzaren ideian. 
Hor, baita ere, europar erakundeek 
zerbait egin dezakete; guk eskatu 
dugu, Izaskun Bilbaok eskatu du 
hainbat alditan azken legealdian, 
eta presionatzen jarraituko dugu 
datorren legealdian". 

europa aldatzeko botoa 
ematearen garrantzia 
azpimarratu dute 
eaJk eta eh Bilduk
eH bildu, besteak beste, bngrekin doa koalizioan 
eta eaJ, berriz, Ciurekin, besteak beste Marian Beitialarrangoitia eta Luke Uribe-Etxebarria, Goiena telebistan.  |   eneko azkarate

esanak

"Europak badu 
nola lagundu 
Euskal Herriko 
egoerari"

"Aberastasuna 
sortu behar da, 
baina baita 
banatu ere"

m a r i a n  B e i t i a l a r r a n g o i t i a 
e h  b i l d u

esanak

"bateragarriak 
dira Europa 
gehiago eta 
Euskadi gehiago" 

"Inbertsioa   
eta industria  
dira gako 
nagusietako bi"

l u k e  u r i B e - e t x e B a r r i a  
e a j

Tertulia osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Emakumeen eskubideen alde lanean 
dihardu Arantza Santestebanek. 
Historian lizentziaduna da, eta, 
Arrasateko Emakume Txokoak 
gonbidatuta, emakumeek hedabi-
deetan duten islaz, irudiaz eta 
emakume komunikatzaileez jardun 
du Idurre Eskisabel kazetariarekin 
batera. Goiena Komunikazio Tal-
dearekin kolaboratu du generoaren 
trataeraren gaineko atala garatze-
ko Goienaren Estilo liburuan.
Emakumeak ezberdin komunikatzen, 
idazten, esaten… dute hedabidee-
tan?
Jakina, emakumezko eta gizonez-
ko kazetariak badaude, baina, 
horrez gain, izan daitezke profe-
sional onak edo txarrak. Kazeta-
ritza ona edo txarra egingo duzu, 
zure prestakuntza, balio edo jar-
dueraren arabera. Gizonezkoek 
eta emakumezkook hezkuntza 
ezberdina jasotzen dugu, nahiz 
eta hezkuntza sistema berean 
jardun, elkarrekin. Gertatzen da 
emakumeok hezten gaituztela 
emakume izateko eta gizonezkoak 
gizon izateko. Mundua ikusteko 
posizio ezberdinetik, mundua bera 
era ezberdinez interpretatzen dugu 
gizonezkoek eta emakumezkook. 
Jendarte sexista honetan hezi 
gaituzten moduagatik, ezberdin-
tasunak igartzen dira sexuaren 
arabera.
komunikatzailea zara, hedabidee-
tan jarduten duzu. gai ezberdinak 
aukeratzen dira eta gai horiek modu 
ezberdinez lantzen ditu emakume 
batek, emakume izatearren?
Zutabegile moduan hasi nintzenean 
ez nion askorik erreparatu ema-
kume izateak izan dezakeen garran-
tziari, baina, gerora, konturatu 
naiz baduela garrantzia. Askotan, 
gaiak aukeratzeko orduan, zen-
tsuratu egin dut nire burua: gene-
roaren gaia askotan aukeratzen 
badut arduratu egiten naiz, ez 
dudalako espezializatu nahi ema-
kume edo feminista izanagatik, 
emakume gaietan. Zoritxarrez, 
konturatu nahiz generoaz edo 
emakumeez gehiegi hitz egiten 
duzunean joera dagoela sailkatze-
ko eta zeu egiteko gai horretan 
aditu. Gai askoren gainean idazten 
dut, baina generoaren gaia sarri 
aipatzeak horretan aditu bihurtu 
nau. Hitz egin arren politikaz, edo 
politika egiteko modu berriez edo 
beste gako edo gai batzuen gai-
nean… Ez dut neure burua sail-
katu nahi, eta horregatik zentsu-
ratzen dut neure burua, eremu 
jakin batera zokoratua ez izateko. 
Nire kasuan, era inkontzientean 
izan arren, badu garrantzia ema-
kume izateak. 

Beste zutabegile edo kazetari ema-
kumeekin berba egiten duzunean 
sintonia berean antzematen ditu-
zu?
Bai, sentsazio berbera da. Begi-
rada oso entrenatua daukagu eta 
iruditzen zaigu gai orokorrak 
bihurtzen direla intereseko gaiak; 
hau da, politika, ekonomia…, 
goi-goian dauden gaiak direla. 
Horretaz aritzea da normal idaz-
tea eta horretaz idazten aritzen 
dira jeneralean gizonezkoak, eta 
araua edo normala dena bihurtzen 
da batez ere gizonezkoen gune 
edo haiek ordezkatzen dutena. 
Uste dut emakumeok badugula 
dohain bat: azterketa objektibo 
bat eginda, emaitza da gizonezkoak 
idazten dutela politika edo eko-
nomiaz eta emakumeok hitz egi-
ten dugula zabaltasun handiagoz, 
politikaz, ekonomiaz, etxebizitzaz 
bai, baina baita espazio priba-
tuari dagokien gaiez ere, amata-
sunaz edo harreman afektiboez…; 
beste kezka batzuez. Katalogo 
handiagoa daukagu eskaintzeko 
emakumeok, idazteko aukeratzen 
ditugun gaiei dagokienez. 
zelan tratatzen da emakumea heda-
bideetan?
Azken urteetan saiakera handia 
egiten ari da genero ikuspegi ore-
katua emateko hedabideetan. Eus-
kal hedabideetan, bereziki, lan 
handia egin da, oraindik egiteko 

asko geratzen den arren. Ikuspegi 
berria txertatzea, kodigoa, menta-
litatea, aldatzea da kontua eta 
horrek denbora behar du. Geroa-
go eta kezka handiagoa dago kon-
tu honekiko eta baita bitartekoak 
ere, hedabideek informazioa ego-
ki eman dezaten. Goienaren kasuan, 
egunotan ibili naiz gaia profesio-
nalekin jorratzen eta ardura eta 
interes handia dago profesionalen 
aldetik haien lana egoki egiteko. 
Oso gustura aritu naiz Goienakoe-
kin. Eta ondo egitea da biztanle-
riaren erdia garen emakumeon 
errealitatea, kosmobisioa, egune-
roko jardunean sartzea. Halere, 
kulturalki barneratuta daukagu 
hainbat rol eta estereotipo eta, 
askotan, gauzak ondo egiten saia-

tu arren, zaila da gako egokiekin 
jardutea. Emakumezkoena edo 
gizonezkoena, berez, dena gaindi-
tzen saiatzea da kontua. Mentali-
tatea iraultzea da kontua. 
ze garrantzi daukate hitzek eta 
hizkuntzak berak generoaren tra-
taeran?
Handia. Hizkuntza eta hitza dira, 
askotan, daukagun mundu ikus-
keraren ondorioa. Mundua zelan 
ikusten dudan, hitzen bidez adie-
razten dut gehienetan. Objekti-
bitatea ez da existitzen, bakoitzak 
munduaren ikuskera partikula-
rra duelako. Baina neurri batzuk 
aplikatuz, eta horretarako daude 
hedabideetan eta komunikazioan 
adituak diren feministak, ari dira 
neurri batzuk planteatzen hiz-

kuntzaren gainean. Hori aplika-
tuz gero, egokiago kontatuko 
ditugu gauzak hitzen bitartez.
Hedabideetako estilo liburuak azter-
tu dituzu generoaren aldetik. gara-
tuta daukate atal hau hedabideek?
Aztertu ditut hainbat hedabide-
tako estilo liburuak eta baita 
hainbat eragile edo elkartek egi-
ten dituzten gomendioak. Estilo 
liburuei dagokienez, Berria-k edo-
ta Argia-k nahiko aurreratuak 
dituzte lan horiek. Beste batzuek 
neurri batzuk sartuta dituzte beren 
ohiko estilo liburuetan. Gero eta 
zalantza eta ardura handiagoa 
dago kontu honekiko hedabidee-
tan, eta, horregatik, batzuek nahi-
ko aurreratuta dute gaia; beste 
batzuk bidean daude. Estatu Espai-
nolean eta Latinomerikan egin 
direnak ere aztertu ditut. Katalu-
nian lan handia egin dute heda-
bideetan genero trataera egokia 
bermatzeko. Horretarako behato-
ki berezia ere badute. Ekoizten 
dena ikertu, aztertu eta aholku-
laritza eskaintzen dute. 
Aintzat hartzen dituzte arau edo 
jokabide horiek?
Nabaritzen hasi da. Praktika 
egokiak badaude. Baina arriskua 
dago: hedabideetan hutsunea 
badago gai honen gainean, eta, 
kezka horretatik abiatuta, momen-
tuzko neurriek ez dute bermatzen 
generoaren trataera egokia ema-
tea hedabideetan. Aldaketa sako-
na da eta jarraipena eta ebalua-
zioa egitea komeni da. Prozesu 
bezala hartzea. Genero trataera 
egokia ez da emakumeen gainean 
txukun berba egitea bakarrik...
gazteen edo txikiagoen artean 
antzematen da matxismoa ala igar-
tzen da beste jarrera bat?
Duela hamarkada batzuetako 
egoera berdintsuan bizi garela 
ematen du. Informazio eta bitar-
teko gehiago daukagu eta kon-
tzienteago gara. Baina berdinta-
sun formal horren atzean, egitu-
razko funtzionamenduak daude 
indartzen dutena emakumezkoen 
gauzak eta papera eta gizonezkoen 
gauzak eta papera. Uste dut ema-
kume izatearen eta gizon izatea-
ren inguruko geroago eta presio 
handiagoa dagoela. Nerabeen 
artean, bi izateko modu hauek 
indartzen ari dira, biak kontra-
jarriak izango balira bezala. Modu 
alternatiboak irudikatzeko geroa-
go eta zailtasun handiagoak dau-
de. Horregatik dauzkagu horren 
emakume eta gizonezko marka-
tuak, biko muturrak indartzen 
doaz eta hedabideek konpromisoa 
hartu behar dute azaleratzeko 
askatasuna eraikitzen dela iza-
teko modu ezberdinekin. 

Arantza Santesteban, eguaztenean, Arrasaten.  |  eNeko azkarate

arantza Santesteban | Iritzi-zutabegilea

"Hezi gaituzten moduagatik, igartzen dira 
sexuaren araberako ezberdintasunak" 

Hedabideak, generoa eta komunikazioa aztergai ditu komunikatzaile txantrearrak
"genero trataera egokia ez da emakumeen gainean txukun berba egitea bakarrik"

"Idazteko gaien 
aldetik, katalogo 
ugariagoa dugu 
emakumeok"

"kezka handiagoa 
dago generoaren 
trataeraren 
gainean"

"Barneratuta 
daukagu hainbat rol 
eta estereotipo, eta 
zaila da apurtzea"

"Askatasun 
indibiduala 
eraikitzen da izateko 
modu ezberdinekin"
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LAGUNTZAILEAK

B
anilla kultura kontzeptua erabiltzen da produktu kul-
tural zuri, atsegingarri, ez kritiko eta kontsumorako 
errazentzat. Kontserbadorea eta anestesiatzailea, publi-
ko orokorrari zuzendua. Artearen zereginak ez du 

zertan asaldatzailea izan, baina deigarria da, eta paradoxa 
burlatia, krisiaren gorrienean ere publikoak duen banilla gosea 
zineman, musikan, telebistan... Hemen ere euskarazko kontsu-
mitzaileei zigor bikoitza ezartzen zaigu sarri bazkarako gazte-
lerazko banillaren adulterazioa emanez. Bigarren edo auskalo 
zenbatgarren deribatua, euskaraz, zapore kaskarragoarekin. 
Pozoi goxo antzekoa, baina ez inokuoa.

jON bErEzIbAr | jberezibar@goiena.com

Euskaraz are banilla gehiago

u st e a k  u st e

AlEx ugAldE | goiena.net/komunitatea/

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Zergatik izan du 
'Fifty Shades of 
Grey' eleberriak 
itzelezko 
arrakasta?
Onintza Irureta
argia.com/blogak/onintza-irureta/

Josune Muñoz literatura 
kritikariari liburuzainak deika 
hasi zitzaizkion: "Aizu, Josune, 
etorri beharra daukazu. 
Herritarrak itxaron zerrendan 
daude liburua irakurtzeko, 
sekula libururik irakurri ez 
dutenak ere liburu honen bila 
etorri dira, irakurri dutenak 
pozik daude. Etor zaitez 
liburuak kontatzen duena 
deseraikitzera, mesedez". 

Muñozek [...] bateko eta 
besteko deiak jasota, hirurak 
irakurtzea erabaki zuen. Orduz 
geroztik Gipuzkoako eta 
Bizkaiko hainbat herritan ibili 
da liburuaz hizketan. Azken 
saioa Ondarroako Etxelilan 
egin du. [...]

Josune Muñozek emandako 
hitzaldiaren nondik norakoak:

"Zelan da posible milioika 
ale saltzea? Batak besteari 
oparitzea, aholkatzea? 
Literatura kritikariok liburu 

orori pasatzen diogun eskaner 
azterketa ez du gainditzen, ez 
da kalitate literarioa duen 
liburua. Bestelako 
arrazoiengatik harrapatu du 
jendea (emakumeak). [...]

Eleberri sentimentalaren 
eta erromantikoaren arteko 
nahasketa da liburua. Zer da 
eleberri sentimentala? Neska 
protagonistak ikasgai batzuk 
ikasi behar ditu eta horiek 
ongi betetzen baditu bukaera 
ona izango da, XVIII. mendean 
bukaera ona ezkontza zen. [...]

Eleberri erromantikoan 
harremanak oso desorekatuak 
dira eta bukaera ez da 
zoriontsua izaten. Emakumea 
da beti galtzaile amaiera 
horietan [...] Liburu hau berriz, 
ondokoa esatera dator 2014. 
urtean: lasai neska, izan 
harreman desorekatuak, dena 
ondo bukatuko da, maitasunak 
irabaziko du.

Sexu harreman eredu 
bakarra agertzen da neskaren 
eta mutilaren artean, koitoa. 
[...] Hasieran esan dut 
irakurleen gosea zein den 
asmatu duela liburuak: 
maitasun desioa. Ez dut nik 
esango barne desio hori izan 
behar ez dugunik. Kontua da ea 
kapitalismoak eta 
patriarkatuak esan behar 
diguten hori nola ase. Barne 
desioa asetzeko liburu hau 

irakurri behar dut? Nik uste 
dut ezetz, baina hala gertatu da. 
18 urteko gazteek liburu hau 
irakurriko dutela pentsatzeak 
kezkatu egiten nau".

Zer egin amildegira ez 
erortzeko: eleberri 
erromantikoa zer den 
kontatzen ari zela amildegiaren 
adibidea antzeztu zuen 
Muñozek. Agian, zuotako 
askorentzat ezaguna izango da, 
baina nik lehenengo aldiz 
entzun-ikusi nuen eta bikaina 
iruditu zitzaidan. Barrez aritu 
ginen entzuleok. [...]

Kontua da neska lirain bat 
amildegi ertzean dagoela. Eta 
hasten da: "Lagundu, lagundu, 
lagundu!". Zer gertatuko da 
baldin eta eleberria 
erromantikoa bada? 
"Trakatan-trakatan-trakatan…", 
badator zalduna eta zaldi 
gainera igoko du emakume 
ederra.

Ikuspegi feministatik 
begiratuta zer gertatuko zaio 
emakumeari? Esan du: 
"Lagundu, lagundu, lagundu!". 
Muñozek off-eko ahotsa imitatu 
du: "Neska! Eman urrats bat 
atzera!", eta neskak urrats bat 
atzera eman du. "Neska! Eman 
beste urrats bat atzera!", eta 
atzera egin du. "Neska! Eman 
beste urrats bat atzera!", eta 
neskak agindua bete du. 
"Neska! Salbatuta zaude!".

iri beti iruditu izan zait interesgarriagoa autogol bat 
sartzea gol bat sartzea baino. Gol bat sartzea arrun-
keria nabarmena eta kontrako atezainari egiten diozun 
deskortesia handia da, zuk ez duzulako atezain hori 

ezagutu ere egiten eta berak ez dizulako ezer egin; autogol bat 
sartzea, berriz, independentzia-keinu bat da". 

Demagun Neymarrek Roberto Bolañoren goiko berba horiek 
irakurri dituela eta halako txinparta bat piztu zaiola buru-biho-
tzean, eta aurtengo Mundialean, demagun, Alemaniaren kon-
trako finalean, Maracana estadioa bor-bor, azken minutuan, 
bana markagailuan, indepen-
dentzia-keinu bera egitea era-
baki duela eta gola bere atean 
sartu duela, eskumako zutoinak 
eta langak osatzen duten ange-
luari amaraun guztiak kendu 
eta hamarratza baloian pega-
pega utzita.

Ikusleak, harmailetan txin-
gurri, mutu gelditu dira. Joka-
lariak, bai brasildarrak bai alemaniarrak, harri eginik zelaian. 
Baina demagun, halako batean, Neymarren independentzia-keinuaz 
kutsatuta, txinparta batek dardarazi dituela Maracanara bildu-
takoen buru-bihotzak. Talde bietako jokalariak, baita epaileak 
eta entrenatzaileak ere, Neymar besarkatzera joan dira arineke-
tan, zaletuen txalo artean. Independentzia-keinuak sortutako 
txinparta mundu guztira zabaldu da berehala. Mikel Gonzalezek 
sekulako gola sartu dio Bravori Anoetan. Denak poz-adurretan.

Orain partidak beste modu batera planteatzen dira: atzelariak 
aurkarien ate aurrean jartzen dira, eta aurrelariak norberare-
nean, taldeen helburua autogolak sartzea eta kontrakoen auto-
golak ekiditea baita. Jakina, atezainei markaketa zorrotza egiten 
zaie, euren area barruan baloia eskuetan hartuz gero samur 
egiten dutelako autogola.

Berriro hasi dira jokalarien arteko demandak, liskarrak eta 
haginkadak. Harmailetakoak juramentuka. Abian da lehia. 
Ramos: txartel gorria eta kalera.

dIEgO mArtIArtu
goiena.net/komunitatea/

Autogolaren zain

"Independentzia 
keinuak sortutako 
txinparta mundu 
guztira zabaldu da"

z a b a l i k

"N
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Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GOiENak eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Gutuna helarazteko bideak: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00

Esker ona eta 
mirespena 
Laket Auzmendi
(arran gazte antolakundeko gazteen 
izenean)
Sabadell (Herrialde katalanak)

Debagoieneko kide maiteak, 
ezin dugu hitz gutxitan adierazi 
zuekin pasatako egunen ostean 
sentitzen dugun esker on eta 
mirespena. Zuekin zuen 
eskualdean igarotako egunak 
eta gauak gure bihotzetan 
idatzita geldituko dira. 

Guretzat ohorea izan da 
zuen eskualdeko errealitatea 
ezagutzea, oso aberasgarria izan 
zen larunbateko bisita-tourra, 
zuen konstestuaren irudi 
panoramiko bat ulertzea 
ahalbidetu baitigu.

Ez dugu sekula ahaztuko 
Ernaik –antolakunde ahizpa eta 
erreferentea guretzat– Bilbon 
deitutako lehenengo 
manifestazio nazionalean parte 
hartu izana. Guretzat oso 
hunkigarria izan da Herrialde 
Katalanetan haien kontra 
borroka egiten dugun etsai 
berberen aurka zuekin batera 
ateratzea Bilboko kaleetara.

Gure bi herriok bizi dituzten 
momentu historikoen inguruan 

izandako eztabaidek eta 
independentziaren, 
sozialismoaren eta 
feminismoaren aldeko borrokari 
buruzko elkarrizketek 
aberastuta itzuliko gara gure 
etxera. Bihotz-bihotzez 
eskertzen dizuegu gure 
kontestuaren inguruan duzuen 
jakin-mina, eta ez gure 
herriaren egoeragatik duzuena 
bakarrik, baita gure iritziari eta 
ikuspuntuari buruz daukazuen 
interesa ere. 

Aldi berean, zuen gaztetxe 
eta lokaletan elkarrekin 
igarotako parranda gauak, 
elkarrekin partekatutako 
bazkari-afariak eta 
"ahizpatasun" momentuak ez 
ditugu sekula ahaztuko. Zuen 
harrerak eta zuen 
eskuzabaltasunak benetan 
markatuak utzi gaitu. Etxean 
bagina gisan sentiarazi 
gaituzue, eta irribarrea besterik 
ez zaigu irteten azken detailerik 
txikienaz ere arduratu zaretela 
gogoratzean. Bai altu jarri 
duzuela listoia! Euskal Herritik, 
euskal gazteriaren duintasuna, 
ilusioa eta indar mobilizatzailea 
ezagutu ostean, benetan 
indarbeterik itzuli gara. Kultura 
harrigarria, hain paraje politak, 
eta zuen lurraldea nola maite 
eta nola defendatzen duzuen 

ezagutzeko aukera izan dugu. 
Estrategiari buruzko, 
antolakunde eta lan egiteko 
ereduei buruzko eztabaidez eta 
gazte mugimendu indartsuak 
sortzeko ideia berriez bete 
ditugu gure itzulerako motxilak. 
Eta elkarrizketa, irribarre, eta 
sakontzen jarraitzea espero 
dugun harremanez beteta. 

Itzuleran, are eta ziurrago 
gaude, herri errebeldeetako 
gazteriaren borroka soilik 
internazionalista izan 
daitekeela; soilik elkarrekin lan 
eginez suntsituko dugu orden 
españolista, kapitalista eta 
patriarkarra. Orain, jarraitzeko 
uneak dira, borrokan segitzeko 
uneak, beti egin dugun gisan, 
eta ez izan zalantzarik, 
irabaziko baitugu! Guk ez dugu 
zalantzarik, hala izango baita. 

Gure errealitatea bertatik 
bertara erakusteko ilusio handiz 
itxarongo zaituztegu, zuek 
egindako harreraren neurrian 
izaten saiatuko gara. Katalan 
kantu herrikoi batek dioen 
gisan: gure etxea, zuen etxea da! 
Gazte mugimendua eraikitzen 
jarraituko dugu! Sozialismoa 
eraikitzen! Feminismoa 
eraikitzen! Aurrera, gora, euren 
herriaren askatasunaren alde 
borrokan diharduen gazteria 
errebeldea!

Esker mila, Mila
Ane Azkarate, Aritz Oteiza eta Sara 
Arietaleaniz
(Liburutegiko erabiltzaile gazte talde 
baten izenean)
bergara

Bergarako Udal Liburutegian 
lanean 25 urte daramatzan Mila 
Agirrezabal, Errotalde Jauregiko 
damari: 

Unibertsitate ibilbideari ekin 
genionetik bigarren etxe bilakatu 
zaigu harrizko eraikin polita. 
Bizimodu berri horri heldu 
aurretik, nerabezaro garaian 
sarjentutzat hartzen zintugun. 
Gure istilu, garrasi eta barre 
algarak jasan behar izan 
zenituen ikasketa ordu antzu 
horietan. Hori gutxi ez eta 
bizitzako beste etapa batean 
sartu garenetik oihuetatik kexa 
eta iradokizunetara pasa gara. 
Bileretako iskanbilak eta 
asteburu zein jaiegunetarako 
ordutegi malgu baten beharra 
bilakatu dira gure kezka nagusi. 
Horien guztien aurrean 
erakutsitako konpromiso eta 
inplikazio nabarmena eskertu 
nahi genizuke bergarar guztien 
aurrean. Eskariak udaletxera 
eraman eta emaitzak jasotzen 
hasi gara. Txalotzekoa da zure 
lana eta horregatik eskertu egin 

nahi genizuke. Ezin ahaztu 
zurekin besoz beso lanean 
diharduten Laida, Garikoitz eta 
Marian. Eta nola ez, Marijo 
garbitzailearen alaitasun eta 
umore ona.

Besterik gabe, esker mila 
egun ilun hauek argitzeagatik! 
P.D.: eskerrik asko zuzenketa 
lanetan aritu diren Uxue Agirre 
eta Julen Muruamendiarazi.

'Fracking'-ik ez
Josu garitaonandia
(equo bergara)
bergara

30.000 sinadura batzea da 
helburua Legebiltzarrean Herri 
Ekimen Legegilea aurkezteko. 
Jende ugari dabil boluntario 
herrietan eta mendietan 
sinadura bila. 15.000 baino 
gehiago batu ditugu eta 30.000ra 
heltzeko laguntza behar dugu. 
Hurbil zaitezte fracking-aren 
kontrako postu batera eta han 
azalduko dizuete teknika bortitz 
honen arriskua. Ez da Arabako 
kontua, Deba bailara osoan 
zundaketak egiteko asmoa dute. 
Nafarroan eta Kantabrian aurre 
hartu digute eta debekua ezarri 
diote fracking-ari. Nora begira 
gaude? frackingezaraba.org.

D E b a G O i E N D a r r O K  D i O G u N a

amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ 
amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ 
amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ 
amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ 
amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ amaia DJ

Gazteendako bideoklipak
amaia txintxurretak aurkeztuta

eguena, 19:30,22:00 eta 00:20

Parte hartzeko: 

 · twitter: @amaiadj

 · tuenti: DJ amaia txintxurreta

 · Whatsapp: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)

 · telegram: 688 69 00 17 (ahots- edo testu-mezua)

Amaia DJ

Bertakoa 
eta
sasoikoa
Telebistako 
programazio 
berria
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ELA, LAB, ESK, STEE, EHNE 
eta Hiruko ordezkariak "pozik" 
agertu ziren eurek deitutako gre-
bak izandako erantzunarekin, 
baina onartu zuten kooperatibek 
eragin handia izan zutela jarrai-
penean; izan ere, kooperatiba 
nagusietan lan egin zuten. Oña-
tiko enpresa pribatuetan izan 
zuen arrakasta handia.

greba orokorra
2009-05-21

d u e l a  1 0  u rt e

Kolokan zegoen Herritarren Zerrendaren 
parte-hartzea Europako hauteskundeetan. 
HZ lehiatik kanpo uztearen aldekoek ema-
ten zuten argudioa zen legez kanporatutako 
alderdi baten jarraipena zela, hautagaieta-
ko zenbait aurrez HBrekin aurkeztu zirela
-eta. Hiru debagoiendar zihoazen zerrendan: 
Enara Mingez, Mila Larrañaga eta Ramon 
Loiti. Loitik prentsaurrekoan zioen bera 
aurkeztu zenean legezkoa zela HB.

2004 -05-19

Herritarren Zerrenda, kolokan
Ekainaren 5ean ziren egitekoak urte gutxian 
arrakasta handia lortu zuen kirol proba. 
Arrazoi ekonomikoak eta antolakuntzakoak 
zirela-eta, baina, urte hartakoa bertan behe-
ra geratu zen, azken unean. Antxintxika 
triatloi taldekoek azaldu zutenez, ez zuten 
batu proba antolatzeko behar beste diru; 
horrez gain, lasterketa segurtasunez egite-
ko behar zituzten 100 lagunak ere ez zituz-
ten lortu antolatzaileek.

2004 -05-21

debagoieneko triatloirik ez

HZko hautagai debagoiendarrak.  |   oihana elortza

o
gibideak eraman zuen Oiona, 
Arabako Errioxara, eta Oio-
nek bertsora hurbilarazi: eta 

hara non, Txapelketa Nagusiko 
epaile ere izan da aretxabaletar 
hau: zientziak, letrak, artea...
Han bizitza antolatu samar eduki 
arren, Oion utzi eta itzuli zinen Are-
txabaletara. Zer moduzko espe-
rientzia izan zen hangoa?
Oso esperientzia ona izan zen. 
Oion Logroñotik lau kilometrora 
dago, eta, euskarari dagokionez, 
edo, bestela ere, gure bizitzan 
ditugun erreferentzia guztiak oso 
desberdinak dira han. Euskara 
aldetik lan pila bat dago han 
egiteko, eta hara iristen denak 
badaki egin behar duela. Baina 
zortzi urte egin nituen, eta ni ez 
naiz hangoa, ni hemengoa naiz. 
Momentu baten aukera izan nuen 
Gasteizera joateko, eta proba egin 
nuen, bizi Aretxabaletan egiteko 
helburuarekin. Oionera iritsi 
nintzen 28 urterekin, baina 36 
nituen, eta hasten zara pentsatzen: 
"Nik non bizi nahi dut?". 28-30 
urterekin edozein lekutan, baina 
gero...
Asko egiteko, baina motibagarria 
ere behar du Oion bezalako leku 
batean euskalgintzan jarduteak. 
Arabako Errioxako ikastolen sare 
bat ari ziren muntatzen garai 
hartan; euskaltegia ere badago. 

Ttiki-ttaka euskara elkarteari 
indarra ematen ere orduantxe 
hasi ginen: literatura lehiaketa 
antolatzen, Mintzalagun antola-
tu genuen Oionen eta Bastidan... 
aberasgarria da zentzu horretan. 
Mintzalagun antolatu eta 44 per-
tsonak izena eman, eta Aretxa-
baletaren erdia da Oion. Jendeak 
bazuen gogoa gauzak egiteko, eta 
hori apur bat kanalizatzen hasi 
ginen eta...
Bertso-eskola ere badute Oionen. 
Bertso-eskola ere orduan sortu 
zen. Kuadrilla arteko bertso txa-
pelketa antolatu zen Araban, eta 
hori dela-eta pentsatu zen Ara-
bako Errioxan ere sortu behar 
zela talde bat, eta apuntatu ginen. 
Batzuk bertsotarako, eta bertso-
tarako balio ez dugunok gai-jar-
tzaile, epaile edo... eta niri epai-
le tokatu zitzaidan.
Eta Txapelketa Nagusiko epaile 
izatera arte... 
Araban jendea behar da denera-
ko, euskara kontuetan-eta. Oionen 
hasi nintzen, eta hor jarraitzen 
dut; urtero dago txapelketa edo 
kuadrilla artekoa, eta bai, orain-
goan sari bat moduan izan da 
Txapelketa Nagusian egotea, 
lehenengo kanporaketetan.
Arabakotik Nagusira, beste ardura 
bat sentituko da, ezta? 
Bai. Jende kopurua, eta... Beldu-

rra, "ondo egingo ote dut, ez ote 
dut egingo"... Formazio saioak 
ere izan genituen, zortzi bat, eta 
ikusten duzu zure puntuazioak 
besteen antzerakoak direla eta, 
alde horretatik, lasaiago, baina 
1.000 lagun publikoan, eta ber-
tsolariak Igor Elortza... Beste 
jende bat da.
Gustatuko litzaizuke final batean, 
14.000 lagunekin, epaile izatea? 
Ez dakit ba nik e! [Barreak] Lau 
urtean behin denez, ez dakit lau 
urte barru honetan egongo naizen, 
baina bueno, suertatzen bada, 
suertatzen da.
Marrazteko zaletasuna txikitatik 
izan duzu? 
Txikitatik izan dut erraztasuna  
marrazkiak egiteko. Bere garaian 
aukera eman zidaten Aretxaga-
zeta-n, eta animatu egin nintzen, 
eta gustura ibili nintzen. Baina 
lanean-eta serioago hasten zare-
netik, zaletasun horietarako den-
bora laburragoa izaten da: Araba 

Euskaraz-etarako irudiak-eta egin 
izan ditut, baina gutxi.
Eta sormen edo erraztasun hori 
ikusita, ez zenuen pentsatu ikas-
ketak hortik bideratzea? 
Aukeraketa egin behar zenean, 
lehenengoa Biologia jarri nuen 
eta bigarrena Arte Ederrak. Bio-
logia aukeratu nuen, eta ez naiz 
damutu.
Eta biologian jarduteko era desber-
dinen artean irakaskuntza aukera-
tu zenuen. gustura? 
Bai. Hasi nintzen momentutik 
gustatu zitzaidan. Egia esan, ez 
nuen espero; bosgarren mailan 
nengoenean esaten nuen: "Ni 
irakasle? Bai zera!". Baina hasi 
nintzen, eta gustatu zitzaidan. 
Gainera, zientziak aurrera egiten 
du; aspaldian teknologia berrie-
kin-eta ere hasi gara, eta horre-
tara moldatzen ere jakin behar 
da, gauzak Interneten begiratu... 
Irakaskuntza ere poliki-poliki 
aldatzen doa.

Mikel Arroiabe, Aretxabaletan.  |   julen iriondo

Mikel arroiabe  ikasketak aukeratzean, biologia 
eta arte ederrak ziren bere aukerak; lehena hartu 
eta urteetan dabil, orain, hura besteei irakasten, 
nahiz eta oraindik tarteka marraztu  |  julEN IrIONdO 

"Hasi nintzen 
momentutik 
gustatu zitzaidan 
irakaskuntzan 
jardutea"

"Aretxagazeta'-n 
binetak egitea 
proposatu, eta 
animatu nintzen"

"Zortzi urte egin 
nituen Oionen, 
baina ni hemengoa 
naiz, ez hangoa"

Nire herriaN

UrkUlUko 
iNgUrUa

itogiNak 
froNtoiaN

:)

:(

Nik, behintzat, kanpotik 
jendea ekartzen dudanean 
Urkulura igotzen dut. 
Urkulu zoragarria da. 
Domeka goizetan ez, 
jendez beteta egoten 
delako, baina... astean 
zehar zoragarria da. 
Aspaldi hegaztien gaineko 
liburu bat atera genuen 
Arrasateko Oskar Mayorrek 
eta biok; Urkulura igotzen 
ginen hegaztiak ikustera.

Frontenisean jokatzen 
dugu, eta teilatua oso 
gaizki dago; euri apur bat 
egiten duenean izugarrizko 
itoginak sortzen dira. Egin 
dute izugarrizko kiroldegi 
zoragarria, frontoirik gabe, 
eta han ibili behar dugu. 
Desastre hutsa da, halako 
batean sustoren bat eduki 
behar dugu. Eta herriko 
umeentzat ere... ez dago 
lekurik. 

h e r r i ta r r a karetxabaleta



gOIENA  |  2014-05-23  |  egubakoitza 11

h e r r i a k
Eskoriatza

MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Eskoriatzarren historia iruditan 
jasotzen duen Eskoriatza iruditan 
izeneko datu basea osatzen dabil-
tza apirila ezkero Ibone Arexola-
leibar eta Miriam Isasmendi 
gazte eskoriatzarrak. Orain arte, 
aisialdiarekin eta jaiekin lotuta-
ko irudiak jaso izan dira, eta, 
urrira arte, garai bateko herriko 
merkataritzarekin, industriarekin, 
ogibideekin eta erdialdeko arki-
tekturarekin lotutako argazkiak 
jasoko dituzte, bereziki.

Horren harira, honakoa azal-
du du Isasmendik: "Aniztasuna 
lortze aldera, arlo horietakoak 
eskatzen gabiltza, baina, egia esan, 
etxean daukagun edozein irudik 
balio du. Badakigu argazki idea-
la lortzea, denda bateko erakus-
leihoa duena, esaterako, ez dela 
samurra. Baina askotan, zeharka, 
orain existitzen ez den ate edo 
kartel bat ikusten da". 

Ahoz ahokoaren bidez bada-
biltza zuzenean arlo horretan 
ibilitakoekin edo gertukoekin 
harremanetan jartzen. Horren 
bueltan, emaitza onak ari direla 
jasotzen azaldu du Isasmendik, 
honakoa azalduta: "Batzuk jaso 
ditugu. Asko erdialdekoak dira, 
eta ogibideekin lotutako kontak-
tuak bilatzen gabiltza orain".

originala bueltan
Etxean 90eko hamarkada arteko 
irudiak dituztenei dei egin diete. 
Astelehenetik eguenera arteko 
goizetan kultura etxean daudela 
jakinaraztearekin batera, irudiok 
gustura jasoko dituztela aipatu 
dute. Nabarmendu dute argazkiak 
digitalizatu ostean, originala 
jabeari bueltatzen zaiola. 

Eskoriatzarren historia 
irudiekin osatzen dabiltza

komertzio, industria eta ogibideekin lotutakoak batzen dabiltza oraingoan

interneteko 'eskoriatza iruditan' atalera igoko dituzte argazki guztiak

GabonEtako jaiotza Gabonetan egiten zen jaiotzaren 
antzezlana Eskoriatzako plazan.

leire errasti

LapikoEkin radar-En Emakumeak garaiko Radar lantegian 
lanean; irudian, lapikoak esku artean zituztela. 

radar lantegia

oiLoEkin boLibarrEn Pagaldaik eta Garrok osatutako 
bikotea Bolibarren zituzten oiloekin.

Carmen Pagaldai

ELizbira hErriko kaLEEtan Eskoriatzan ere elizbirak 
egiten zirela agerian uzten duen irudia. 

gemma lezeta

EGUnGo EGoitza 
Ospitalerako txerriaren 
zozketa bira.

basi zubia

koMErtzioak Viteri 
denda zaharra Jose Arana 
kalean.

mari mertxe biteri
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Udan ondo sentitzen 
lagunduko dizugu!
GORPUTZ TRATAMENDUAK
	 •	Fangoterapia hidromasajearekin
	 •	Bakunterapia
	 •	Ultrasoinuak
	 •	Kabitazioa
	 •	Drainatze linfatikoa

KONTSULTA MEDIKO-ESTETIKOA 
Arruabarrena doktorea (elkargokide zkia.: 6.073)

	 •	Terapia medikoak
	 •	Gorputz mesoterapia
	 •	Dieta: Proeteifine metodoa

Erdiko kalea 54 behea
20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09
www.amagaraestetikazentroa.es

harreman

Harremanek eskerrak eman dizkie maiatzaren 10eko Elkartasun 
Egunean parte hartu zuten guztiei. Tonbolan 3.016 euro jaso ziren eta 
Eroski Bidaien zozketako zenbaki saritua hau izan da: 1.156; Begoña 
Aiastui irabazleak Kantabriako edo Asturiasko nekazaritza-etxe baten 
hiru eguneko egonaldiaz gozatzeko aukera izango du. 

Begoña Aiastuik irabazi du saria 

'Ezberdin baina berdin' festa gaztetxean AEDren 
eskutik, 18 urtetik gorakoak euskarari lotzeko
AEDk Ezberdin baina berdin izeneko jaialdia antolatu du bihar-
ko, gaztetxean (22:30). Helburu nagusia da 18 urtetik gorakoak 
euskarara lotzea: "Ezberdinak gara, baina berdinak. Euskara 
dugu komunean; zarena zarela, heldu euskarari!", diote. Jaialdia 
hasteko, AEDko taldea aurkeztuko dute eta gero jolasak egingo 
dituzte, "betiere umore klabean". Jolasez gain, musika eta parran-
da giroa izango dira; jaialdia bera abiapuntua izango da 18 
urtetik gorako AEDko gazte taldea osatzen joateko.  

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Kurtzetxikiri balioa emateko 
proiektuaren barruan eta, bere-
ziki, lehen sektorea bultzatzeko 
asmoz, hilaren 17a ezkero herri-
ko baserritarren zenbait abere 
Kurtzetxiki mendiaren goiko 
larrean daude. Atzerapenak atze-
rapen, joan den zapatuan 22 behi 
eta bost behor igo zituzten hamar 
lagunen artean. Baserritar talde 
bat 08:15ean abiatu zen Aretxa-
baletatik behorrekin; bide zaha-
rretik Bedoñara joan ziren eta 
bertatik Kurtzetxikira. Bertan 
elkartu ziren behiekin zetorren 
taldearekin; batzuk oinez heldu 
ziren eta beste batzuk, gurdian.  

Hamar hektareako lursaila 
da Kurtzetxiki gainekoa, eta Uda-
lak egokitzapen lanak egin ditu 
abereak bertara bideratu aurre-
tik: besteak beste, sareko ura 
bideratu eta lurra ongarritu dute, 
kalitatezko bazka izan dezaten. 

Moxal okela ezagutarazten 
Bestalde, Udalak moxal okela 
herritarren artean ezagutzera 
eman gura du: "Gizarteak ez du 
okela mota hori ezagutzen, askok 
esango dizute ez dela jangarria. 
Bada, okela horren aldeko sen-

tsibilizazio kanpaina egin gura 
dugu udazkenean", adierazi du 
Udaleko Landa Garapen tekni-
kari Pello Garaik. 

Era berean, Arrasateko ingu-
ruetan behorren kopuruak gora 

egin dezan baserritarrei laguntzea 
da Udalaren asmoa; besteak bes-
te, errepidera irten ez daitezen 
itxiturak jarriko dituzte eta uztai-
lera begira ura edateko eta baz-
katzeko askak jarriko dizkiete.  

Baserritarrak abereekin, Kurtzetxikiko tontorrera bidean.  |   mari carmen llodio

Kurtzetxikik hartu ditu herriko 
zenbait abere, Udalaren ekimenez
hamar hektareako larrean bazkatzen egongo dira; hasiera baten, uztailera arte
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Askapenak gonbidatuta, Vene-
zuelako brigadista talde bat 
Arrasatera dator. Atzo hitzal-
dia egin zuten Iratin, Vene-
zuela inperialismoaren jomu-
gan izenburuarekin. Bihar 
brigadistei harrera egingo 
diete (10:00) eta gero herria 
bisitatuko dute (10:30). 14:30 
aldera bazkaria egingo dute. 

Askapenaren eskutik, 
Venezuelako brigadista 
talde baten bisita

"Edozein erlauntz ikusita 
ere, Udaltzaingora deitu"
bertako erlea edo asiako liztorra izan, protokoloa zein den azaldu digu udalak

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Asiako liztor inbaditzaileak 
hainbat buruhauste sortu ditu 
azken egunotan Arrasaten. Joan 
den domekan hiru tokitatik 
kendu zituzten habiak: Meatze-
rreka auzoko Sarazar baserrian 
lehenengo; Sarako merenderoan 
gero; eta Erdiko kalean ondoren, 
Kajoi tabernaren gainean, tei-
latupean. Asiako liztorrarekin 
lotutako aurtengo lehen abisuak 
izan ziren joan den asteburu-
koak: "Berandu dabiltza", zioen 
Segurtasun Zibileko teknikari 
Jose Luis Etxebarria Porru-k. 

Alderantziz, bertako erlea 
"askotxo" dabil: "Giro ona egin 
duen egunen ostean lurretik 
atera dira, eta erreginek euren 
lana egiteari ekin diote". Dome-
kan Musakolan bertako erlea-
ren erlauntz bat banku batetik 
kendu eta errekuperatu zuten 
eta astelehenean Udalpe kale-
ko etxe bateko laugarren pisu-
tik ere errekuperatu zuten 
beste bat. 

Murgiondoren laguntza 
Halako kasuetan segurtasun 
protokoloa zein den gogora eka-
rri digu Porru-k: "Edozein 
erlauntz ikusita ere, Udaltzain-
gora deitu. Udaltzainek niri 
pasako didate abisua balorazioa 
egiteko eta horren arabera bete-
ko dut Diputazioak horretarako 
propio prestatuta duen orria. 
Ondoren, erabakiko dugu nola 

jokatu". Azaldu duenez, bertako 
erlea kentzen Bittor Murgiondo 
erlezain arrasatearraren "ezin-
besteko laguntza" dute: "Boron-
datezko lana da, eta eskertu 

beharrekoa. Bertako erleekin 
dabil lanean eta beraz, erle asia-
rrak etsaiak dira harendako". 
Ezin da ahaztu Asiako liztorrak 
bertako erlea oso modu bizko-
rrean akabatzen duela. 

Akabatzeko hainbat modu
Liztor asiarrarekin zer egin 
behar den argi dute, beraz: "Izu-
rritea zabaldu ez dadin, lehen-
bailehen akabatu behar dira. 
Etxebizitzetan daudenean nor-
malean suhiltzaileak etortzen 
dira, baina mendian gertatzen 
bada, non kokatuta dagoenaren 
arabera, beste modu batzuk 
daude; pozoia botata, tiroz...". 

Liztor asiarra kentzeko suhiltzaileen interbentzioa, Erdiko kalean.  |   goiena

esAnAk

"Lehenbailehen 
akabatu behar 
dira, izurritea ez 
dadin zabaldu"  
j. L. etxebarria   |   segurtasun zibila

j.b.  |  arrasate

Ekainaren 15ean Lapuebla de 
Labarcan ospatuko den Araba 
Euskaraz ekimena lagundu eta 
Arabako Errioxako ardoaren 
promozioa egiteko, ekintza inte-
resgarria antolatu dute biharko. 
Bertso saioa eta ardo dastatzea 
egingo dute Ferrerias kaleko 
plaza berrian (18:30). Eskuerna-

gako Candido Besa upeltegiko 
enologo Esti Besak gidatuko du 
dastatzea eta, aldi berean, Ane 
Zuazubizkar, Paula Amilburu 
eta Xabi Igoa bertsolariek dasta-
tzearen gaineko bertsoak egingo 
dituzte. Amaitzeko, 20:00 aldera, 
The Potes eta Dirty Brothers 
taldeetako kideek kontzertu akus-
tikoa eskainiko dute. 

Bertso saioa eta ardo dastatzea bihar 
Ferreriasen, Araba Euskaraz-en alde (18:30) 

j.b.  |  arrasate

Nabarralde elkarteko Beñi Agi-
rre historialariak Kataluniaren 
sorrera historikoaren gaineko 
sarrera egin ostean hasi zen  
Luis Mari Martinez Garateren 
Catalunya hacia su independen-
cia hitzaldia. Jende gutxi elkar-
tu zen Kulturateko areto nagu-
sian, baina bildutakoek adi-adi 
jarraitu zuten saioa. 
Azaroaren 9a egun seinalatua da 
katalanendako. zertarako balio 
izango du herri-kontsultak?
Ez da itxaropen faltsurik sortu 
behar. Jendartean baikortasun 
kezkagarri bat antzematen dut; 
Kataluniako prozesuak traba 
handiak izango ditu. Espainia-
ko Estatuaren erabateko ukazioa 
dago, hori oso ezaguna zaigu 
Euskal Herrian. Azken kasua 
ikusi besterik ez dago: Coca 
Colaren iragarki bat atzera bota 
dute, protagonista euskal presoen 
eskubideen alde dagoelako. Era-
bat sinestezina da. Katalunian 
ere ukazioa eta itxikeria erabi-
liko ditu Espainiak, indepen-
dentziaren aldeko puxika husten 
joan dadin. Baina ez dut uste 
hori gertatuko denik; azken 
Diadan egon nintzen, eta jende 

asko sinetsita dago independen-
tzia dela bidea. 
ze iritzi duzu erabakitzeko esku-
bidearen aldeko gure Esku Dago 
ekimenaren gainean?
Interesgarria da, baina puntu 
batzuk zehazteke daude. Gure 
esku dago, noski, gure eskubi-
dea da. Baina zergatik? Gizar-
te bat dagoelako bere burua 
subjektu politiko moduan erai-
ki gura duena. Eta subjektu 
politiko horren helburu demo-
kratikoa da independentzia 
definitzea. Ez dut kritikarik 
egin nahi; zehaztasun falta 
dagoela uste dut, besterik ez. 

Martinez Garate Kulturaten.  |   j.b.

Luis Mari Martinez Garate  | ingeniaria eta historia-zalea

"Katalunian ere ukazioa eta 
itxikeria erabiliko ditu Espainiak"

Azkena, Gure Esku Dagorekin batera
Udaberriko hitzaldi zikloa hilaren 28an amaituko da 
(Kulturaten, 19:00) Independentziaren bidean, zenbat gara? 
mahai-inguruarekin; Floren Aoiz, Anjel Rekalde eta Txente 
Rekondok hartuko dute hitza. Nabarraldek eta Zuztarrak 
Errotuz taldeak Gure Esku Dago ekimenarekin batera antolatu 
dute zikloa itxiko duen azken saio hori. 

arrasate

Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82

Juridikoa:
- Zibila: banantzeak, herentziak, edozein motatako erreklamazioak.
- Penala: hutsegite epaiketak, salaketak, zirkulazio istripuak.
- Administratiboa: zigortzaile txostenak, errekurtsoak.
- Merkataritzakoa: sozietateen eratzeak, ordaingabeak, 
  hartzekodun konkurtsoa.

Laborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak.

Fiskala: enpresen balorazioak, bideragarritasun-txostenak, 
likidazioen elaborazioa.

Kontabilitatea:  pertsona fisiko eta juridikoak.

www.zenbaki.es

Era guztietako txatarra 
eta metalak erosten ditugu.

•
Pabiloiak, ganbarak… 

garbitu, eraikinak bota…
•

Makineria handia dugu.

Txurisena poligonoa, 1. lokala.
Musakola auzoa, Pesako garajeen ondoan.

Arrasate
Telefonoak: 

943 04 44 03 eta 605 75 70 04.

deiAldi bereziA lore 
gAzteAk tAldeko kideei
Lore Gazteak dantza taldeak 
50 urte beteko ditu aurten. 
Hori dela eta, taldetik pasa 
diren dantzariei deialdia egin 
diete uda ondoren egingo den 
jaialdian parte har dezaten. 
Interesa dutenek honako hel-
bidera idatzi beharko dute 
ekainaren 20a baino lehen: 
loregazteak@gmail.com.

O H A R R A K
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Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: umeak, gazteak eta helduak
• 

Arreta psikologikoa genero indarkerian
• 

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Psikomotrizitatea eta logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Piskologoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

j.b./ j.b.  |  arrasate

Koldo Carrilok (Arrasate, 1985) 
naturarekin duen harreman 
intimoa erakusten du Kajoi 
tabernan duen erakusketan. 
Kolore bizietan eta paisaietan 
hartzen du atsegin.
Zenbatgarren erakusketa da?
Italian argazkilaritza ikastaroa 
egin nuenetik, laugarren era-
kusketa da hau. Azkena duela 
laupabost urte egin nuen, Sen-
tsaziozko parajeak. Bai gaiaren 
aldetik zein kalitatearen aldetik 
beste jauzi bat da hau.
Zehazki, baina, oraingoan basoa 
da gaia.
Hamahiru argazkik osatzen 
dute, eta basoaren alde ezber-
dinak erakutsi nahi izan ditut. 
Barietate dezente aurki daiteke, 
elementuen arabera: erreka, 
harria, zuhaitzak, orbela… 
Koloreak garrantzi handia du. 
Sentsaziozko parajeak zuri-bel-
tzean zen; oraingoan, naturan 
bezala, koloreak garrantzi han-
dia dauka.
Izena ere berezia du.
Bai, apropos aukeratutakoa da. 
Baso bizia, bizi basoa… Bi zen-
tzutan doan izenburua: alde 
batetik, basoa, komunitate beza-
la ulertuta, naturak denboran 
zehar aurrera daraman biziari 

erreferentzia eginez; eta, bes-
talde, basoa da norbanakoa, 
kasu honetan ni, argazkilaria, 
oso eroso sentitzen naizelako 
hantxe. Bakardadean zaude, 
naturarekin harreman intimoa 
izaten da bertan eta hor mur-
gildu eta txoko ezberdinak 
esploratzean datza. Erakuske-
tarako idatzi dudan testuan 
esaten den moduan, askotan, 
bakardade horretan bilduta 
ematen du denbora eten egiten 
dela. Entzuten den bakarra 
uraren isuria, txoriak… dira 
eta zure baitara bilduarazten 
zaitu.
Ze erreakzio jaso duzu ikusleen 
aldetik?
Neu oso pozik geratu naiz lor-
tutako emaitzarekin eta jendea-
ri asko gustatu zaio. Euskal 
Herrian, naturaz inguratuta 
gauden aldetik, jendea natura-
rekiko oso pertzeptiboa dela  
iruditzen zait.

Carrillo, Kajoi tabernan, bere argazkien aurrean.  |   jokin bereziartua

Koldo Carrillo | Argazkilaria

"Basoan harreman 
intimoa sortzen da 
norberarekin" 
ekainaren 7ra bitartean izango du naturari 
gorazarre egiten dion erakusketa kajoi tabernan

"jendea, dugun 
inguruarengatik, 
naturarekiko oso 
pertzeptiboa da"

j.b.  |  arrasate

Orain dela bost urtetik hona 
Arrasateko Margo Taldeak maia-
tzean egiten duen kaleko erakus-
keta zapatuan egingo dute. Seber 
Altuben ipiniko dituzte margoak 
erakusteko eta baita saltzeko ere, 
goizez eta arratsaldez. 

Hainbat artistaren denetariko 
obrak ipiniko dituzte taldekoek, 
eta, aitortzen dutenez, urteko 
hitzordurik politenetakoa izaten 
da. Harresi aretoan ere egin ohi 
dute beste bat, baina hori "for-
malagoa" izaten dela aitortzen 
du Montse Roldan taldekideak, 
"eta jende gutxiago joaten da" 
beste horretara. 

Herria girotzeko nahia 
Zapatuko mostrarekin, kalean 
egiten dela baliatuta, Margo Tal-
dearen lana erakutsi gura dute, 
helburu nagusi bezala. Natura 
hilak, paisaiak, figuratiboa... Rol-
danek nabarmentzen du talde 
bereko kide izanik ere artistiko-
ki oso izaera ezberdinekoak dire-
la guztiak eta erakusketak berak 
ere aniztasun hori erakutsiko 
duela. Salgai ere egongo dira, 
gura duenarentzat, nahiz eta hori 
ez izan erakusketaren asmoa. 
"Iaz margolan bat" besterik ez 
zela saldu kontatzen du Roldanek, 
eta salmenta taldekide guztiek 
elkarrekin ospatu zutela.

Kale-erakusketa egingo du Margo 
Taldeak bihar Seber Altube plazan

Eliz musika emanaldia 
bihar parrokian, doan

jON bErEZIbAr  |  arrasate

Ozenki elkarteak eliz musika 
(sakroa) emanaldia antolatu du 
biharko, zapatua, parrokian 
(20:00). Bach-en, Mozart-en eta 
Faure-ren lanek osatuko dute 
egitaraua, besteak beste, eta Goi-
kobaluk ere abestuko du, 25. 
urteurreneko ospakizun ekintzen 
barruan. Doan da sarrera. 

Igor Egidon, biolontxeloarekin 
Hirukote batek osatuko du lehen 
emanaldia. Gasteizko Montserrat 
Sanchez sopranoak abestu, eta 
Igor Egidon biolontxelo-jole arra-
satearrak eta Felipe Ainz piano 
eta klabe-jole bilbotarrak lagun-
duko diote. Sanchez kantu ira-
kaslea da Gasteizko Udal Musika 
Eskolan. Prestakuntza zabala 
jaso du eta zarzuelan eta oratorio 
abeslari moduan zaildu da sopra-
noa urteetan, solista. Igor Egidon, 
Arrasate Musikaleko ikasle ohia, 
prestakuntzan eta nazioarteko 
makina bat orkestratan egin du 
ibilbidea. Hura ere Gasteizko 
Udal Musika Eskolako irakaslea 

da. Hirugarrenik, pianoan Felipe 
Ainz egongo da, eta, interpretea 
izateaz gain, soinu piezen idazlea 
eta moldatzailea ere bada. Ins-
trumentuaz gain, hainbat abes-
batzaren arduradun eta zuzen-
daria ere bada. Ordu erdiko 
emanaldia egingo du hirukoteak. 
XVIII. eta XIX. mendeetako pie-
zetan oinarrituko da emanaldia, 
guztiak musika sakrokoak.

Goikobalu 
Arrasateko abesbatzak ostean 
egingo du emanaldia, erreperto-
rio garaikideagoarekin. Morales, 
Byrd eta Mendelssohn-ekin bate-
ra, ez da faltako, halako emanal-
dietan geratu ohi den moduan,  
Madinaren Aita Gurea. Arrasa-
teko abesbatza bete-betean sar-
tuta dago 25. urteurreneko ospa-
kizunetan, gainera.

soprano, biolontxelo eta piano hirukote batekin 
batera, goikobalu abesbatzak ere hartuko du parte

Goikobalu, Aramaioko San Martin elizan.  |   imanol soriano

j.b.  |  arrasate

Domekan, doan, AED elkarteak 
ekoiztu duen Erdaldun berrien 
kluba antzezlana ikusteko 
aukera egongo da Pablo Uran-
gako gaztegunean, 19:00e-
tan.

Idoia Etxeberria oñatiarrak 
idatzi du gidoia eta Olatz Pagal-
dai eskoriatzarra da antzezlea. 
Euskara eta emakumea ardatz 
moduan hartzen dituen lana 
da eta gogoeta eragitea da 
helburua. Publiko guztiei 
zuzendutako formatu txikiko 
komedia da. "Terapeutikoa", 
egilearen hitzetan.

'Erdaldun berrien 
kluba' domekan 
gaztegunean



gOIENA  |  2014-05-23  |  egubakoitza 15kirola    |    arrasate

GONBIDAPENA

lentzeria
Tel.: 943 79 89 32

Olarte kalea 7 - ARRASATE

Bila gaitzazu
Facebooken

ZATOZ!
Maiatzaren 28an 

bertan izango den aditu baten 
aholku pertsonalizatuak 

izango dituzu

emaitzak
Lasagabaster - Abokajarro 5-2
Dribling - Haizea's Weah 7-2
Aldatz - Sonografros 2-2
Iluntz - Jibaros 10-2
Betrayer - Ostantz 3-7
Sport in tus Bragas - Fidel&Discipulos 8-3

PaRtiDUak
mAIAtzAk 24, zApAtuA
10:00 Aldatz -Sport in tus Bragas / ant. 
11:30 Sonografos- Iluntz. / ant.
mAIAtzAk 25, DOmekA
11:30 Lasagabaster -Haizea's Weah / ant. 
12:30 Dribling-Ostantz / ant.

SaiLkaPeNa
 A muLtzOA p J
 1  Dribling 19 5
 2  Iluntz 16 5
 3  Haizea's Weah 11 5
 4 Sport in tus Bragas 11 5
 5  Fidel & Discipulos 6 5
 6 Jibaros 4 5
 B  muLtzOA p J
 1  Aldatz 17 5
 2  Lasagabaster 16 5
 3  Sonografos 15 5
 4  Ostantz 11 5
 5  Betrayer 6 5
 6  Abokajarro 1 5

Final-laurdenak jokoan 
asteburu honetan
Final-laurdenak jokatuko 
dira asteburu honetan 
Zaldibarko txapelketan. 
Dribling aurkari gogorrak 
B multzoko laugarren 
postuan dagoen Ostantzen 
aurka neurtuko ditu inda-
rrak. Eta B multzoko lehe-
nengo postuan dagoen 
Aldatz nor baino bor gehia-
go arituko da Sport In Tus 
Bragas taldearen aurka. 
Final-laurdenak izanik, 
antolakuntzako kideek 
egingo dituzte epaile lanak 
partiduetan. 

z a L D i b a R

dorletako ama

Joan den zapatuan Erlojupeko Gipuzkoako Txapelketa jokatu zen 
Irunen, eta Dorletako Amako txirrindulariek lan ona egin zuten: 
txapeldunorde gelditu ziren. Asteburu honetan, berriz, Arrasateko 
Txapelketa jokatuko da, zapatuan, 16:30ean.

Dorletako Amakoak fin, Irunen

ointxe

Alebin mailako Gipuzkoako Txapelketa irabazi zuen joan den 
domekan Ointxe! elkarteko Mondragon Lingua taldeak. 62-39 
nagusitu ziren arrasatearrak Easo 2002 Txindoki taldearen aurka. 
Iturripe jendez bete zen etxekoak animatzeko. 

Gipuzkoako alebin onenak

Atletismo saileko kirolariek 
emaitza onak lortu zituzten 
asteburuan. Espainiako Kluben 
Arteko Txapelketa jokatu zen, 
Iruñean. Pertikan Jonathan 
Perezek hirugarren egin zuen 
eta Istar Dapena k laugarren. 
Salto hirukoitzean seigarren 
izan zen Iñigo Uribarren. 
Durangon, Espainiako Kluben 
Arteko Ohorezko Txapelketan, 
Maialen Axpek bigarren pos-
tua lortu zuen pertikan. Bur-
gosen, Espainiako Kluben 
Lehen Mailako Ligan, lehe-
nengo sailkatu zen Malen Ruiz 
de Azua pertikan. Azkenik, 
Donostian, Kluben Arteko 
Ligan, Markel Blancok lauga-
rren egin zuen eta Martin 
Berrizbeitiak, zazpigarren.

Emaitza onak lortu 
zituzten asteburuan 
herriko atletek 

Gaur, egubakoitza, aukera 
paregabea izango du Mondra-
te taldeak kategoriaz igotzeko. 
Eta balentria ederra izango 
litzateke, taldea sortu eta 
lehenengo urtean lortuko 
zuketelako Gipuzkoako biga-
rren mailara igotzea. Arrasa-
teko mutilak oso erregularrak 
izan dira denboraldi osoan 
zehar –jokatutako 26 partidu-
tatik 20 irabazi dituzte. Hala, 
igoera fasea partidu bakarre-
ra jokatuko dute, gaur (Itu-
rripe, 20:00) ligan laugarren 
sailkatu diren Tolosako Iurre 
taberna taldekoen kontra. 
Irabaziz gero ospakizunak 
izango dira, seguru, nahiz eta 
zapatuan txapelduna nor den 
erabaki beharko duten. 

Tolosari irabazita, 
Mondrate areto futbol 
taldea mailaz igoko da

IrAtI gOItIA  |  arrasate

Herri Arteko Pilota T@xapel-
ketari ekingo diote gaur herri-
ko pilotariek. Gipuzkoa maila-
ko lehiaketa da eta Astigarra-
garen aurka neurtu beharko 
dituzte indarrak etxekoek. Hiru 
mailatan arituko dira: kadete, 
gazte eta seniorrak. Beraz, hiru 
norgehiagoka ikusteko aukera 
izango da gaur, 19:45ean hasita, 
Uarkapen. Kadete mailan, Ander 
Murua eta Markel Moron izan-
go dira herriko ordezkariak; 
gazteetan, Josu Egia eta Joseba 
Garate; eta seniorretan, Ibai 
Bolinaga eta Aritz Zuazua.

"Pilotari onak ditugu, lehia-
tzeko modukoak. Azken bi 

urteetan txapelketa irabazi zuten 
herriek kanporatu gintuzten 
[Hernanik orain dela bi urte 
eta iaz Oiartzunek]. Ikusi egin 
behar aurten noraino iristen 
garen...", esan du pilota saileko 
presidente Alberto Garatek. Eta 
gaineratu: "Urteko txapelketa 
garrantzitsuena eta politena 
da. Izan ere, herrien arteko 
lehia izaten da eta emozio dezen-
te izaten da". Horrenbestez, 
jendea animatu nahi izan du 
pilotalekura.  

Asteburu honetan Arrasaten 
jokatuko dira partiduak eta 
hurrengoan Astigarragan. Pun-
tu gehien eskuratzen dituenak 
lortuko du aurrera egitea.

Herri Artekoa hasiko 
dute gaur Uarkapen 
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Pentekosteak gainean dira, eta 
Aitor Maraurik aurtengo jaiak 
iragartzeko egindako kartela ezin 
aproposagoa da. Izan ere, Erral-
doia, Erraldoia, dotore jantzia / 
Erraldoia, Erraldoia, perkalez 
jantzia lanak Internet bidez eman-
dako botoen eta Jai Batzordeko 
kideen onespena jasotzeaz gain, 
aurtengo jai egitarauko ekitaldi 
nabarmen batekin bat dator.

Jaiak egubakoitzean hasiko 
dira, ekainak 6, eta Reyes Azkoi-
tiak izango du festei hasiera 
emango dien txupinari su ema-
teko ardura. San Martin plazan 
batuko den jendetzak Udal Musi-
ka Bandaren doinuekin gozatu 
eta gero, Bitorianatxo jaitsiko da 
herrira. 

Zapatuan, erraldoizaleek pozez 
hartuko dute aurtengo kalejira. 
Izan ere, Bergarako erraldoiez 
gain, Kataluniakoak, Mutrikukoak 
eta Hernanikoak ere ibiliko dira 
kalerik kale. Guztira, hogeitik 
gora erraldoik hartuko dituzte 
Bergarako kaleak bi saiotan, lehe-
na goizean (12:30) eta bigarrena 
arratsaldean (18:00). "Herrian 
erraldoien atzetik joateko tradizio 
handia dago, eta aurtengoa kale-
jira berezia izango da", azaldu du 
Leire Iruinek, Udaleko Kultura 
zinegotziak. 

Kalejiran ibili beharrean tri-
pa bete edo sukaldean duten abi-
lezia erakusteko, 11:00etan bakai-
lao lehiaketa tradizionala egingo 
dute San Martin plazan. 

Egun berean, aurtengo Pen-
tekoste jaietako berrikuntza 

nabarmenetakoa izango da, San 
Martin plazako kontzertua; azken 
urteotan erromeria egin dute, 
eta indarra galtzen hasia zela 
kontuan hartuta, formatu hori 
aldatzea erabaki du Udalak. Hor-
taz, erromeriaren ordez, aurten 
(23:00) Iparraldeko musikariak 
igoko dira oholtza gainera Ipa-
rraldea Bergaran kontzertuan.  
Hain zuzen, Anje Duhalde, Erra-
mun Martikorena, Mixel Ducau 
eta Carolin Pilliphsek eskainiko 
dute kontzertua. 

Gure Esku Dago eguna 
Domeka, Gure Esku Dago eguna, 
ekintzaz beteta etorriko da, eta 
Udala, eguna indartze aldera, 
elkarlanean aritu da Gure Esku 
Dago ekimenekoekin eta Herri 
Mugimendukoekin. "Jende asko 
espero dugu, eta horri ganoraz 
erantzuteko egun osoko ekintzak 
indartu egin ditugu", esan du 
Iruinek.  

Umeentzako gunea ere jarriko 
dute. Bertan, hainbat puzgarri 
egongo dira, baita txirrista erral-
doi bat ere. Horrez gain, eguerdian 
txosnagunean jatekoa emango 

dute, eta horren ostean Irrien 
Lagunekin eta Herrixa Dantzan 
ekimenarekin gozatuko dute ber-
gararrek eta bisitariek. Arratsal-
dean kontzertuak egongo dira: 
Gose eta Esne Beltza San Martin 
plazan eta Emon txosnagunean.

Astelehenerako, berriz, kua-
drillen arteko jolasak indartzeko 
ahalegina egin du Udalak (11:30), 
eta, horretarako, izena emateko 
aukera zabaldu dute, bai Internet 

bidez, baita tabernetan ere. "Zezen
-plaza bete egiten da, baina berri-
kuntza honekin parte hartzaile 
kopurua ere handitu nahi dugu", 
dio Iruinek. Horretarako, edozein 
kuadrillak ere parte hartzeko 
aukera izango du. Antolatzaileei 
lana errazteko, aurrez izena ema-
tea beharrezkoa izango da.

Herri bazkarirako txartelak 
Aurreko urteetan egondako erre-
serbak saihesteko, Udalak herri 
bazkariko txartelen salmenta 
zentralizatu du: "Salmenta kon-
trolatzeko eta erreserbekin amai-
tzeko egin dugu", dio Maider 
Osak, Kultura teknikariak. Txar-
telak atzo ezkero kultura etxean 
eskura daitezke. "Espero moduan, 
jendearen erantzuna izugarria 
izan da", esan du zinegotziak.

Gehienez, 700 pertsonarentza-
ko txartelak aterako dira, bi kolo-
retan, 18 urtetik gorakoak eta 
beherakoak bereizteko. Bazka-
riaren prezioa, helduentzat zein 
gazteentzat, 15 euro izango da. 
Edariaz eta kafeaz gain, entsala-
da, paella tradizionala eta Berga-
rako gozotegiek egindako goxua 
sartzen dira menuan. 18 urtetik 
beherakoei ez zaie alkoholik zer-
bitzatuko antolakuntzatik, eta 
eseri ere leku bereizian eseriko 
dira. Herri bazkaria ekainaren 
9an izango da, 14:30ean, San Mar-
tin plazan; euria egingo balu, 
Labegaraietako kiroldegian.

Eguraldia ona edo txarra izan, 
argi dago bergararrek ekain hasie-
ra kalean igarotzeko moduko jai 
egitaraua dutela. 

Berrikuntzak eta giza 
katea Pentekoste jaietan
gure esku Dago eguneko ekintzak izango dira jaietako berrikuntza nagusiak

Maider Osa eta Leire Iruin jaietako egitaraua aurkezten.  |   jagoba Domingo

Domeka izango da 
aurtengo jaietako 
egun nagusia

Herriko erraldoiek 
kanpoko konpartsen 
laguntza izango dute
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JOXE MARI IPARRAGIRRE
BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA

ERIZAIN LAGUNTZAILEA
Erdi mailako heziketa zikloa.

Osasun familia. A-D EREDUAK 

J.M. IPARRAGIRRE B.H.I
Santa Barbara bidea z/g – 20700 URRETXU (Gipuzkoa) • Tel./ Faxa: 943 72 14 03 / 943 72 14 13

www.jmiparragirre.hezkuntza.net   -   012286aa@hezkuntza.net

LANBIDE ETORKIZUNAK:
- Ospitaleko erizain laguntzailea.
- Zaharren egoitzetan.
- Eguneko zentruetan.
- Lehen artapenetako laguntzailea.
- Kontsulta pribatuetan.
- Hortz-kliniketan laguntzailea.
- Gaixoen zaintza.

AURREMATRIKULA: 
Maiatzaren 27tik ekainaren 6ra (biak barne)

MATRIKULA EGITEKO EPEA: 
Uztailaren 9tik 16ra (biak barne)

'Herritarrekin herrira' ekimenaren barruan, 
eguenean Martin Garitano herrian izango da
Egun osoko bisita horretan, zenbait herri eragilerekin bilduko 
dira Martin Garitano eta Foru Aldundiko beste ordezkari batzuk. 
Udal ordezkariekin eta langileekin hasiko da bisita, eta udale-
txeko udalbatzarrean egingo den herri bilera irekiarekin amai-
tu. Horretaz gain, herriarentzat garrantzitsuak diren proiektuak 
bisitatzen, eta baita kezken eta arazoen berri ere jasoko dute 
Foru Aldundiko hainbat departamentutako zuzendariek. Egue-
nean, herriko gizarte eragileek ere euren proiektu eta kezken 
berri emateko aukera izango dute.

bergara bizi

Bergara Biziko kideak hasi dira moda desfilearen inguruko sariak 
banatzen. Amaia San Torcuatok, moda desfileko argazki lehiaketako 
irabazleak, 150 euro jaso ditu. Argazkia bozkatu zutenen artean 
egindako zozketaren irabazlea, aldiz, Leire Pineda izan da, eta hark 
50 euroko saria jaso du. Janire Iglesiasek, aldiz, desfilearen aurretik 
dendetan banatu ziren txartelen irabazleak, 150 euro eskuratu ditu.

Moda desfileko sariak 

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Herriak bisitari asko erakartzen 
dituela argi dago, baina apirile-
tik hona bisitari kopurua hazi 
egin da. Cntravel bidaia agen-
tziaren eskutik, Madrildik erki-
degoa ezagutzera etortzen diren 
turistek herriko erdigunea bisi-
tatzen dute. "Udaberrian hasi 
ginen ibilbide berri honekin, eta 
jendeak gustuko du", aipatu du 
Begoña Ruiz gidariak. Hark pro-
posatutako bisita da, eta Madril-
go erkidegoak eskaintzen dituen  
bidaien artean dago. 

Ruiz gidariaren ustez, janaria 
eta ondarea dira Bergarak duen 
arrakastaren bi sekretuak: "Hemen 
turistek kultura ondare handi 
bat ikusteko aukera izateaz gain, 

pintxoak dastatu eta erosketa 
egiteko aukera izaten dute". Horrez 
gain, Madrilgo gidariak herriko 
Turismo Bulegoaren prestutasu-
na ere azpimarratu du: "Berga-
rako bulegoak egiten duten lana 
bikaina dela iruditzen zait". 

Gutxienez, azarora arte 
Ekain bukaeran egingo dute azken 
bidaia, eta irailean berriro ekin-
go diete bidaia horiei. "Madrilen 
Bergara herri ezezaguna da, bai-
na jendea liluratuta bueltatzen 
da". Gidariek egiten dituzten 
inkestetan, euskal hiriburuen 
ostean, Bergara da puntuazio 
handiena lortzen ari dena. "Ber-
gara erakusteko irrikaz egoten 
naiz", argitu du Ruiz gidariak.

Herriko aberastasun 
kulturalaren arrakasta

Madrilgo bisitariak Goenkalen, San Pedro parrokia atzean dutela.  |   miren arregi

10:30ean, Santa Marinan, San 
Joxepeko abesbatzak girotu-
tako mezarekin hasiko dute 
eguna. Ostean, Jardungo dan-
tzariek aurreskua dantzatuko 
eta gero, guztiek kalejira egin-
go dute San Joxepe elkarte-
raino. Bertan, oroigarri bana-
keta eta luntxa izango dute.

87 urte betetzen 
dituztenei omenaldia 
domekan

Bihar, 18:30etik 21:30era bitar-
tean dantzarako giro eta auke-
ra paregabea izango dira 
Zabalotegin, DJ Amaiaren 
eskutik. Musika dantzagarria 
ipiniko du hark eta gaztetxoek 
gura duten musika eskatu 
ahal izango dute. 

Gaztetxoendako disko 
festa Zabalotegin, DJ 
Amaiaren eskutik

Arte martzialetan inolako 
esperientziarik ez dutenek 
ere parte hartu ahal izango 
dute; izan ere, defentsa siste-
ma praktiko eta errealista 
hori ezagutzeko aukera izan-
go dute partaideek. Izen-ema-
tea 645 00 98 08 telefono zen-
bakian egin behar da. 

Krav Maga, defentsa 
pertsonalari buruzko 
ikastaroa, Agorrosinen
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BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Matxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

Zorionak!

Javi Rodriguez
Karatean Espainiako txapeldunordea, Kumite Kyokushin modalitatean

Izar Muñoz
Karatean hirugarren postua, Katas Kyokushin modalitatean

KARATE KYOKUSHIN TXAPELKETA NAZIONALA. VIELLAN. MAIATZAREN 17AN.
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Bergaran elkartuko dira lehen 
aldiz Auzoko egitasmoa martxan 
duten herri guztietako parte-har-
tzaileak. Herritar guztientzat 
zabalik dagoen egitaraua presta-
tu dute horretarako, euskara 
ardatz izanik, jatorri askotariko 
hizkuntza eta kulturak ere eza-
gutu ahal izateko. Jaia Semina-
rioko karpan izango da, eta 
11:30ean emango diote hasiera 
egunari. 

Ongietorri ekitaldiaren ondo-
ren, haurrek beren txokoa izan-

go dute munduko jolas eta esku-
lanekin. Bitartean, Auzoko tal-
deetan egiten diren dinamikak 
ezagutu eta haietan parte hartze-
ko aukera izango dute gerturatzen 
diren guztiek, baita jatorri asko-
tariko janariak dastatzeko ere. 
Batu taldeak emango dio amaie-
ra festari, eguerdi aldean, eus-
karaz abestutako musika afrika-
rrarekin. 

Antolatzaileek, aniztasun eta 
euskararen festa horrekin, Auzo-
kok helburu duen integrazioa 
gorpuztu nahi dute. 

Auzoko ekimena herrietan 
Euskaltzaleen Topaguneak koor-
dinatuta, Bergararekin batera, 
Antzuola, Aretxabaleta, Arrasa-
te, Azkoitia, Donostia, Eskoriatza 
eta Oñatin ari dira Auzoko egi-
tasmoa aurrera eramaten berta-
ko udal eta euskara elkarteen 
laguntzarekin. 

Jatorri askotariko herritarrak 
harremanetan jarrita, astero ordu 
eta erdiz euskaraz aritzeko elkar-
tzen dira taldeak. Izan ere, hain-
bat jolas zein dinamikarekin, 
ondo pasatzea izaten da garran-
tzitsuena, modu horretan euska-
rarako lehen pausoak errazago 
ematen baitira.

Herri bakoitzean dinamiza-
tzaile bat arduratzen da taldea 
martxan jartzeaz, baina herriko 
euskaldunen parte-hartzea beha-
rrezkoa da euskarara gerturatu 
nahi duten etorkin horiei bidean 
laguntzeko.

Bihar ospatuko dute 
Auzoko egitasmoaren jaia
Jaiarekin, auzokon egiten den lana ezagutarazi 
eta elkarren arteko harremanak sustatu nahi dira

I.g.  |  bergara

Labegaraietako boulder-gunea 
egoera onean mantendu ahal 
izateko, Udalak eta Pol-Polek 
hitzarmena sinatu dute. "Orain 
arte gunea edozeinek erabil zeza-
keen, eta, araudi honekin, bere 
mantenu egokia ziurtatzeaz gain, 
erabiltzaileen segurtasuna ere 
bermatu nahi dugu", dio Lauri 
Askargortak, Kirol zinegotziak. 

Horretarako, Udalak boulde-
rra dagoen gunea itxi egingo du, 
kiroldegiko beste guneetatik 
bereiztuta utzita. Gunea erabili 
nahi duten erabiltzaileek kirol-
degiko tabernan eskatu beharko 
dute bertako giltza.

Nork eta nola erabili? 
Labegaraietako kiroldegiko boul-
derrera sarrera libre izango dute, 
Agorrosingo kirolguneko abonua 
indarrean dutenez gain, egune-
roko sarrera ordaintzen dutenek 
eta Pol-Poleko eskalatzaile txar-
tela dutenek.

Eskalatzaile txartela Pol-Polen 
lor daiteke; horretarako, baina, 
Mendi Federazioan lizentzia egu-
nean izateaz gain, txartelaren 
kuota ere ordaindu behar da.

Udalak eta Pol-Polek sinatu-
tako akordio horretan, boulderra 
egoera onean mantentzeko, finan-
tzatutako inbertsio programa bat 
ere ageri da.

Udalak boulderra erabiltzeko 
araudia Pol-Polekin hitzartu du

Labegaraietako boulder-gunea.  | oihana elortza

julEN ApErrIbAI  |  bergara

Aurrera segitzen du Herri Arte-
ko Pilota Txapelketak, eta Azkoi-
tiaren aurka neurtuko ditu 
indarrak gaur Bergarak, Udal 
Pilotalekuan. Aurkari gogorre-
netako bat izango dute berga-
rarrek aurrean, beraz. 

Maiatzaren 17an, zapatua, 
Errenterian itzulerako parti-
duak jokatu zituzten bergararrek 
eta bertan eskuratu zuten final
-zortzirenetarako txartela. 2-1e-
ko errenta zuten eta 3-0ekoa 
lortu zuten, hiru kategorietan 
irabazita. Kadeteek eta gazte 
mailakoek 4-22 eta 18-22 iraba-
zi zuten, hurrenez hurren. Eta 

nagusiek kadeteen emaitza 
berarekin gainditu zituzten 
errenteriarrak. 

Bergara Hirian, finalistak
Bien bitartean, Bergara Hiria 
txapelketako azken finalistak 
erabaki dira. Nagusietan, Altu-
nak eta Irustak osatutako biko-
teak 22-11 irabazi zien Atxote-
giri eta Bolinagari. Akats batzuk 
egin zituen arren, Altuna izan 
zen partiduaren protagonista. 
Promesetan, Arteagak eta Era-
sunek egin dute aurrera, Bakai-
kuari eta Mateori 22-7 irabazi-
ta. Ekainaren 3an jokatuko dira 
finalerdiak eta 8an finalak. 

Azkoitiaren aurka lehiatuko da 
gaur Bergara, Herri Artekoan

I.g.  |  bergara

Oxirondo azokan egongo den 
haur eta gurasoentzako aisial-
digunea defintzeko bilerak 
aurrera doaz; martitzenean 
beste bi bilera egin zituzten. 

Azken batzarretan, egitas-
moaren orain arteko ibilbi-
dearen laburpena egin zuten. 
Ondoren, aisialdigunearen 
inguruan egindako orain arte-
ko lanketa aurkeztu, eta horren 
balorazioa egin ostean, aurre-
rantzean egin beharreko pau-
soak adosten saiatu ziren. 
Hurrengo bilera bi aste barru 
egingo da, eta, aurrekoek 
bezala, horrek ere deialdi 
irekia izango du.

Azokako 
aisialdigunea dela 
eta, saio gehiago

10:30ean, puzgarriekin eta 
zezen mekanikoarekin hasi-
ko dute eguna Mariaren 
Lagundia ikastolan. Horren 
ostean, olinpiada, eskulan eta 
pintxo lehiaketarekin boro-
bilduko dute goiza. 14:00etan 
bazkarian bapo jan eta gero, 
festak arratsaldean jarraitu-
ko du. Lagunditxori agurra 
egin ostean, 19:00etan buka-
tuko dute jaiegun hori.

Mariaren Lagundiak 
ikastolako jaia 
ospatuko du zapatuan

Egubakoitzak Kartzelan eki-
menaren barruan, Bergarako 
Orkestrako hari taldearen 
emanaldiaz gain, Enekokare-
nak taldeak harpa afrikarra 
eta ahotsetan oinarrituriko 
kontzertu akustikoa eskaini-
ko du. Domekan, aldiz, 19:00e-
tan, Los Manucos taldeak 
Barca-madrid antzerkia tau-
laratuko du; sarrera, 2 euro.

Herriko eta kanpoko 
kultura, kartzela 
zaharreko asteburuan

l a b e g a r a i e ta

emaitzak
Minimou Taldie - Birgerias 3-6
Diego Valor - Beti Jai 4-1
Poteo Izarrak - Irama Elgeta 8-2
T.C.C. - Komando Piperrak 4-7

finalarrueko PartiDuak
MAIATZAK 24, ZAPATUA
18:30 Komando Piperrak - Birgerias
19:30 Diego Valor - Poteo Izarrak
MAIATZAK 25, DOMEKA
18:30 Komando Piperrak - Diego Valor 
19:30 Irama Elgeta - Poteo Izarrak

Domekarako eguraldiaren 
aurreikuspen txarrak direla 
eta, egun horretarako aurrei-
kusita zegoen Kirola Kalera 
eguna bertan behera geratu 
da. Biharko, zapatua, antola-
tuta zegoen Los 40 princibai-
les saioa ere bai, "arazo batzuk 
direla eta". Kultura etxean 
sarrera erosita zutenak ber-
tatik pasa daitezke sarrera 
itzuli eta dirua jasotzera.

Kirola Kalera eta 'Los 
40 princibailes' bertan 
behera geratu dira
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MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Tratu txarren eta sexu erasoen 
biktimen babes eta laguntzarako 
Aretxabaletan abian jarrita dagoen 
protokoloa hitzarmen bidez berre-
tsi dute egunotan. Hala, hainbat 
erakunderen konpromisoa jaso-
tzen duen agiria sinatu dute Ana 
Bolinaga alkateak, Udaleko Gizar-
te Zerbitzuen izenean; Clemente 
Domingok, Aretxabaletako osasun 
etxeko arduradunak; Edurne 
Cortesek, Debagoieneko Ospita-
leko larrialdi zerbitzuburuak; 
eta Jokin Badiolak, Bergarako 
ertzain etxeko ordezkariak.

Protokoloaren pausoak 
Aretxabaletako Udalak orain dela 
urte batzuk egindako gizonen eta 
emakumeen berdintasunerako 
planaren barruan, tratu txarren 
eta sexu erasoen biktimei lagun-
tzeko protokoloa dauka jasota 
2010a ezkero.

Eta ordutik hona, bi lan lerro 
sustatu ditu emakumeen aurka-
ko biolentziaren borroka horre-
tan: batetik, instituzioetako tek-
nikarien arteko lan koordinatua 
eta haien prestakuntza; eta bes-
tetik, emakumeen kontrako bio-
lentzia egoera baten aurrean 
jarraituko duen protokoloa. 

Emakunderen laguntzarekin 
2010ean jarri zen abian biktimei 
laguntzeko protokolo hori, eta 

zera egin: biolentziaren gaia-
ren gainean sakondu; erakun-
de ezberdinen funtzionamendua 
ezagutu; erakunde bakoitzaren 
baliabideak ezagutu; indarke-
ria egoera baten aurrean era-
kundeen arteko elkarlanean 
eta koordinazioan sakondu; 
eragile guztiei jakinarazi era-
kunde bakoitzak zein pauso 
emango dituen; eta etorkizu-
nerako lan koordinatuaren 
beharra jaso.

2011n bukatu zuten proto-
koloa egiteko prozesu hori, 
oinarrizko hainbat erabaki 
hartu eta gero. Ordutik hona, 
hainbat ekimen eroan dira 
aurrera hainbat erakunderen 

arteko elkarlanari esker. Baina 
horren berri jaso duen agiririk 
ez da egon orain arte; elkarlan 
hori ofizial egin eta zein garran-
tzitsua den plazaratzeko, erakun-
de bakoitzeko ordezkariak elkar-
tu dira astean udaletxean. Eta 
helburu nagusiak agiri batean 
jaso dituzte.

Protokoloaren helburuak 
"Protokoloaren helburu nagusia 
da genero biolentziaren edo sexu 
erasoen biktima izan diren ema-
kumeei eman beharreko laguntza 
hobetzea", jakinarazi du Bolina-
gak. Eta gaineratu: "Aurrera 
eraman beharreko jarduerak 
hainbat erakunderen artean 
koordinatuko dira, biolentzia 
sexistaren biktima diren pertso-
nei eman beharreko laguntza 
hobetzeko erabakitako prozedu-
rak aurrera eramanda". Gainera, 
koordinazio mahaia dago eratu-
ta protokoloari jarraipena egite-
ko. Eta mahai horretan erakun-
de bakoitzeko ordezkari bat 
izango da, horretarako behar 
dituen baliabide guztiekin. Bes-
talde, prestakuntzarekin jarrai-
tzeko asmoa ere jaso dute agirian. 
Eta laguntza behar izan duten 
pertsonei jarraipena egingo dio-
te mahai horretan.

Gainera, erakunde bakoitzak, 
dagokion eremuan, emakumeen 
aurkako biolentziaren kontrako 
borrokan lan bateratua bultza-
tzeko konpromisoa hartu du.

Laguntzarako prozedura 
Era berean, jasota utzi dute tra-
tu txarrak edo sexu erasoak jaso 
dituen pertsona bat laguntza eske 
joaten denean erakunderen bate-
ra (Udaleko Gizarte Zerbitzuak, 
Debagoieneko Ospitalea, osasun 
etxea, ertzain etxea eta Udal-
tzaingoa), hari laguntzeko jarrai-
tuko diren pausoak zeintzuk 
izango diren.

gizarte zerbitzuek, osasun etxeak, Debagoieneko ospitaleak eta ertzain etxeak elkarlanean dihardute

Agiri batean jaso dute tratu 
txarren gaineko protokoloa

Jokin Badiola, Ana Bolinaga, Edurne Cortes eta Clemente Domingo.  |   m.a.

Herriko sarrerako panela.  |   m.a.

Emakumeen kontrako indarkeria egoera baten aurrean Udalak eman 
beharreko erantzuna jasota geratu da gogoeta prozesu bat egin eta 
gero. Hona jasotakoa:

Herrian hilketa bat gertatzen bada, Udalak ezohiko batzarra 
egingo du, eta alderdi guztiek mozio bat adostu eta aurkeztuko dute. 
Herriko Plazan elkarretaratzea deituko dute, gainera.

Euskal Herrian izandako emakume baten hilketaren aurrean, 
hura hil eta hurrengo egunean elkarretaratzea deituko da plazan.

Emakumeen aurka izaten diren biolentzia egoera guztiak 
salatzeko, herriko sarreretan Aretxabaletak ez du indarkeria 
matxistarik onartzen leloa duten panel finkoak jarri dituzte orain dela 
hilabete batzuk.

Udalaren erantzuna eraso baten aurrean 

M.A. |  aretxabaleta

"Kultura ekitaldiak kalera ate-
ratzeko helburuarekin, eta era 
berean, ohikoak ez diren herriko 
gune eta plazetara zabaltzeko 
asmoarekin 7x7 kultura ekimena 
antolatu dugu", jakinarazi du 
Zigor Quintanillak, Kultura zine-
gotziak. Hainbat modalitatetako 
kultura ekitaldiak izango dira 
kalean; besteak beste, kontzertuak 
eta txotxongilo emanaldiak. Bada, 
ekimen horretan Aretxarte mer-
katarien elkartea izan du lagun 
Udaleko Kultura Sailak. 

Dirt Jump eta trialsina 
Ekainean eta uztailean egingo 
diren zazpi kultura ekintza elkar-
tu dituzte; hortik dator 7x7 izena. 
Gehienak egubakoitzetan, pare 

bat izan ezik –horiek eguaztene-
tan–, eta guztiak arratsaldeko 
zazpietan. 

Herriko sortzaileen emanal-
diak eta kanpotik etorritakoenak 
elkartu dituzte. Hala, Leizarra 
musika eskolako Kombo taldeak 
eta bandak emanaldi bana eskai-
niko dute, eta harpa eta perku-
sio kontzertua Ane Artetxe 
donostiarrak eta Iñaki Letamen-

di tolosarrak. Txotxongilo ikus-
kizun bi izango dira, gainera: 
TTR taldeak Urrun erreinua 
eskainiko du eta Bihar taldeak, 
Ipuin magikoak. 

Dirt Jump eta trialsin ikus-
kizuna ere izango da Herriko 
Plazan; eta bukatzeko, uztailaren 
11n, swing, blues eta funk doinuak 
lantzen dituen The Romanticos 
taldearen kontzertua.

Kultura kalean eta ohikoak ez 
diren guneetan 7x7 ekimenarekin

ekainean eta uztailean, zazpi astean zazpi ekitaldi izango dira kalean

kontzertuak eta txotxongilo emanaldiak izango dira, batez ere

I. Miguel teknikaria, Z. Quintanilla zinegotzia eta I. Elexpuru merkataria.  |  m.a.

Ekainak 6 

Musika eskolako Kombo 
taldea mitarte kalea

Ekainak 11

Txotxongiloak, TTR taldea 
gipuzkoa plaza.

Ekainak 13

Musika eskolako banda 
arlutzeko plaza.

Ekainak 18

Txotxongiloak, Bihar taldea 
Santa kurtz plaza.

Ekainak 20

Arpa eta perkusioa gurea 
atzeko plaza.

UztaiLak 4

Dirt Jump eta trialsina 
Herriko Plaza.

UztaiLak 11

The Romanticos iralabarri 
plaza

kAlEko 
EkItAlDIAk
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MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Ostegun Bidaiariak lehiaketaren 
bigarren edizioa abian da eta 
eguenean, maiatzak 29, izango 
da lehenengo saioa. Hainbat 
bidaiaren esperientziak parteka-

tzeko asmoz sortu zen iaz, Are-
txabaletako Udalaren eskutik eta 
Artemanen laguntzarekin, eta 
orduko arrakasta dela-eta etorri 
da bigarrena. Hurrengo lau asteo-
tan, eguenetan, herriko hainbat 

tabernatan eskainiko dituzte 
bidaien diaporamak.

Askotariko bidaiak 
Josu Velasco aretxabaletarrak 
Uganda eta Ruanda herrialdeetan 

bizikletan egindako bidaiaren 
berri emango du maiatzaren 29an 
Haizea tabernan (21:30). Ekaina-
ren 5ean, ostera, Maialen Zaba-
leta arrasatearrak Sri Lankako 
argazkiak eta kontuak ekarriko 

ditu Orly tabernara (21:30); Sri 
Lankari bira eman zion hark 
2012ko abuztuan bizikletaz. 

Ekainaren 12an, Aritz Una-
muno eta Igor Narvaez arrasa-
tearrek Filipinetan zehar aurten 
eta iaz egindako bidaien berri 
emango dute, Paulaner tabernan 
(21:30). Urpekaritza egitera joan-
dako lagunek bertako parajeak 
eta herritarrak ezagutzeko auke-
ra izan zuten.

Eta ekainaren 19an, Iñaki 
Arnaiz aretxabaletarrak India 
hegoaldeko kontuak izango ditu 
berbetagai Akorden (21:30). 

Afrikako bidaiaren kontaketarekin hasiko 
dituzte II. Ostegun Bidaiariak eguenean
Josu Velasco aretxabaletarrak ugandan eta ruandan bizikletan egindako bidaia kontatuko du Haizean

M.A.  |  aretxabaleta

Martxoan estreinatu zuen Lore 
bat ikuskizuna Eskoriatzan Goio 
Arrietak (Eskoriatza, 1961), eta 
Aretxabaletan maiatzaren 8an 
egin zuen lehenengo saioa. Gaur 
bigarrena du Arkupen (22:00) eta 
maiatzaren 30ean egingo du hiru-
garrena. 
Hirugarren ikuskizuna da, ezta?
Bai; aurretik beste bi eginak ditut, 
bakarrizketa formatukoak. Orain-
goa, ostera, ez da bakarrizketa 
hutsa, antzezlana baizik.
Orain arteko lanik osatuena da 
orduan?
Neure ustez, bai, denbora luzea 
eskaini diot-eta. Hasieran, istorio 
bat nuen buruan, baina aldatzen 
joan naiz; irratian entzundako 
ipuin bat ere banuen gordeta, 
eta, asmorik ez izan arren, horra 
pasatu naiz azkenean. Aurreko 
ikuskizunak tokian tokikoak ziren, 
eta oraingoa edozein tokitan aur-
kezteko modukoa da.

Zer du besteen antzekoa honek?
Antzekoa du kantuak eta irudiak 
elkartzen dituela; nik diot kantu 
kontari edo konta kantari dela. 
Ipuin bat da eta kantua barruan, 
istorioaren arabera kantua ego-
kitzen doa, eta alderantziz. 
beste ikuskizunek ez zuten halako 
istoriorik, ala?
Ez, eta erronka izan da niretako 
euskaraz lantzea halako istorio 

bat. Umorea gazteleraz landu 
izan dut, eta euskal umorea ezber-
dina dela esango nuke, ironia 
ukitua du-eta. Idazle baten ipui-
na dago egokituta istorio horre-
tan, eta neuk ere zerbait gehitu 
diot. Oraingoan, gainera, ez dut 
alde egingo agertokitik, aurre-
koetan legez.
Eskoriatzan estreinatu zenuen, 
Aretxabaletan ere egin duzu saio 
bat; zelako harrera izan du?
Benetan oso ona. Aurreko ikus-
kizunak ikusi ez dituena harri-
tuta geratu da. Donostian eta 
Gasteizen lagun bana etorri zitzai-
dan zorionak ematera. Kalean 
serioa naiz, batzuetan, behintzat, 
eta ez zuten halakorik espero, 
pertsona hala aldatzea oholtza 
gainean.
Antzerkigintzan bete-betean sar-
tu zara orduan?
Ez dakit… Istorio barruan kantak 
sartzea dut oso gustuko; niretako 
oso esanguratsuak izan diren 
taldeak eta kantak. Antzerkia 
den… ez dakit. Ondo pasaraztea, 
beste helbururik ez dut.
Hortaz, jendea animatuko dugu 
gaur ikuskizunera joan dadin…
Bai, gustuko dut jende asko ego-
tea ikuskizunean; urduriago jar-
tzen naiz, baina gusturago jar-
duten dut, garrantzitsua delako 
ikusleek jartzen duten giroa. 
Aratusteetan ere garrantzitsua 
da batzuk erdian dantzan agertzea, 
baina garrantzitsua da baita ingu-
ruan ikusleak egotea. Hori dut 
gustuko nik. 

Goio Arrieta.  |   imanol soriano

Goio arrieta | Aktorea

"Istorioetan kantak 
sartzea dut gustuko; hori 
antzerkia den ez dakit" 
estreinatu berri duen 'lore bat' antzezlanaren 
bigarren saioa eskainiko du gaur arkupen (22:00)

Odol ateratzeak egingo dituzte Arabako Odol 
Bankuko kideek maiatzaren 26an eta ekainaren 2an
Arabako Odol Bankuko kideak odola ateratzera etorriko dira 
herrira datozen bi astelehenetan, maiatzaren 26an eta ekainaren 
2an. Betiko moduan, osasun etxean izango dira, 16:30etik 20:00e-
tara. Atzo goizean autobusa izan zen Durana kalean.

Odol Emaileen Elkarteko kideek herritarrak animatu gura 
dituzte odola ematera joan daitezen.

M.A.  |  aretxabaleta

Badator Udaberri Jaia, Ariz-
mendi Ikastolako Basabeazpi 
guneko kideen eskutik. Herri-
ko plaza eta kale bazterrak 
girotuko dituzte bihar, musika 
eta jolasak lagun dituztela. 

Basabeazpin bertan elkartu 
10:30ean, eta herriko hainbat 
plazatara joko dute. Haur Hez-
kuntzakoendako ezustekoz 
betetako irteera gertatu dute 
eta Lehen Hezkuntzakoendako, 
jolasak Iralabarrin. Horren 
ondoren, 12:00etan, kalejira 
egingo du ikastolako konpartsak, 
Basabeazpin hasita. 

Arratsaldean ezustekoa 
Eguerdi partean taloak egiten 
erakutsiko dute herriko plazan, 
eta bitartean euskal dantza 
gidatuak dantzatuko dituzte. 
Gero, bazkaltzeko batuko dira 

pilotalekuan guraso, ikasle eta 
irakasleak, 280 lagun. Arratsal-
dean umeendako tailerrak egin-
go dituzte eta 16:30ean ezuste-
koren bat izango dela iragarri 
dute. Eguna txokolate beroa 
hartuta agurtuko dute Argitxo 
eta Kukuarekin batera.

Kukua, iazko jaialdian.  |   goiena

Basabeazpik antolatutako Udaberri Jaiak 
girotuko ditu kale bazterrak bihar

maitane rubio

Kinto bazkaria egin zuten 1984an jaiotakoek zapatuan. 22 lagun 
elkartu ziren, eta, txikiteoan ibili ondoren, Apotzagan bazkaldu zuten. 
Euskararen Eguna zela aprobetxatuta, gainera, goizeko ordu txikiak 
arte luzatu zuten ospakizuna. "Oso ondo pasatu genuen, eta datozen 
urteetan ere ospatzera animatzen ditugu kintoak", diote antolatzaileek.

30 urte bete dituztela ospatzen M.A.  |  aretxabaleta

Joan den aste bukaeran Arrigo-
rriagan (Bizkaia) jokatutako 12 
urtez azpiko Espainiako futbol 
txapelketan izan zen Beñat Elko-
robarrutia (Aretxabaleta, 2002). 
Enrique Nieto hautatzaileak 
Euskadiko Selekzioarekin joka-
tzeko aukeratutakoen artean 
izan zen Aretxabaleta kirol elkar-
teko kimuen taldeko jokalari 
gaztea.

Kanporaketa ezin pasatu 
Hemeretzi talde elkartu ziren 
txapelketan, eta lehen kanpora-
keta Extremadura, Gaztela eta 
Leon eta Valentzia taldeen aurka 
jokatu zuen Euskadiko Selekzioak. 
Norgehiagoka gogorrak izan 

zituen; hain zuzen ere, lehenen-
go biak galdu egin zituen, 2-0, eta 
hirugarrena berdindu, 2-2. "Pena 
ezin irabazi eta sailkatu izana, 
baina oso esperientzia polita izan 
da bizi izandakoa", jakinarazi du 
Beñat Elkorobarrutiak. Txapel-
keta Kataluniak irabazi zuen.

Hamalau mutikoren artean 
Txapelketa jokatu aurretik hain-
bat entrenamendu saio egin zituz-
ten 12 urtez azpiko mutikoek. 
Lehenengo saioetan 28 bat elkar-
tu ziren, eta txapelketarako 14 
aukeratu zituen hautatzaileak, 
horien artean aretxabaletarra. 
Oso ondo zaindu dituztela eta 
giro oso polita izan dutela une 
guztietan jakinarazi du horrek. Elkorobarrutia, futbol zelaian.  |  m.a.

Beñat Elkorobarrutiak Espainiako futbol 
txapelketan jokatu du Euskadirekin
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Berbalagunak taldearen esku-
tik, Emigraziotik bertsolari-
tzara berbaldia egingo du gaur 
Jon Maia idazle eta bertsola-
riak. Familia erdaldunean 
jaio eta euskal kulturak duen 
diziplina zailenetakoan txa-
peldun izateraino iritsitakoa 
da Maia; eta hain justu, jauzi 
hori zelan eman zuen azaldu-
ko du 19:00etan kultura etxean 
hasiko den hitzaldian. 

Jon Maiak emigrazioaz 
eta bertsolaritzaz 
jardungo du gaur

Ekainaren 8an erabakitzeko 
eskubidearen alde egingo den 
giza katerako metroen sal-
mentarako mahaia jarriko 
dute plazan bihar eta etzi, 
eguerdian eta iluntzean. Gure 
Esku Dago ekimenetik jaki-
narazi dute Eskoriatzako 
kilometroa Kanpanzarren 
izango dela eta 10:00etarako 
bertan egon beharko dela; 
giza katea 12:00etatik 12:30era 
bitartean izango da.

Asteburuan plazan 
jarriko dute Gure 
Esku Dagoren mahaia

Etzi, domeka, bigarren esku-
ko azokaren zortzigarren 
edizioa egingo dute plazan, 
11:00etatik 14:00etara bitartean. 
Azken azokan izandako arra-
kasta dela eta, azokaz gain, 
goizean zehar Rockalean kale-
ko rock musika egiten duen 
taldeak joko du plazan eta 
inguruetan.

Bigarren eskuko azoka 
egingo dute domeka 
goizean plazan

miRiaN biteRi

Aste osoa eman du Ibarraundi museoan Xabier Oianguren 
eskoriatzarraren Gipuzkoa izeneko pintura erakusketak; eta interesa 
dutenek gaur arte bisita dezakete, honako ordutegian: 09:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 19:00etara. Gipuzkoa osoko lekuak islatu 
ditu Oiangurenek margolanetan, hala nola baserriak, kaleak eta 
paisaiak; Eskoriatzako San Pedro eliza ere jaso du.

Xabier Oiangurenen lanak ikusgai 

M.B.  |  eSkoRiatza

Hezkuntza Foroak antolatuta, 
adingabeek legeak hausten 
dituztenean gurasoendako 
zer-nolako ondorioak izan 
ditzaketen aztertuko dute 
hilaren 27an, 18:00etan, herri-
ko kultura etxean. 

Carmen Torres, Gipuzkoa-
ko abokatu elkargoko kidea, 
izango da hizlarietako bat; 28 
urtez zuzenbide penalean abo-
katu izandakoa eta adingabeen 
koordinatzaile Abokatu Elkar-
goan. Horrez gain, EHUko 
Zuzenbide Fakultatean adin-
gabeen legearen inguruko 
masterrean irakasle. Bestalde, 
Marina Areta ere bertan egon-
go da, Gipuzkoako Adingabeen 
Epaitegian gizarte langilea, 
hain zuzen ere. Berbaldia 
gaztelaniaz izango da.

Adingabeen 
legeari buruz 
egingo dute 
berba 

M.B.  |  eSkoRiatza

Udaberriarekin batera, zaz-
pigarren urtez jarraian, leiho 
eta balkoietako loreen lehia-
keta gertatu du Udalak. Urte-
ro moduan, lehiaketan parte 
hartu ahal izateko ez da beha-
rrezkoa izango izena ematea; 
lorez, aihen-belarrez edo bes-
te edozein landarez apaintzea-
rekin nahikoa. 

Dena dela, aurten edozei-
nek proposatu ahal izango du 
bere gustuko balkoi edo leiho 
bat. Ekainaren 13ra arte jaso-
ko dira proposamenak kultu-
ra etxean, 943 71 46 88 telefo-
no zenbakian edo kultura@
eskoriatza.net helbidean.

Sari bakarra banatuko da, 
100 axtrokikoa; eta erabakia 
San Pedro bezperan, ekainak 
28, jakinaraziko da.

Martxan da 
leihoetako 
loreen 
lehiaketa

O H A R R A K

Kanpo jolasaK
Oraingo astean ere kanpo 
jolasak izango dituzte Torto-
lis ludotekara joaten diren 
haurrek. Gaur arratsaldean 
izango dira horiek.

sKate festa
Gaztelekuan ere askotariko 
ekintzak dituzte: bihar, ska-
te eta grafiti festa; eta etzi, 
hockey partidua.

MIrIAN BItErI |  eSkoRiatza

Aurrera segitzen du Mendi Asteak. 
Domekan hasi ziren ekintzak, 
elizateetatik egindako martxare-
kin. Eguraldiak lagundu egin 
zuen, eta 120 lagun inguruk par-
te hartu zuten ibilaldian. Marti-
tzenean, berriz, Gabez Takarraran 
mendi lasterketako zati bat egi-
teko asmoa zegoen, baina ekaitzak 
zirela-eta ezin izan zituzten irtee-
rak egin. Bestalde, ikus-entzu-
nezkoek jende askorik batu ez 
bazuten ere, ez zuten hutsik egin; 
bereziki, Salto base, la montaña 
desde otra perspectiva izenekoak. 
Ikusgarria izan zen hori.

Aurrerantzean ere badago 
zereginik Mendi Astearen bueltan. 
Gaur, Ez zaitez galdu Eskoriatzan 
lelopean, orientazio jokoak egin-
go dituzte plazan, 18:00etan; dagoe-
neko 60 umek eman dute izena. 
Txikitxoendako zirkuitua pres-
tatu dute plazan, eta margotzen 

ere ibiliko dira; gainerakoak, 
ostera, herritik ibiliko dira.

Bestalde, biharko, askotariko 
ekintzak daude aurreikusita: 
batetik, familian egiteko bizikle-
ta irteera abiatuko da 09:00etan 
plazatik; eta bestetik, Eskoriatza 
Kirol Elkartearen ere bada bihar, 
eta horren barruan, kirolarekin 
eta aisialdiarekin lotutako ekin-
tzak izango dira.  

Batzuk aipatzearren, eguer-
dian, aurtengo denboraldian 
Gipuzkoa eta Araba mailan lan 
bikaina egin duten hiru taldeei 
ongietorria egingo diete udale-
txean: hain justu, saskibaloian, 
haurren mailan, neskaz osatuta-
ko Lek Eskoriatzari; eta areto 
futboleko kadete eta gazteetan, 
Arizmendi-Eskoriatza eta Esko-
riatza KE taldeko mutilei. Ariz-
mendi-Eskoriatzari dagokionez, 
aipatzekoa da Gipuzkoako txa-
pelduna izateaz gain, etzi, dome-

ka, Euskadiko txapelketako fina-
la jokatuko duela Bilbon.

elkartearen 50. urteurrena 
Aurten, gainera, kirol elkarteak 
50 urte betetzen ditu, eta hori 
ospatzeko herri bazkaria gertatu 
dute; paella erraldoia prestatuko 
dute horretarako. Dagoeneko 200 
txarteletik gora saldu dituzte, eta 
oraindik eskura daitezke horiek. 
Kirol Elkarteko presidente Jabi 
Corbalek azaldu du txartelak 6,5 
eurotan saltzen direla gaur egun 
klubeko jokalariak direnendako  
eta 8,5 eurotan jokalari ohi eta 
familiako kideendako. Akeita 
tabernan eta Manuel Muñoz kirol-
degian eros daitezke. 

Corbalek nabarmendu gura 
izan du elkartearekiko fideltasu-
na eskertzeko hamar urte baino 
gehiagotan bazkide diren lagunek 
bazkarira debalde joateko auke-
ra dutela; eta kasu horretan, 
Akeitan edo kiroldegian izena 
ematearekin nahikoa dela.

Baina Mendi Astearekin lotu-
tako ekintzak ez dira zapatuan 
amaituko. Etziko, domeka, Garaio-
ra irteera gertatu dute; 09:30era-
ko egin dute hitzordua, plazan; 
orientazio zirkuituak izango 
dituzte gertu parte-hartzaileek. 

ElkArtEArEn 
EGunA 

09:30-13:00 Saskibaloia.

13:30 motorzaleen topaketa.

13:30 gipuzkoa mailako talde 
txapeldunei ongi etorria 
udaletxean.

14:30 Herri bazkaria plazan.

16:00 mahai jokoak plazan.

17:30 areto futbola: 
trebetasun txapelketa

18:30 Saskibaloia: binakako 
tiro txapelketa.

19:30 Parrillada: txuleta-jana, 
plazan.

20:45 Champions finala.

01:00 Jai bukaerako 
txupinazoa.

Kirol elkartearen eguna egingo 
da bihar, Mendi Astearen bueltan 
Horrez gain, familiei zuzendutako bizikleta irteera ere badago goizean
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Sekulako ahalegina egin dute 
aurten Errugbi Eguna Antzuo-
lara ekartzeko. Ahalegin 
horretan Asier Odriozola ari-
tu da, besteak beste, eta pozik 
azaldu da aurten lehenengoz 
Antzuolan egingo delako 
Errugbi Eguna. "Helburua da 
errugbia herritarrei gertura-
tzea eta ezagutzera ematea. 
Bailaran zaletasun handia 
dago", azaldu du Arrasateko 
taldeko jokalariak.

Egitarauak azken uneko 
aldaketak izan ditu. Hala, 
Arrasate-Durango partidua 
eguerdiko hamabietan joka-
tuko da, Eztalan. Festa giroan 
ospatu gura dute eguna: "Par-
tiduaren ostean, hirugarren 
denbora herrikoia Mox taber-
nan egingo dugu; partidua 
komentatzeko elkartuko gara 
bi taldeak. Nahi duen oro etor 
daiteke. Horren ondoren, tri-
ki-poteoa eta bazkaria egingo 
da. Herritarrei eta Arrasate-
ko Errugbi Taldeari eskerrak 
eman nahi dizkiet laguntza-
gatik". Kontzertuak gaztetxean: 
Neit Rojrn eta Enciskados 
taldeekin. Bukaera DJ saioak 
emango dio. 

Errugbi Eguna 
ospatuko dute
bihar, zapatua, 
lehenengoz

Posible eta beharrezkoa: Gure 
esku Fiare Banka Etikoa izen-
burupean aurkeztuko dute 
Antzuolan Fiare banka etikoa. 
Fiare gizartearen egoera hobe-
tzeko gizarte ekintzan lan 
egiten duen banku etikoa da. 
Olaranen, maiatzaren 29an,  
18:30ean egingo du hitzaldia 
Juan Karlos Olaetak.

Fiare banka etikoaren 
gaineko hitzaldia 
izango da hilaren 29an

mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Webugne propioa dauka Mairua-
ren Alardeak. Atzetik, baina, lan 
handia dagoela azaldu du Xabier 
Legorburuk.
Zergatik webgunea?
Webgunea Alardearen bilakae-
raren ondorio da. Zaharberritze 
prozesua egin genuen. Azterketa 
bat egin zen lehengo Alardetik 
gaur egunera egokitzeko. Proze-
su aberatsa izan da eta oso emai-
tza polita eman du. Hori eginda, 
ikusten genuen, baina, Alardea 
gizarteratu beharra geneukala. 
Horregatik, egungo baliabidee-
tara egokituta, webgunea izatea 
beharrezkoa ikusten genuen.
Zeintzuk dira ezaugarri nagu-
siak?
Hainbat atal ditu, baina hiru  
dira nagusiak. Sarreran, Alarde-
ra gerturatze bat egiten da. Zer 
den adierazten da bertan, eta zati 
finkoa da: historia, jatorria, par-
taideak, herriko armarria, ban-
dera… Alardea deskribatzen duen 
zatia da. Bigarrena parte-hartzai-
leei zuzendua dago. Hala, Alar-
deko parte-hartzaile desberdinen 
deskribapena eta duten funtzioa 
azalduko da argazkiekin lagun-
duta. Hirugarrenik, ikus-entzu-
nezko atal dinamikoa dugu: artxi-
boko argazkiak, irudiak eta 

audioak batuko dituen atala.
Sare sozialetan baita ere.
Bai; Twitter eta Facebook bitar-
tez komunikatzeko bideak ere 
baditugu, Alardeko kideekin egu-
neroko hartu-emana izateko.
Alardearen aldaketek harrera ona 
izan dute?
Bai; 2009an Alarde berria aur-
keztu genuen, eta uste dut baietz. 
Eszenifikazio berriak gustuko 
ditu jendeak. Alardearen gaine-
ko iritzia jakiteko egin genuen 
inkestan, herritarrek oso ondo 
baloratu zuten berrikuntza hura. 
Alardeak transmititzen zituen 
balioak ere beste era batera azal-
tzen dira eta egungo gizarteko 
balioetara egokitu dira. 
Balioak webgunean badatoz?
Bai. Alardearen figura duintzea 
zen helburuetako bat, eta lortu 
genuen. Mairuaren buruzagia 
duindu egiten da, eta adierazpen 
horren isla da daraman janzkera 
eta plazan egiten duen adieraz-
pena bere hizkuntzan. Genero 
arteko berdintasuna ere azpima-
rratu nahiko nuke. Izan ere, 
emakumeak Alardeko kargu 
garrantzitsuetan ere parte hartzen 
du. Herrien arteko anaikidetza 
ere transmititu nahi dugu; gataz-
kak egungo balioetara egokituta 
ere konpontzen dira. 

Zeintzuk dira Alardearen berezita-
sun nagusiak?
Geurea dela eta Antzuolan baka-
rrik egiten den Alardea dela. Gaur 
egunera egokitzen joan dena eta 
bertan azaltzen diren Antzuolako 
musika eta dantza bereziak: Ipa-
rragirrek egindako Antzuolako 
Alardeari buruzko bertsoak eta 
Trokeo dantza, hain justu.
Antzuolarrei eta elkarteari esker 
bizirik mantendu da ohitura hori.
Hori zoriontzekoa da. Gure lana 
batez ere guk geuk jasotako onda-
rea dela, herriarena dela. Nahi 
duguna da biharko ere horrela 
uztea. Horregatik, herritarren 
parte-hartzea oso garrantzitsua 
da. Harro eta oso gustura gaude 
parte-hartzearekin, arlo ezber-
dinetako jendeak parte-hartzen 
duelako, oso zabala da parte
-hartzea.
Ondare immaterial izendatzeko 
lanean jarraitzen duzue.

Hori da gure helburua. Alardeak 
behar duen babesa izan dezan 
lanean jarraitzen dugu. Jaurla-
ritzarekin eta Diputazioarekin 
hari gara lanean Alardea ondare 
immaterial izendatzeko. Egia da 
oraindik nahiko berde gaudela 
eta hasierako pausoan gaudela. 
Baina, elkarlanean, Alardeak 
merezitako babesa izango duela 
espero dugu.
Alardearen bi  protagonistak 
buruhandi bilakatu zenituzten.
Iaz egindako ekimena izan zen. 
Gure helburuan barneratuta 
geneukan ekimen hori; izan ere, 
parte-hartze barik, Alardea ez 
da ezer. Parte-hartze hori ber-
matzeko etorkizuna gure txikiak 
dira, eta txikienengana hurbil-
tzeko modu goxoa eta erakarga-
rria zela ikusi genuen. Udalari 
proposamena egin, eta Iñaki 
Mataren laguntzarekin proiektu 
polita egin da.   

Xabier Legorburu, Antzuolako Herriko Plazan.  |   maider arregi

Xabier Legorburu | Mairuaren Alardearen Elkarteko lehendakaria

"Herritarren 
parte-hartze barik, 
Alardea ez da ezer" 
martitzenean aurkeztu zuen alardearen elkarteak 
'www.antzuolakoalardea.com' webgunea

mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Martitzen goizean jokatu zuten 
Juanita Zabalok eta Pilar 
Agirrezabalek Gipuzkoako 
Punttu Txapelketako finala, 
Donostian. Hain zuzen ere, 
parez pare Usurbilgo bi ema-
kume izan zituzten, eta haiek 
erraz nagusitu zirela kontatu 
dute. "8-4 galdu genuen; ez 
ginen oso ondo ibili, kartak 
ere ez zitzaizkigun etortzen
-eta", azaldu du Juanita Zaba-
lo antzuolarrak. 

Finala oso polita izan zela 
azaldu du Zabalok berak: 
"Lizargaratek eta Lizasok 
maila ona erakutsi dute; zor-
tea ere bada, karta oso onak 
etorri zaizkie-eta".

Bada, esperientzia ezin 
hobea izan dela gaineratu du 
hark, eta ez zutela finalera 
iristerik espero.

Zabalo eta 
Agirrezabal,
punttuko 
txapeldunorde

mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Apiril bukaeran hasi zituzten 
herriko eskolako argiteria alda-
tzeko lanak. Jon Agirreazaldegik 
dihardu lan hori egiten, Migel 
Altunako praktiketako ikasle 
Juanekin batera.

Lehenengo solairuan lanak 
eginda, orain, bigarren solairua 
eta liburutegiko argiak aldatzea 
falta zaiela azaldu digu: "Haur 
eskola osoa, jantokia, lehenengo 
solairuko pasilloa, gelak eta komu-
nak egin ditugu. Orain, bigarren 
solairua eta liburutegiko argiak 
aldatzea falta zaigu; ea maiatzean 
bukatzen dugun".

Kontsumoa jaisteko 
Energia aurreztea dela helburua 
kontatu du Valen Moñuxek, Hiri-
gintza teknikariak: "Erdia baino 
gehiago aurreztea lortuko da. 
Izan ere, argiteria arruntaren 
ordez, led sistema daraman argi-

teria jartzen dihardugu". Hiru 
motatako argiteria jarriko dute: 
hodi formako fluoreszente arrun-
tak eta luzeak, karratuak diren 
plazoiak eta downlight izeneko 
argi borobilak eta sabaian inte-
gratuta daudenak. Emergentziaz-

ko argiak ere aldatzeko aprobe-
txatu dutela azaldu du Moñuxek. 
28.000 euroko aurrekontua dauka. 
"Jaurlaritzaren eta EVE elkar-
tearen laguntza espero dugu; 
aurrekontu osoa beteko dugu 
modu horretan", azaldu du. 

Energia aurrezteko argiteria sistema 
berria jartzen dihardute herriko eskolan 
dena ondo bidean, maiatzean lanak bukatuta egotea espero dute

Jon eta Juan argiteria aldatzen liburutegian.  |   maider arregi

O H A R R A K

Lan EsKaintza
Bi peoi hiru hilabeterako kon-
tratatzeko deialdia. Langabe-
zian egotea eta 2013ko urriaren 
17ko Jaurlaritzaren ebazpenen 
baldintzak bete behar dira. 
Lanbiden izena eman behar 
da. Informazioa: lanbide.net.

'Bizi taBaKoriK gaBE'
Bizi tabakorik gabe progra-
maren gaineko informazioa 
izango da gaur, Zurrategin, 
18:30etik 20:30era.

sari BanaKEta
Patxiko Txerren Ipuingintza-
ren 2014ko emaitzak jakina-
raziko dituzte hilaren 28an, 
18:00etan, Torresoroan. Apika 
taldearen saioaz gozatzeko 
aukera izango da. 
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Oñatiko produktuekin osatuta-
ko oparia egin dio Txantxiku 
Txuriurdinak lagunarteak Rea-
leko Iñigo Martinez jokalari 
bizkaitarrari. Herrian eginda-
ko txakolina eta gazta eman 
dizkiote, hain zuzen ere. 

Lagunarteko bi kide 
Txantxiku Txuriurdinak lagu-
narteak konpromisoa hartu 
zuen Iñigo Martinezek gola 
sartzen duen aldiro Oñatiko 
produktuen sorta bat emateko. 
Eta horixe egin dute Realeko 
jokalari ondarrutarrak sartu 
duen azken golaren ondoren.  

Hala, Murgialdaiko txako-
lina, Azkarretako gazta eta 

Codorniu xanpain botilarekin 
osatutako produktu sorta eman 
diote, eskura, lagunarteko bi 
kidek. Martxoaren 10ean Rayo 
Vallecanoren aurka sartu zuen 
golagatik eman diote orain opa-
ri hori, egutegi kontuak direla
-eta ezin izan diotelako lehena-
go eman.

Lagunarteko kideen artean 
zozketa eginda, Mikel Abaunzi 
tokatu zitzaion produktuak 
jokalariari ematea. Harekin 
batera joan zen, Anoetara, Iñi-
go Aranburu, lagunarteko zuzen-
daritzako kidea.

Bestalde, Txantxiku Txu-
riurdinak lagunarteko kideek 
bazkaria egingo dute datorren 
zapatuan.

Oñatiko txakolina eta gazta Iñigo 
Martinez jokalariarendako

Lagunarteko bi kide Martinezi oparia ematen, Anoetan.  |   txantxiku txuriurdinak

k.e.

Bataioa
berriztatzeko
elizkizunean

Jaioberriak zirela gurasoek 
emandako bataioa berritu dute 
herriko hamazortzi gaztetxok. 
Lehen Hezkuntzako seigarren 
mailako ikasleak dira, eta sei urtez 
katekesian ibili ostean berritu dute 
kristau izateko nahia. Joan den 
domekan, maiatzaren 18an, egin 
zuten elizkizuna, Oñatiko San 
Migel parrokian. 

The Northagirres talde urre-
txuarrak joko du domekan 
Pako tabernan, 19:30ean. Lau 
kidek osatzen dute taldea eta 
egiten dituen kantetako batzuk 
lasaiak dira, folk-rock ame-
rikarretik eta Neil Young 
akustikotik gertu daudenak, 
adibidez. Beste batzuk, berriz, 
The Rolling Stones-en rockan-
roletik gertuago daude.

Oñatiko Gure Esku Dago taldeko 
lagunak ekainaren 8an Durango 
eta Iruñea lotuko dituen giza 
katerako metroak saltzen egongo 
dira bihar. Foruen plazan egon-
go dira: goizean, 11:30etik 13:30e-
ra eta arratsaldean, 19:00etatik 
21:00etara. Metroak ez ezik, Gure 
Esku Dago ekimenaren materia-
la ere izango dute salgai; kami-
setak eta poltsak, adibidez.

Giza katerako metroak 
saltzen egongo dira bihar, 
zapatua, Foruen plazan

The Northagirres 
taldeak zuzenean joko 
du Pakon domekan

Aurten 40 urte beteko dituzten 
oñatiarrek kintada egingo 
dute datorren ekainaren 7an. 
Soraluze ostatuan egingo dute 
bazkaria. Joan gura duenak, 
baina, ekainaren 1a aurretik 
eman behar du izena. Beha-
rrezkoa da. Laboral Kutxan 
zabaldu duten kontu honetan 
egin beharko da, 10 euro sar-
tuta: 30350005350051050373. 

Aurten 40 urte beteko 
dituztenek bazkaria 
egingo dute ekainean

OIhANA ElOrtzA  |  oñati

Txurro saltzailea egoten den tokian 
udan zukuak eta frutak saltzen 
dituen postua jartzea, Gabonetan 
produktu ekologikoen otarreak 
banatzea herriko denden bitartez, 
herriko baserritarren produktuen 
aldeko kanpainak egitea eta azo-
ka astean gehiagotan egitea. 
Horiexek izan dira herriko ikas-
leek udal agintariei egindako 
proposamenetako batzuk. 

Elikadura jasangarria landu 
dute herriko ikasleek urtean 

zehar Eskola Agenda 21 progra-
maren barruan: irteerak egin 
dituzte, baratzeak landu eta azo-
ka eta supermerkatuetara joan, 
adibidez. Martitzenean, udal 
agintariendako proposamen zeha-
tzekin joan dira udaletxeko oso-
ko bilkuren aretora. 

Bertakoa kontsumitu 
Mikel Biain alkatea eta Landa 
Garapeneko udal teknikari Aitor 
Gerenabarrena egon ziren pro-
posamenei erantzuten eta biek 

onartu zuten ideia ona zela udan 
zukuak saltzen dituen postua 
jartzea. "Horretarako eskaerarik, 
baina, ez dugu jaso. Txurroak 
edo pizzak saltzekoak bai, baina 
zukuak saltzeko ez", esan zien 
gaztetxoei alkateak. 

Herriko baserritarrek ekoizten 
dituzten produktuen alde egiteko 
ere eskatu zuten gaztetxoek, publi-
zitate kanpainak eginez, diru 
laguntzak emanaz edo herriko 
jatetxe, eskola edo jaietan berta-
ko produktuekin egindako jator-

duak prestatuz. Proposamen horiei 
erantzunez, moxalaren haragiaren 
aldeko kontsumoa sustatzeko 
egindako kanpaina eta Herri Egu-
neko bazkaria bertako produk-
tuekin eginda egoten dela adie-
razi zien alkateak, adibide moduan. 
Dena dela, herriko produktuak 
kontsumitzea ere baserritarrei 
laguntzea dela gogorarazi zien. 

Diru laguntzei dagokienez, 
Gerenabarrenak azaldu die Oña-
tiko Udalak hiru bide dituela 
zabalik baserritar eta abeltzainei 
laguntzeko, eta "nahiko aitzinda-
ria" dela. "Batetik, abereei ema-
teko edo lurrak ureztatzeko era-
biltzen duten ura ordaintzeko 
laguntzak ematen ditu; bestetik, 
baserrian obra egiteagatik ordain-
du behar duten tasak hobariak 
ditu; eta azkenik, beste diru lagun-
tza bat du azpiegitura handitzea 
gura izanez gero".

Alkatea ikasleen proposamenei erantzuten martitzenean.  |   o.e.

b e Ñ AT  b A r r e n A  -  j u l e n  A l b e r d I 
urgain

"Konposta egiteko gune bat jarri 
dugu guk ikastetxean eta bideo 
bat ere egin dugu, nola eta 
zertarako erabiltzen dugun 
azaltzeko".

I r AT I  b A r r e n A  -  j O s e b A  A n d u A g A 
txantxiku ikastola

"Erosketak, gehienetan, gurasoek 
egiten dituzte, baina badute 
azokara joateko ohitura. Badakigu 
garrantzitsua dela bertakoa eta 
sasoikoa kontsumitzea".

j O n  z u b I z A r r e TA  -  h A I z e A  u r r esTA r A z u 
elkar hezi

"Baratzea jarri dugu ikastetxean; 
ikasleok zaindu dugu. Bertako 
produktuak jatea eta eskola eta 
jatetxeetan menu osasuntsuak 
egotea proposatu dugu".

Bertako produktuen alde 
lan egiteko eskaria
eskola agenda 21 barruan, proposamenak egin dizkiete ikasleek agintariei

Herritarrendako 
baratzeak

Herritarrendako baratzeak 
jartzeko proposamenari, 
martxan dagoen proiektua 
dela erantzun die alkateak: 
"Teknikariak herriko hamar 
gune aztertu ditu, ikusteko 
horretarako aproposak diren 
edo ez. Lursailaren 
orientazioa, tamaina eta 
egoera, adibidez, kontuan 
izanda, hiruzpalau aukeratu 
ditugu. Lursailak lotzean, 
oharrak jarriko ditugu 
atarietan, proiektuaren berri 
emanaz eta interesa izan 
dezaketen herritarrek izena 
non eta noiz eman behar 
duten azalduz".
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aditu batek zure 
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argituko dizkizu.

ZATOZ GURERA

eta oparitxo 

bat jasoko duzu!

ane elordui

Toti Martinez de Lezearen bisita 
izan dute aste honetan Elkar Hezi 
ikastetxeko gazteek. Hain zuzen, 
Lehen Hezkuntzako bosgarren 
mailako ikasleekin egin du 
topaketa idazleak. Nur liburuak 
izan dituzte mintzagai, eta 
solasaldi polita izan dute. Liburua 
sinatzeko ere eskatu zioten ikasle 
batek baino gehiagok. 

Toti Martinez
de Lezea, 
Elkar Heziko
ikasleekin 

OIhANA ElOrtzA  |  oñati

Oñatiko EAJk hitzaldi ziklo 
bat antolatu du, "Oñatiko 
etorkizunerako proiektua 
osatzeko egoera ekonomiko 
larri honen testuinguruan", 
Lourdes Idoiagak azaldu duen 
moduan. Eta jarraitu du: "Per-
tsonak dira gure proiektuaren 
ardatz, ekonomiaren susper-
tzea eta oñatiarren bizitza 
kalitatearen oinarrituko den 
pertsonendakok proiektua 
da". Hala, ekitaldi horien hel-
burua "Oñatiko egoera sozio
-ekonomiko eta kulturala 
eragile eta alderdikide des-
berdinekin aztertu eta parte-
katzea da". Egibar, Erkoreka, 
Anasagasti eta Redondo eto-
rriko dira, besteak beste, 
Oñatira datozen asteetan.

Hitzaldi 
zikloaren berri 
eman du 
Oñatiko EAJk 

I.g. / O.E.  |  oñati

Eltzia egitasmoa gero eta defini-
tuagoa dago eta Eteo eraikina 
ari da itxura berria hartzen. 
Herriko eragile eta taldeak bertan 
batzea da egitasmoaren helburua, 
eta horietako hamahiruk, adibi-
dez, eraikin horretan dute egoi-
tza dagoeneko. Gurutze Gorria, 
Bertso Eskola eta Ortuzabala dira 
adibide bazuk. Erabiltzaileen 
Koordinazio Taldeko lau kidere-
kin egon da GOIENA. 

Elkarren ondoan 
Txantxiki elkarteak, esaterako, 
umeak eta gurasoak elkarrekin 
egoteko tokia prestatu du. "Jola-
serako erabiltzen dugu eta gura-
sook elkar ezagutzeko. Baina 
proiektu ako ditugu buruan: 
guraso eskola martxan jarri eta 
ikastaroak eta tailerrak egin, 
adibidez", dio Haritza Ruedak. 
"Lurra jarri dugu,umeak erosoa-
go egoteko, eta jostailuak etxetik 
ekarri ditugu", gehitu du Oihana 
Ruizek.

Potx eta Motx pailazoek ere 
Eteoko gela batean prestatzen 
dituzte euren ikuskizunak. 
"Hemen, gainera, musikarekin 
entseatzen dugu, eta horretan 
asko irabazi dugu. Eltzia garatu 

ahala eraikinak ere beste itxura 
bat hartuko du eta nahiz eta jakin 
gero agian beste gela bat izango 
dugula, gustura gaude eta egitas-
moaren barruan jarraitu gura 
dugu", dio Josu Zubiak.

Acesma elkarteak ere badu 
bere tokia Eteon. "Kajaz gainez-
ka dugu momentu honetan. Izan 
ere, hementxe batzen dugu arro-
pa eta beharra dutenei bidaltze-
ko prestatu, kaxetan sartuz", 
azaldu du elkarteko Ibis Rodri-
guesek. Eta gaineratu du: "Oso 
pozik gaude hemen gaudelako". 

Ilunpetan argazkilaritza tal-
deak estudio txiki bat du lehen 
pisuko pasilloko lehen gelan. 
Elkarteko kideek eurek ikasten 
jarraitzeko moduan atondu dute. 
Itziar Bastarrikak hortxe eman 
du azken ikastaroa. "Gorka Sala-
merok Ruper Ordorikari eginda-
ko argazkia ere hementxe dugu, 
zabaldu barik. Denok elkartu eta 
lokala inauguratu gura dugu, eta 
orduan zabalduko dugu, agian", 
dio elkarteko Ekain Muñozek. 
Gaztelekuko gela iluna hara era-
mango dute.

Ruiz, Muñoz, Rodrigues, Zubia eta Rueda, Eteon.  |   irati goitia

Lourdes Idoiaga.  |   eaJ

Txantxiki, Potx eta Motx, Acesma 
eta Ilunpetan, Eteon jardunean
eltzia egitasmoak herriko talde eta eragileak eteon batu gura ditu

EKTko kideen 
ahotik

TxanTxiki
Hamabost bat familia 
elkartu ziren umeak eta 
gurasoak elkartzeko lokal 
bat eskatzeko. Egun, profil 
askotariko 30ek baino 
gehiagok erabiltzen dute 
Eteon dutena.

acEsma
Hasieratik dago Eltzia 
egitasmoaren barruan. 
Kultura ekitaldiak 
antolatzeko eta erabilitako 
arropa batu eta beharra 
dutenei bidaltzeko 
erabiltzen dute.

poTx ETa moTx
Joan den urtean estreinatu 
zuten Eteoko lokala. Hortxe 
egiten dituzte entseguak. 
Eteoko talde erabiltzaileen 
arduradunen taldean ere 
badaude. 

ilunpETan
Abendua ezkero dago 
argazkilaritza taldea Eteon. 
Herriko beste elkarte 
batzuen ondoan egonda, 
bestela zailak izango ziren 
harremanak sortzea 
erraztu duela diote, eta, 
sinergiak batuz, elkarrekin 
proiektuak ere egin 
dituztela.

O.E.  |  oñati

Errekaldeko Guraso Elkarteak 
antolatuta, Urgain eguna egin-
go dute bihar, zapatua. 17:00e-
tatik 20:00etara, herri-kirole-
kin lotutako jolasparkea 
egongo da Foruen plazan. 
Gainera, Errekaldeko Guraso 
Elkarteko kideek makillaje, 
kareta eta globoflexia tailerrak 
egingo dituzte eta Zuazolakoek, 
berriz, pintxoak.

Eguna borobiltzeko, ins-
titutu kanpoan kontzertua 
egingo dute Urgaingo ikasle 
ohiek; Txuletons taldea eta 
DJak ere egongo dira.

Jolasak, pintxoak 
eta musika bihar 
Urgain egunean

O.E.  |  oñati

Txantxiku ikastolak hainbat 
ekimen antolatu ditu Ikasto-
len Federazioak Araban eta 
Bizkaian egingo dituen feste-
kin bat egiteko. Batetik, auto-
busak antolatu ditu ekainaren 
1ean Gernikan egingo den 
Ibilaldia jaira joateko.

Bestalde, bertso kata anto-
latu du Araba Euskaraz-en 
alde. Oñatiko bertsolarien 
saioa eta ardo dastatzea anto-
latu dituzte egubakoitzerako 
Pago Uso elkartean. Joan gura 
duenak bost euro jarri behar-
ko ditu astelehena aurretik.

Araba Euskaraz 
eta Ibilaldia, 
ikastolan
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alaiak erretiratu elkartea

Alaiak erretiratu elkarteak antolatuta, briska, tute eta mus txapelketak 
jokatu ziren hilaren 13an eta 14an. Briska txapelketan, Kontxita eta Juli 
Garitaonandia izan ziren irabazleak; tutean, Ana Mari eta Elena 
Arrizabalaga; eta musean, Bittor Kortabarria eta Antonio Elejalde. Hiru 
txapelketetan lehen saria irabazi zutenek gazta zati bana eraman zuten 
etxera. Antolatzaileek eskerrak eman dizkiete parte-hartzaile guztiei. 

Txapeldunak tutean eta musean

J
akingo dozuen moduen 
juan daneko urtebete hon-
tan herrixek bere esku 
dauko ekonomato bat. 

Ekonomatuen modelue aspaldi 
asmautekue da eta bertan baz-

kide edo lagun multzo batek 
produktuek beste dendetan baiño 
merkiau eskuraketako aukerie 
izeten dau. Gure kasue, ostera, 
ez da berdiñe; izen be, guk dau-
kun bentajie ez da produktuek 
merkiau eskureketiena, gaixek 
zuzenien, bittarteko barik, base-
rrittarren eskutik erosttailien 
eskure jasotiena baiño. 

Baiñe hori beroi baiño inte-
resgarrixaue da bertako produk-
tuek konsumiduten dittuaule, 
zeiñek eta zela ekoiztute dazen 
jakinde. Betibe ekologikue lehe-

netsitte eta jasangarrittasunen 
printzipiuek beteta.

Mobimentu txiki hau barrez 
bizi eta indertsu dau eta horren 
adibide garbixe Aramaixon juan 
da astien egin zan Lorabarrri 
deittuteko aste kulturala. Bertan, 
hitzaldi, ikastaro, dastaketa eta 
zapatu goizeko bertako produktuen 
ferixie egin zan, bestiek beste. 
Honek herri txiki baten dauken 
inportantzia kontuen eukitte, 
ekimen honen bueltan dabitzenai 
zorionak eta animuek aurrera 
be holaxe jarraittu daixien. 

Ekonomatue

xAbIEr 
hErrArtE

n i r e  u s t e z

jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaio

Gure Esku Dago taldeak festa 
antolatu du gaurko Bizente Goi-
koetxea plazan, 19:00etan hasita. 
Jaialdi "xumea" antolatu dute 
eta helburua izango da ekainaren 
8an Durango eta Iruñea lotuko 
dituen giza kateari begira "bero-
keta ariketa" egitea. 

Hasteko, saiheskiak jateko 
eta ardoa edateko aukera egongo 
da, eta, mokadutxoa egiteaz bate-
ra, bertso eskolako kideek bat-

bateko koplak eskainiko dituzte. 
Bertsolariez gainera, zuzeneko 
musika ere egongo da plazan 
bertan: Manex Arriolabengoak 
eta Maria Izagak joko dute, eta 
baita Sutrai musika taldeko nes-
ka gaztetxoek ere. 

Autobuserako txartelak gaur 
Bestalde, ekainaren 8an Irurtzun 
aldera joan behar dute aramaioa-
rrek. Gaur bertan erosi ahalko 
dira autobuserako txartelak, eta 

izena emateko azken eguna maia-
tzaren 31 izango da. Era berean, 
egun horretan jarriko dute azken 
aldiz metroak saltzeko mahaia 
okindegi aurrean, 19:00etan. 

Gure Esku Dago taldeak giza 
katerako 100 metro saltzea jarri 
zuen helburu, baina kopuru hori 
gainditu dute dagoeneko: "140 
metro saldu ditugu eta kopurua 
igotzen ari da, ia etengabe. Hiru 
autobus bete ditugu dagoeneko", 
adierazi dute. 

Gure Esku Dagoren festa gaur, 
giza katerako "beroketa ariketa" 
Jatekoa, edatekoa eta kontzertuak egongo dira plazan, 19:00etan hasita

Orixolek irteera antolatu du 
Europako Mendietara (Picos 
de Europa) ekainaren 14ko 
eta 15eko astebururako. Izena 
emateko azken eguna ekaina-
ren 8a da; honako kontu 
korronte zenbakian egin behar 
da ordainketa: 3035 0161 28 
1611005178. Orixoleko bazki-
deek 70 euro ordaindu behar 
dute eta gainerakoek, 75 euro. 
Ekainaren 14an 06:30ean irten-
go dira, autobus geltokitik. 

Europako Mendietara 
irteera antolatu du 
Orixol elkarteak

Hidrokarburoak ustiatzeko 
teknika bat da fracking-a, eta, 
Udalaren arabera, teknika 
hori erabili den lekuetan "kal-
te latzak" eragin ditu. Proiek-
tua ikerketa fasean dagoen 
arren, aurkakoek EAEn frac-
king-a erabil ez dadin lege 
proposamen bat egin gura 
dute, eta, horretarako 30.000 
sinadura lortu behar dira; 
udaletxean zein Udal Liburu-
tegian sina daiteke. 

Udalak 'fracking'-aren 
aurka sinatzera deitu 
ditu herritarrak
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U.M.  |  leintz gatzaga

Ekainaren 30etik uztailaren 
18ra bitartean izango dira aur-
ten udalekuak Gatzagan. Iazko 
filosofiari eutsita, ekintza mor-
doxka eta gehienak herrian 
egitekoak antolatu gura dituz-
te, herriko giroa indartzeko 
helburuarekin, besteak beste.  
Edozelan ere, urteroko irteera, 
gaua kanpoan pasatzekoa anto-
latuko dutela ere iragarri dute. 
Uztailaren 19tik 20ra bitartean 
egin gura dute hori. Lekua 
zehaztu bezain laster jakinara-
ziko dute.   

Udalekuon ordutegia finka-
tuta dute: 11:00etatik 13:00ak 
arte, eta 17:00etatik 19:00ak arte. 

Baita prezioak ere: ume baten-
gatik 30 euro ordaindu behar 
dira eta birengatik, 50 euro. 

Eta izen-ematea zabalik 
dagoela iragarri du Gurel elkar-
teak, udalekuon antolatzaileak: 
ekainaren 13a aurretik eman 
behar da izena. Labidean egin 
behar da hori, edo ludotekan. 

Bi begirale 
Udalekuotan, gura duten neska
-mutikoek parte har dezakete, 
adin mugarik gabe. Bi begiralek 
jardungo dute haiek zaindu eta 
dinamizatzen; urtean ludotekan 
diharduten begirale biek, hain 
zuzen ere: Beñat Agirreurretak 
eta Garazi Orobengoak.  

Herriko udalekuetarako izena 
emateko epea zabalik dago

UbANE MAdErA  |  leintz gatzaga

Udalerriko guraso talde bat Gatza-
gan Eskola Txikia sortu guran 
dabil. Bertako Udala ere bat dator 
bide horren alde egitearekin. 
"Gure herriak, txikia izanik ere, 
bere nortasuna dauka. Txikita-
sunean handi da Leintz Gatzaga. 
Eskola da herria bizirik manten-
tzen duena. Eskola da herriari 
arnasa ematen diona. Eta txikia 
izanagatik ere, herri baten arda-
tza izan liteke. Horregatik dira 
garrantzitsuak Eskola Txikiak. 
Herria ezin da eskolarik gabe 
ulertu: umeek ematen diote bizia, 
eta umeek eskola behar dute. 
Eskola Txikiak herri txikietako 
bihotza dira"; horixe da proiek-

tu horren bultzatzaileen ikus-
puntua. 

Angiozarko esperientzia 
Bada, gaurko, egubakoitza, 
proiektu hori herritarrekin par-
tekatzeko herri ekimena anto-
latu dute,  Labidean. 18:30ean 
hasita, Eskola bizia herri bizia 
dokumentala emango dute lehe-
nengo. Eta horren ostean mahai
-ingurua egingo dute, Gipuzkoa-
ko Eskola Txikien lehendakari 
Nagore Iñurrategi angiozartarra 
gonbidatu dutela. Hain justu ere, 
besteak beste, Angiozarko Esko-
la Txikien esperientziaren berri 
eman gura dute gaurko herri 
ekimenaren bitartez.   

Eskola Txikien proiektua berbagai 
gaur, egubakoitza, Labidean

U.M.  |  leintz gatzaga

Gure Esku Dago dinamikak 
ekainaren 8rako deitu duen 
giza katean 23. kilometroa 
beteko dute gatzagarrek, eta 
herritarrak metroak erosten 
"animatzen" dabiltzala jaki-
narazi dute. Edozelan ere, 
oraindik metroak erosteko 
aukera badagoela gogorarazi 
dute, egun horren bueltako 
kamisetak ere salgai daudela 
eta gaiari buruzko informazioa 
eskuragai. Interesa duenak 
Labideara jo dezake.  

Gure Esku 
Dago-ren 
katean 
jarduteko deia

elgeta, leintz gatzaga
elgetA

leintz gAtzAgA leintz gAtzAgA leintz gAtzAgA

l.z.  |  elgeta

Rock kontzertua gaur, barikua, 
eta puntako bertso saioa bihar, 
zapatua. Horiek astebururako 
proposamenak oraingoan. 

Hiru talde izango dira gaur 
gaztetxean, eta 22:30ean hasiko 
da kontzertua. Argies, Penadas 
por la Ley eta Toni Metralla y 
los Antibalas izango dira taula 
gainean, eta sarrera bost euro 
da. Argies talde argentinarra 
da, eta, biran datozela baliatu-
ta, Elgetara gonbidatu ditu  
gaztetxeak. Bidelagun izango 
dituzte Elgetako kontzertuan 
Penadas por la Ley taldea —Bil-
bon finkatutako talde argenti-
narra— eta Toni Metralla y los 

Antibalas —Parabellum eta 
Macarrada taldeetako kide ohiek 
osatzen duten Bilboko talde 
beteranoa. 

Bertso saioa, zapatuan 
Zapatuan, berriz, puntako ber-
tsolariak izango dira Espaloia 
kafe antzokian, 22:30ean. Maia-
len Lujanbiok, Igor Elortzak, 
Unai Iturriagak eta Sebastian 
Lizasok egingo dute bertsotan. 
Gaiak jartzen Manex Agirre 
ariko da. Sarrerak salgai dau-
de aretoan bertan zein on line. 
Prezioa da: aurrez zortzi euro, 
bertan hamar euro eta Goibeko 
euskara elkarteko bazkideen-
dako sei euro. (Ikus 32. orria)

Rock doinuak eta puntako bertso 
saioa aste bukaeran herrian

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Ekainaren 22an egingo dute Elge-
tan hondakinen kudeaketaren 
gaineko herri kontsulta. Hilabe-
te eskas gelditzen den honetan, 
botoa emateko zabaldu dituen 
aukeren berri eman du Udalak. 
Jakinarazi dute errolda ikusgai 
dagoela udaletxean, eta 954 lagun 
daudela kontsultan parte hartze-
ra deituak.

Kontsultaren bitartez herri-
tarrek ze bilketa sistema lehe-
nesten duten jakin gura du Uda-
lak, eta galdera zehatza honakoa 
da: "Udaletxean adostu den hon-
dakinen bilketa sistemarekin 
ados zaude?".

Parte hartzeko hiru bide 
Herritarrek hiru bide dituzte 
kontsultan parte hartzeko: lehe-
nengoa, kontsulta egunean —ekai-
nak 22— 09:00etatik 20:00etara 
udaletxean egongo den mahaian 
botoa emanda. 

Bigarrena, aurreko astean 
—ekainaren 16tik 20ra— bulego 
orduetan udaletxera joan eta botoa 
emanda.

Eta hirugarren bidea da botoa 
aurrez emateko aukera eskatzea.  
Interesatuek eskaera egin behar 
dute udaletxean, eta dagoeneko 

zabalik dago epea. Maiatzaren 
19an zabaldu zuten eta ekainaren 
11 izango da azken eguna. 

Udaleko talde politikoek kon-
tsultaren emaitza errespetatzeko 
konpromisoa hartu dute, parte
-hartzea, gutxienez, erroldaren 
herena bada.

Hondakinen kudeaketaren kontsultan 
954 elgetar daude botoa ematera deituak
botoa aurrez ere eman daiteke; zabalik da horretarako eskaera egiteko epea

Errolda ikusgai udaletxean.  |   l.z.

l.z.  |  elgeta

Irma Orozko abokatuarekin bate-
ra izan zen Amorrortu gaztetxean 
hitzaldia egiten.
zein puntutan dago ikerketa?
Egozte berriak izan dira, tartean 
beste ertzain batena —bost dira 
guztira—, eta lekukotasun berriak 
ere aintzat hartu ditu epaileak. 
Deklarazioak hartzen jarraitzen 
du epaileak.
Oso luze doa.
Bagenekien horrela izango zela, 
ehunka lekuko daudelako, baina 
bi urte pasa eta deklarazioak 
hartzen jarraitzea... larregitxo 

iruditzen zaigu, bai. Eskatzen 
dugu epaileak kasu honi ordu 
gehiago eskaintzea. Baita ere 
gure eskakizunak aintzat hartze-
ko. Esaterako, Herrikoan sartze-
ko agindua eman zuen ertzaina 
egozteko edo ikertzeko zer ger-
tatu zen bezperan dispositiboa 
prestatzeko egindako bileran. 
Herriz herriko aurkezpenetan zer 
azaltzen duzue?
Gau hartan gertatutakoa jasotzen 
duen ikus-entzunezkoa erakusten 
dugu eta prozedura judizialaren 
berri ematen dugu. Jendeak gal-
detzen du prozedurari buruz, 
baita ere epailearen jarrera zein 
den. Lanean jarraituko dugu fro-
ga berriak lortzeko. Ez dakigu 
hau guztia noiz eta nola bukatu-
ko den, baina epaiketarako bidea 
zabaldu nahi dugu. Ez dugu nahi 
epaileak kasua artxibatzea. Oier Amorrortu.  |  l.z.

Oier amorrortu | Iñigo Cabacasen lehengusua

"Lanean jarraituko dugu; ez dugu 
nahi epaileak kasua artxibatzea"

O H A R R A K

iPuinen orduA, 17:20An
Udal Liburutegian, gaur, barikua. 
3-8 urte arteko umeendako ipuin 
kontaketa egingo dute.

mendi irteerA, zAPAtuAn
Kantsatzekek antolatuta, irtee-
ra Peña del Castillora, Elgetako 
plazatik 08:00etan abiatuta. 

BisitA luBAkietArA
Domekan, 10:00etan, Interpre-
tazio Zentrotik abiatuta. Izena 

emateko: 943 79 64 63 edo turis-
mo@debagoiena.net.

nekAzArien kooPerAtiBA
Urteko batzar orokorra deitu 
dute oraingo domekarako, hilak 
25, 12:45ean, Ozkarbi elkar-
tean.

gurAsoendAko hitzAldiA
Bideberrik antolatuta, hilaren 
27an, 17:00etan, eskolan. Gaia: 
adimen emozionala.

Europako Parlamentuko ordez-
kariak aukeratzeko hautes-
kundeak egingo dira domekan, 
eta hauteskunde-mahai baka-
rra egongo da Elgetan. Uda-
letxean egongo da zabalik, 
09:00etatik 20:00etara. Orain 
dela bost urteko hauteskun-
deetan abstentzioa %48,6koa 
izan zen herrian. 

923 herritar daude 
domekan botoa 
ematera deituak

1966an hil zen Martin Elortza, 
Peru aldean urte asko eman 
ostean. Gaur egun zabalik da 
haren beatifikaziorako pro-
zesua, eta Pasiotarren ordenak 
omenaldia egingo dio Elgetan. 
Meza eta herri bazkaria egin-
go dituzte, besteak beste. 
Txartelak laster ipiniko dituz-
te salgai.

Ekainaren 8an 
omenaldia Martin 
Elortza gotzainari
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xAbIEr urzElAI  |  arrasate

Iritsi da ordua. Hamazazpi urte-
ren ostean Arrasatek EBA mai-
lan saskibaloi taldea izan dezake. 
Eta gainera, helburu hori lortze-
ko MUk etxean jokatuko du 
oraingo asteburuan fase eraba-
kigarria, Lauko Finala: "Nire 
kirol bizitzako astebururik garran-
tzitsuena da", dio garbi Mikel 
Arexolaleibak. Eta taldeko beste 
jokalari esanguratsu batek, hain-
bat igoera fase jokatu dituen 

Gorka Kintana beteranoak, gar-
bi du mailaz igotzeko momentu 
aparta dela: "Urteak daramatza-
gu helburu horren bila, eta joka-
lari gaztez osatutako talde hone-
kin lortu dugu hor egotea". 

Ez da lehenengo aldia 
Urte hauetan guztietan zuri-mo-
reek behin baino gehiagotan izan 
dute helburu hori gertu, oso ger-
tu. 2005/06 denboraldian Zarago-
zako Unibertsitatearen kontrako 

finalean galdu zuten aukera, eta 
hurrengo denboraldian ere Zara-
gozako Utebok amaitu zuen etxe-
koen ametsarekin. Hala, 2007/08 
denboraldian, Iñaki Merinoren 
aginduetara taldeak sekulako 
denboraldia egin zuen eta Lehen 
Nazional Mailan txapeldun gera-
tu ziren Gamarra, Alartzia, Malla-
bi, Kintana, biaindarrak eta 
konpainia. 

Orduan, baina, EBAra igo-
tzeko klubak diru asko jarri 
behar zuen mahai gainean, eta, 
atzetik zetozen jokalari gazteen 
aldeko apustua eginda, ez igotzea 
erabaki zuten. Ondorengo bi 
denboraldiak gogorrak izan 
ziren; gazteek ardura handiak 
hartu behar izan zituzten, eta 
larri ibili ziren mailari eusteko: 
"Duela hiruzpalau urte espe-
rientzia falta zitzaigun, eta erraz 
galtzen genituen partiduak", dio 
Barberok, atzera begiratuta. 
Baina gazte kuadrilla hura hazi 
egin da, eta kategoria handi 
geratzetik ondo menderatzera 
pasa dira. 

"Finalerdia, gogorrena" 
Etxeko taldeaz batera Lauko 
Finalerako sailkatu dira Azkoi-
tia Azpeitia ISB, Deusto Loiola 
Unibertsitatea eta Tabirako 
Baque. Hala, ligan okerren sail-
katu den Tabirakoren kontra 
jokatuko du MUk bihar finalerdia 
(17:00), ustez, talde errazenaren 
kontra. Baina argi esaldi horre-
kin: "Guztien artean kontrario 
txarrena da biharkoa, duda barik", 
dio Kintanak, eta gainontzeko 
jokalariek bat egiten dute horre-
kin: "Finala baino zailagoa izan-
go da finalerdia gainditzea; oso 
talde irregularra da Durangokoa, 
eta ligan euren kontrako biak 
irabazi bagenituen ere, kontrario 
gogorra izango da".  

Urduritasunak gestionatu 
Egun hauetan Josu Larreategi 
entrenatzaileak aparteko lana 
egingo du jokalarien sentsazio 
eta urduritasunak gestionatzen. 
Balantzategik, esaterako, garbi 
du zein izan behar den helburua: 
"Epaileak baloia airera botatzen 
duen momentua gozatzen haste-
ko momentua izan behar da, 
urduritasun eta tentsioak alde 
batera uzteko momentua. Erraza 
da esatea, baina kontu horiek 
alde batera utzi, eta guk dakigun 
moduan jokatzen badugu, auke-
ra handiak izango ditugu fasea 
irabazteko". 

Iturripe betetzera 
Aspaldian bizi izan ez den giroa 
errepikatuko da bihar eta etzi 
Iturripeko harmailetan. Urbina 
Maltzagak EBAn egin zituen hiru 
urteetan (1994-1997) 1.000 zale 
batzen ziren Iturripen; David 
Scotten edota Garbajosaren urteak 
ziren haiek, eta EBA kategoria 
ere egungoa baino garrantzitsua-
goa zen –ACBren osteko bigarren 
kategoria zen–. Horra iritsi edo 
ez, jokalari zuri-moreak sinestu-
ta daude bihar eta etzi Iturripe-
ko harmailak beteko dituztela.

Mikel Arexolaleiba.  |   imanol soriano Gorka Kintana.  |   imanol soriano Imanol Zeziaga.  |   imanol soriano Iker Barbero.  |   Julio CalleJaMartxel Balantzategi.  |   Josetxo arantzabal

Esanak

"zalantza barik, 
nire kirol 
bizitzako 
astebururik 
garrantzitsuena 
da hau"

m i k e l  a r e j o l a l e i b a   |   j o k a l a r i a

"Aspaldi ez da 
gertatu, baina 
jendeak Iturripe 
beteko duen 
esperantza 
daukat"

g o r k a  k i n ta n a   |   j o k a l a r i a

"Azken lau 
denboralditan 
egindako 
lanaren emaitza 
da; gogoz 
handiz gaude"

i k e r  b a r b e r o   |   j o k a l a r i a

"Epaileak 
baloia airera 
botatzen duen 
unean gozatzen 
hasteko ordua 
izango da"
martxel balantzategi   |   jokalaria

"ligan erakutsi 
dugu lau horien 
artean onenak 
izan gaitezkeela; 
etxean jokatzen 
dugu, gainera"

i m a n o l  z e z i a g a   |   j o k a l a r i a

LAuKo fInALA

zapatUa 24

17:00 mu- tabirako baque.

19:00 azkoitia azp.- Deusto.

domEka 25

12:00 Finala.

Partidu guztiak Iturripen 
jokatuko dira.

kirola

OHIKO BATZAR NAGUSIA
D E I ALDIA

Eguna: 2014ko maiatzaren 30a. 
Ordua: 09:00etan lehen deialdia eta 09:30ean bigarrena.
Tokia: ULMA Taldeko auditorioa – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak 1. 
izendatzea Batzar honetako akta onartzeko
2013ko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea eta 2014ko 2. 
gestio plana berrestea 
ULMA Taldeari buruzko txostena 3. 
2013ko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio, 4. 
onartzea 
2013ko ekitaldiko emaitzak banatzea5. 
Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko 6. 
beste helburu batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK)
Supraegiturako entitateei buruzko gaiak7. 
Estatutu Sozialen testu bategina onartzea8. 
Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak9. 
Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena10. 
Kontseilu Errektoreko lehendakaria izendatzea11. 
Kontseilu Errektoreko kideak berritzea12. 
Zaintza Batzordeko kideak berritzea13. 
Kontseilu Sozialeko kideak berritzea14. 
Ahalmenak eskuordetzea15. 
Galde-eskeak16. 

OHARRAK: Bazkideei gogorarazten zaie sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela 
urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo 
ikuskaritzak egindako gestio txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean 
zehar aztertu ahal izan ditzaten. 

  Bazkide guztiei jakinarazten zaie eskubidea dutela, ULMA Forja, S. Coop.eko 
helbide sozialean, proposatutako Estatutu Sozialen testu bategina aztertzeko, 
eta doan emateko edo bidaltzeko eska dezaketela.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2014ko maiatzaren 16a

ULMA Forja, S. Coop.   Oñati

Hamazazpi urte pasa dira arrasateko taldea –urbina maltzaga– eba mailatik jaitsi zenetik

asteburuan iturripen jokatuko duten lauko Finala irabazita, mu kategoria horretara itzuliko litzateke

ointxe da ebarako momentua
saskIbaloIa
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Domekan egingo dute mendi 
lasterketen artean proba esan-
guratsuena, Zegama-Aizkorri 
maratoia. Eta Debagoieneko 
hamar lagunek hartuko dute 
parte bertan; besteak beste, 
lasterketak irabazten ikusi 
ditugun Iban Letamendik eta 
Iñigo Altzolak.

Debagoieneko hamar 
atleta izango dira 
Zegama-aizkorri proban

Mutrikuren kontra final era-
bakigarria dute Arizmendiko 
senior mailako emakumez-
koek. Hala, klubeko ordezka-
riek zaleei dei egin diete, 
gainera, partidua etxean joka-
tuko dutelako (zapatua, 15:30, 
Ibarran).

arizmendik Euskal 
ligara igotzeko partidu 
erabakigarria du bihar

Lauko Finalean laugarren 
sailkatu ostean talde oñatia-
rrak Euskadiko Txapelketara 
zuzenean igotzeko aukerak 
galdu zituen. Baina, datorren 
denboraldira begira aldaketak 
egon daitezke maila horretan; 
eta baliteke lauko finalean 
egondako denak igotzea. 

Bulegoetan lor dezake 
izarraitz aloña Mendik 
mailaz igotzea

xAbIEr urzElAI  |  arrasate

Urte asko pasatu dira Oñatin 
azkeneko motor lasterketa egin 
zutenetik –moto-kros lasterke-
tak izan ziren 80ko hamarka-
dan–, eta bihar, zapatua, cros 
country modalitatean motor 
hotsa entzungo da ostera ere, 
antolatzaileek Urrutxu eta San-
tipillau inguruetan jarri duten 
zirkuituan –lehen auto-krosa 
egiten zen inguruetan. 

Antolatzaileek 80 pilotu 
inguru espero dituzte –Berga-
ran duela hamabost egun batu 
zen pilotu kopuru antzerakoa–, 
eta, hain zuzen ere, hantxe 
izango dira Bergarako klubeko 
ordezkariak, eta, noski, laster-
keta etxean jokatuta, hainbat 
oñatiar ere animatu dira. Hala, 

Gorka Egaña, Iñaki Mendizabal 
eta Michael Jimenez junior 
mailan eta Gorka Guridi senio-
rretan ibiliko dira lehian. Zori-
txarrez, Xabier Arnaizek ez du 
parte hartuko, lesio bat dela
-eta azken orduan atzera egin 
behar izan du-eta. 

Erresistentzia proba
Bihar 15:00etan hasiko dira 
motorrak lehian. Sei kategoria-
tan banatuko dute proba, bate-
ra irtengo dira denak, eta arra-
tsaldeko lehen orduan egiazta-
tzeak egin ondoren hasiko da 
lehia. Bi orduko erresistentzia 
proba izango da, eta denbora 
tarte horretan itzuli gehien 
ematen dituztenak igoko dira 
podiumaren gorenera.

Bergarari oñatik hartuko dio 
erreleboa, cross country proban

Bergaran, duela 15 egun izandako proban, irteerarako gertu.  |   i.s.

motorra

x.u.  |  arrasate

Bergarak dagoeneko eginak ditu 
etxeko lanak, eta, horrenbestez, 
Aitor Arrateren mutilek lasai 
asko jokatu ahal izango dute bihar 
Aurrera taldearen kontra (17:30, 
Agorrosin). 

Joan den asteburuan gora-
beherak izan ziren matematiko-
ki azken jardunaldira arte taldeak 
zelan iristen ziren jakiteko, eta 
asteleheneko Goiena-n Bergarak 
puntu bat gehiago beharko zuela 
esan bagenuen ere, ez, matema-

tikoki arriskutik kanpo daude. 
Erabakitzeke dagoena da Honda-
rribia edo Vasconia, bietako zein 
jaitsiko den. 

Hala, ligako azken jardunaldi 
honetan, etxeko taldeek ezer gutxi 
dute jokoan, Aretxabaletak agur 
esan dio-eta bigarren sailkatzeko 
aukerari. UDAkoek Zarautzen 
jokatuko dute bihar, Aloña Men-
dik Beti Gazteren bisita izango 
du (domeka, 16:30), eta azkenik, 
Ant¢zuolak Tolosan amaituko du 
liga txapelketa. 

Bergarak lasai jokatu ahal 
izango du ligako azkena
Hasieran uste baino puntu garrantzitsuagoa batu 
zuten mahoneroek antzuolaren kontrako derbian

Antzuolan jokatutako derbian lortu zuen Bergarak mailari eustea.  |   i.s.

futbola

mEndi lastErkEtak

futbola

Eskubaloia
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K U LT U R A
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dATuA
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A. ArANburuzAbAlA  |  arrasate

Gipuzkoako Eskolarteko finala 
eta Gipuzkoako Bertso Eskolen 
Eguna egingo dute etzi, domeka, 
Arrasaten. 

11:00etan hasiko da, Amaia 
antzokian, bat-bateko finala (sarre-
ra doakoa da); ondoren, elkarre-
kin bazkaldu eta Arrasateko 
Txatxilipurdi elkarteak gidatu-
tako jolasak egingo dituzte arra-
tsaldean. Debagoienean bertso-
laritza sustatzeko urteetan egin-
dako lana eskertzeko asmoz 
ekarri dute aurten hona.

Zortzi bertsolari oholtzan 
Bertso txapelketen ohiko egitura 
orokorra izango du domekakoak 
ere: hasteko, bertsolari bakoitzak 
bere agurra kantatuko du, lau 
oinak emanda zortziko txikian 

bertso bana egin beharko dute 
gero, binaka zortziko txikian bina 
bertso ondoren eta segidan gaia 
emanda beste bi bertso, zortziko 
handian horiek; eta saio puntua-
garria bukatzeko, bakarka, pun-
tuari erantzun eta gaia emanda 
bertso bana egin beharko dute. 
Saioa borobiltzeko, bada, ohiko 
bukaerako agurra kantatuko dute. 
Lehiaketa bukatuta, bapateko eta 
idatzizko bertsoen sariak bana-
tuko dituzte; Leintz Bertso Esko-
lako sortzaile taldekoa den Patxi 
Goikoleak jantziko dio bat-bate-
ko irabazleari txapela.

Zortzi dira Amaia antzokiko 
oholtzan lehiatuko direnak:  
Amaia Urbieta (Zarautz), Aratz 
Igartzabal (Gabiria), Eneko Arris-
tegi (Segura), Iñigo Ibañez (Azpei-
tia), Iraitz Mateo (Oiartzun), Jon 

Gurrutxaga (Azpeitia), Maider 
Arregi (Oñati) eta Paul Irureta-
goiena (Ataun). Horiek guztiek, 
aurten lehenengoz, bertso esko-
letako ikasleek prestatutako gaiak 
kantatuko dituzte. "Gai-jartzaile 
lanetan jarduteko aukera ere 

eman nahi izan diegu. Inazio 
Usarraldek eta Egoitz Aizpuruk 
lagunduta, ikasle talde batek 
prestatutako gaiak jarriko ditu 
domekan Maialen Lujanbiok. 
Asmoa da hurrengo txapelketetan 
ere bide horretatik jarraitzea", 
azaldu du Edurne Soraluzek, 
Gipuzkoako Bertso Eskoletako 
koordinatzaileak.

Bertso-afari formatuan
Bost kanporaketa izan dira: Azkoi-
tian, Lasarten, Zumarraga-Urre-
txun, Mutrikun eta Zarautzen. 
"Bertsotan modu goxoagoan egi-
teko helburuaz, mahaiaren buel-
tan izan dira kanporaketak. Batez 
beste 50 lagun inguru batu gara 
saioko, eta, giro bikainean, 34 
bertsolariren primerako saioekin 
gozatu dugu", dio Soraluzek.

Debagoieneko sei bertsolari 
izan dira horien artean: Ixak 
Sarasua, Ane Zuazubiskar, Mari-
xe Ruiz de Austri, Maider Arre-
gi, Urko Arregi eta Gontzal Bela-
tegi. "Ez da broma bailara batetik 
sei aurkeztea; asko esan nahi du 
horrek, bertan egiten den lan 
handiaren erakusle", gaineratu 
dute antolatzaile taldetik.

Ekainaren 21ean, Orion 
Euskal Herriko bertso eskolen 
arteko Txapelketa Nagusia dute 
hurrengo hitzordua. Herrialdeko 
bina ordezkari joango dira; bai-
ta domekako irabazleak ere.

Egun osoko jaia antolatu dute, 
bazkaria eta erromeria, besteak 
beste. Bazkarirako txartelak esku-
ragarri daude dagoeneko, Bertso-
sarrerak.eu atarian.

Bertsolari gazteen topaleku izango da Arrasate: 
finala goizean eta jolasak, berriz, arratsaldean 

Gipuzkoako txapela eskuratzeko lehian, zortzi 
gazte; horien artean, Maider Arregi oñatiarra

Bertsotan, 
Gipuzkoako 
txapelaren 
bila, domekan 

Maider Arregi oñatiarrak Zumarragan egindako saioan eskuratu zuen finalerako txartela.  |   gipuzkoako bertso elkartea

Domekako bat-bateko irabazleari txa-
pela jantziko dio bertsolaritzan eskar-
mentu handia duen arrasatearrak.
Pozik, irabazleari txapela janzte-
ko eman dizuten aukeragatik?
Bai; nahiko pozik, ohorea da. Esker-
tuta nago lehenago egindako lanen-
gatik gaur egun ere gogoratzen 
direlako; akaso, jolasengatik esan 
beharko nuke, guretako lana baino 
gehiago jolasa zelako.
leintz bertso Eskolaren hazia 
ereindakoa zara.
Bai, baina ez nintzen bakarrik ibili, gertutik nituen 
Juanito Akizu eta Xanti Iparragirre. Juanito eta biak 
bertsozaleak ginen; Xanti, berriz, bertsolaria zen. Beraz, 

bertso-teknika ondoen maneiatzen 
zuena. Asko ikasi genuen guztiok, 
elkarrekin.
Nola ikusten dituzu gaur egungo 
eskolak?
Gogoan dut Mikel Mendizabal ber-
tsolaria fitxatu genuela bertso esko-
len lehenengo arduradun moduan. 
harrezkero, lan handia egin du urtee-
tan Mendizabalek, besteak beste, 
bertso eskolak herri guztietara zabal-
tzeko; gaur egun, ezagun da egin-
dako ahalegin hori, oso indartsu eta 
osasuntsu ikusten ditut eskolak.
ze garrantzi ematen diezu bertso 
eskola arteko txapelketei?
Oso handia. Eskoletan ikasitako 
hitzekin jolasteko teknika praktikan 

jartzeko modu aproposa da. Txapelketa horietatik 
sortzen dira, gainera, biharko bertsolariak. Era berean, 
bertsozaletasuna sustatzeko ere balio dute, polita da 
oholtzaren bi aldeetan gazteak ikustea. 

a. a. 

"Txapelketak aproposak dira eskolan 
ikasitakoa praktikan jartzeko"

pATXI gOIkOlEA | leiNtz bertso eskolako sortzailea

Domekan oholtza gainean izango 
da Arregi, finalisten artean.
zein aurreikuspen dituzu?
Ez nago oso urduri; oraingoz, behin-
tzat. Nire helburua saio polita 
egitea da. Hor dago txapela, bai, 
baina nire helburua ez da txape-
laren bila joatea, arriskutsua da 
hori. Guztion artean saio polita 
egingo dugulakoan nago.
Eta lehiakideak? 
Ez ditut aurten bertsotan ikusi, 
baina ezagutzen ditut gehienak; 
bertso-udalekuetan eta parrandan 
elkarrekin ibilitakoak ere bagara. 
Maila ona daukate guztiek.

ze oroitzapen dituzu zumarra-
gako kanporaketaz?
Oso gustura geratu nintzen egin 
nuen saioaz eta baita egon zen 
giroaz ere. Bertso afari formatuan 
izan zen, eta formatu horrek pre-
sioa kentzen dio txapelketari.
zer diozu eskolartekoaz? 
Bertsolari gazteek plazara atera-
tzeko lehengo pausoa da; beraz, 
garrantzitsuak, nire ustez.
Finala jokatuta, ze asmo duzu 
gerorako? 
Arratsaldeko jokoetan geratzeko 
asmoa dut, parte hartzen ez badut 
ere, giroaz gozatzeko, behintzat.

"Txapela baino gehiago, saio txukuna 
egitea dut finalerako helburu"

mAIdEr ArrEgI | bertsolaria

dATuA

Haur eta helduenak barne, 
horiek dira Gipuzkoan 
dauden bertso eskolak; 
udalen laguntzarekin 
etorkizun oparoa dutenak.

100
bertso eskola
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Euskara irabazle, denok irabazle!

MUNDUMIRA  |  goiena Klubeko bazkideendako 

Mundumirako sari sorta
goiena Klubeko kidea bazara, irabaz ezazu sari hauetariko bat. Animatu eta parte hartu!

PARtE hARtzEKO: 

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com 

WhatsApp: KLUBA [Mundumira] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

SMS: KLUBA [Mundumira] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira.  Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa. 

Epea: maiatzaren 27ra arte. Irabazleen berri maiatzaren 30eko GOIENA paperean emango dugu.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen 

helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

• 8 Mundumira kamiseta
• Euskal herria Aldizkarira, urte 

osoko 5 harpidetza
• Euskal herria Aldizkariaren 

produktuekin, 5 pack.

jAgObA DOMINgO / j.b.  |  arrasate

Doke antzerki taldeak hamar 
urte betetzen ditu aurten, eta, 
urteurrena ospatzeko, Galderak 
aurkeztuko dute datorren aste-
buruan. Estreinakoa Aramaioko 
kultura etxean egingo du Arra-
sateko antzerki taldeak; izan ere, 
azken entseguak bertan egiten 
jardun dute, argiztapena, esze-
naratzea eta azken ukituak mol-
datzeko. Maiatzaren 31n egingo 
dute estreinaldia eta joan den 
irailean hasi zuten prozesuaren 
lehenengo helmuga izango da. 
Itziar Rekaldek zuzendu ditu 
oraingoan ere Doke antzerki tal-
dekoak, eta, amateurrak izanik 
ere, aktoreen "ofizio handia" 
nabarmendu du zuzendariak. 

Jose Mari Velez de Mendiza-
balek idatzitako testua moldatu 
du Rekaldek, beste behin; hala 

ere, testu bat baino gehiago eman 
zizkiola aitortu du zuzendariak, 
eta idatzi guztien artean Galderak 
antzezlana bihurtu den testua 
aukeratu zuen. Testu originala 
bakarrizketa bezala zegoen plan-
teatuta, eta horri, antzeztu ahal 
izateko, forma eman diote. 

"Erantzunik ez" 
Galderak obra arin bezala defi-
nitu dute egileek, "ikusteko eta 
gozatzeko erraza"; hala ere, horrek 
ez omen du esan nahi gai sakonak 
ez dituztela lantzen. Pertsonaiek 
galderak planteatuko dituzte 
taula gainean, eta asko erantzu-
nik gabe geratuko direla gaine-
ratu dute; egunerokotasunean 
gizarteak planteatzen dizkigun 
galderak, hain zuzen. Rekaldek 
hasieratik berresten du "eran-
tzunik ez" duela eskuratzen 

antzezlanak, baina bai makina 
bat galdera taularatu. Hala, "gal-
dera askoren erresoluzioak bizi-
tza osoa hartzen du, eta horri 
buruz dihardu lanak". Planteatzen 
den galdera bakoitzeko pertsonaia 
bat dago antzezlanean, eta joko 
hori erakusten da.

Esan bezala, estreinakoa dato-
rren zapatuan izango da, baina 
dagoeneko beste emanaldi batzuk 
lotuta dituztela esan dute. Aurre-
ratu dutenez, Aretxabaletan eta 
Arrasaten, aktoreen herrian. 
Obra ikusteko, baina, abendura 
arte itxaron beharko dute ikus-
leek. Horrez gain, Paradisuko 
atean obrarekin egin zuten 
moduan, Arabako Foru Aldun-
diarekin hitzarmena lortzea espe-
ro dute, horrela udatik aurrera 
Galderak Arabako hainbat herri-
tarra eraman ahal izateko.

Galderaz jositako antzezlanarekin 
ospatuko du Dokek 10. urteurrena
'galderak' lanaren estreinaldia hilaren 31n egingo dute, aramaion, eta 
egunotan azken ukituekin buru-belarri dihardute taldeko kideek

Doke taldeko kideak eta obraren zuzendaria eta egilea, martitzeneko aurkezpenean.  |   jagoba domingo

ANE ELORDI  |  eLgeta

Elgetako Espaloia Kafe Antzo-
kian bertso saioa antolatu dute 
biharko, hamargarren urteu-
rrena dela eta. Punta-puntako 
lau bertsolari arituko dira kan-
tuan: Maialen Lujanbio, Igor 
Elortza, Unai Iturriaga eta 
Sebastian Lizaso. Bertso saioa 
22:30ean hasiko da, eta Manex 
Agirre aramaioarra arituko da 

gai-jartzaile lanetan.
Bailaran bertsozaletasun 

handia dagoen arren, aretoetan 
egiten diren jaialdien kopurua 
ez da handia; beraz, jendea ber-
tso gosez egongo da. Gainera, 
Manex Agirreren esanetan, 
Elgetan arituko den laukotea 
garantia da beti, eta saio arra-
kastatsua izatea espero da, ikus
-entzuleak asetzeko bestekoa. 
Jaialdian umorea egongo dela 
aurreikusten da, baina gai 
serioak ere landuko dira; ondo-
rioz, saio gorabeheratsua izatea 
espero da, batez ere, sentsazioei 
dagokienez. Izan ere, askotari-
ko gaiak izango dituzte kanta-
gai; eta gaurkotasuna eta toki-
kotasuna nagusi izango diren 
arren, denetariko gaiak landu-
ko dira, eta ohiko egoerak ere. 
Sarrerak Espaloian eskura dai-
tezke, edo Internet bidez: zapa-
tuan, 10 euro; aurretiaz, 8; eta 
bazkideek, 6. 

lujanbio, Iturriaga, Elortza 
eta lizaso bihar Espaloian
bertsoz ospatuko dute hamargarren urteurrena

Maialen Lujanbio.  |   goiena

j.b.  |  arrasate

Eguraldi ona bada Monterron 
parkean eta txarra eginez gero, 
berriz, Amaia antzokian (22:00). 
Biak ala biak agertoki dotoreak, 
inondik ere. Kooltur ekimenak 
antolatu du kontzertua, ikas-
turtea ixteko. Mugalaris-en 
konpainian, Ordorikak Azukre 
koxkorrak lana aurkeztuko du 
eta bere errepertorioko ohikoak 
ere joko ditu. Bere garaian 
Haizea garizumakoa aurkeztu 
zuenetik ez du jo oñatiarrak 
Arrasaten. Monterronen, gai-
nera, sekula ere ez du jo oña-
tiarrak. Ordorikak kontatzen 
duenez, Koolturreko taldearen 

insistentziak eta nahiak "argi-
tu" omen zion kontzertua jotze-
ko gogoa, asko saiatu direla 
eta "pozik" dagoela. Abestiak 
oraindik guztiz aukeratu barik 
dituela esan du.

ruper Ordorikaren kontzertua gaur 
arrasaten, koolturren eskutik, doan

Ordorika.  |   i.s.
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Bailarako trikitilari eta pandero
-joleek euren festa izango dute 
bihar, zapatua: 10. Debagoieneko 
Trikitixa Eguna. Arrasaten egin 
zen lehenengo aldiz eta, bailarako 
herri guztietatik eta Soraluzetik 
pasatu eta gero, sorterrian da 
bueltan, berriz Arrasateko Triki-
tixa Eskolak antolatuta. Hori dela 
eta, berritasunekin dator; adibidez, 
ikur berria. Maixa Lizarribar 
irakasleak Arrasate Irratiari hone-

la esan zion: "Lekukoak bailaratik 
buelta osoa eman du eta pentsatu 
genuen polita izango zela hori 
gorde eta beste bat egitea". 

Artisauen lanen zozketa 
Egun horren helburua trikitila-
riak elkarrekin topaketa egitea 
da, eta aurten 200 inguru batuko 
dira, 300 bat bazkaritarako. Esko-
lak lau gunetan banatuko dira 
–Musakola, San Andres, Erguin 
eta Herriko Plaza– hamaiketako-

rako; gero, denok Biteri plazan 
batuko dira eta "kalejira erraldoia" 
egingo dute Herriko Plazaraino. 
Hortik aurrera, eskola bakoitza 
modu librean ibiliko da, bazka-
lordura arte. Eskola bakoitzak 
kantu bat prestatu du eta "bakoi-
tzak bere momentutxoa" izango 
duela esan du Lizarribarrek. 

Beste berritasun bat: pandero 
egile artisauak izango dira Herri-
ko Plazan, eta haien lanak zoz-
ketatuko dira arratsaldean.

trikitilariak, euren festa 
eguna ospatzeko gertu
bihar, zapatua, bederatzi herritako 200 trikitilari batuko dira arrasaten

Trikitixaren eta panderoaren inguruan elkartuko dira bailara osoko lagunak.  |   arrasateko trikitixa eskola

l.k.  |  aretxabaleta

Etzi, domeka, ospatuko da Are-
txabaletako Haurren Eguna, 
eta 250 ume eta gaztetxo espero 
dituzte antolatzaileek, Leizarra 
Musika Eskolako dantza talde-
koek. Aurten, gainera, nobeda-
de gisa, Eskoriatzako dantzariak 
ere etorriko dira; denetara, 
zazpi talde batuko dira: Oñatz 
(Oñati), Lore Gazteak (Arrasa-
te), Txikitxu (Arrasate), Urrats 
(Soraluze), Oinarin (Antzuola), 
Eskoriatzakoa, eta antolatzai-
leak, Aretxabaletako dantza-
riak.

Leizarra Musika Eskolako 
arduradun Mariatxen Urkiak 
azaltzen du Eskoriatzaren par-
te-hartzea nondik etorri den: 
"Orain dela urte asko, Eskoria-
tzan ere bazeukaten dantza 
taldea, baina gero musika esko-
lak hartu zuen bere gain horren 

irakaskuntza. Komentatu genien 
ea eurek ere parte hartuko zuten, 
eta baietz esan ziguten". Zehaz-
ki, Eskoriatzako 11 ume dan-
tzari etorriko dira Aretxabale-
tara.

Ikasi dutena erakutsi 
Adin askotako ume eta gazte-
txoak ibiliko dira; Aretxabale-
tako taldekoak, adibidez, 5 
urtetik 14 urtera artekoak dira. 
Ikasturtean zehar ikasi dutena 
jendaurrean erakusteko modua 
izango dute domekan, banaka 
eta denek batera. 

Eguna 10:30ean hasiko da, 
Herriko Plazan, harrerarekin; 
10:45ean, hamarretakoa hartu-
ko dute; 11:30etik 13:15era, tal-
de bakoitzak bere erakustaldia 
egingo du. 17:00etan, Herriko 
Plazan denek batera alardea 
egingo dute.

Sei herritako 250 ume 
dantzari batuko dira 
aretxabaletan

Iazko alardea, Aretxabaletako plazan.  |   goiena

l.k.  |  oñati

Oraingo aste bukaera da Libu-
rua, arimaren ispilu erakuske-
ta bisitatzeko azken aukera, 
Arantzazuko Gandiaga Topa-
gunean. Xabier Egaña artistaren 
Liburua, bigarren irakurketa 
delako eskultura erakusketak 
eta zaharberritutako 1495. urte-
ko inkunableak osatzen dute 
erakusketa.

Elementu bakoitza areto 
baten dago, biak elkarren ondoan. 
Inkunableak zer diren azaltzen 
duen bideoa ere ikus daiteke, 
euskaraz edo espainolez. 

Bihar, zapatua, Xabier 
Egañak gidatutako bi bisita 
emango dira, bat 12:00etan eta 
bestea 18:00etan, biak espainolez. 
Erakusketak zabalik iraungo 
du bi egunetan, 11:00etatik 14:00e-

tara eta 17:00etatik 19:00etara.

Santutegiaren historia 
Erakusketa hori Arantzazuko 
Santutegiak, Arantzazuko Adis-
kideak elkarteak eta Arantzazu 
Gaur fundazioak elkarlanean 
antolatu duten programa baten 
barruan dago, Santutegiaren 
historian oinarrizko objektu 
izan zen liburuaren gainean. 

'liburua, arimaren ispilu' erakusketan, bisita gidatuak

l.k.  |  aretxabaleta

Debagoieneko herri gehienetan 
zabaldu dute aurretik Pirritx, 
Porrotx eta Marimototsek euren 
Bizipoza, eta gaur, egubakoitza, 
Aretxabaletako plazan egingo 
dute ikuskizun hori: aire zabalean; 
beraz, sarrera-txartelik erosteko 
behar barik. Ikuskizuna 18:00etan 
hasiko da.

Bihotzarekin sentitu 
Debekuak ez direla ezarri behar, 
begiekin ez bada ikusten biho-
tzarekin sentitu behar dela eta 
beste hainbat kontu garrantzitsu 
gogoraraziko dizkiete ume eta 
gurasoei hiru pailazoek eta euren 
lagunek. Eta, ohi bezala, nahikoa 
kantu eta dantza egiteko aukera 
izango dute ikusleek.

Pirritx, Porrotx eta Marimototsek 'Bizipoza' 
ikuskizuna egingo dute aretxabaletako plazan

Leintz Garraioak, urbano zerbitzuaz gain,
txangoak, ezkontzak, sagardotegiak e.a.

Tel.: 943 71 27 07 / Faxa: 943 79 14 19
Posta-e: leintzgarraioak@leintz.com
www.leintz.com    

LEINTZ GARRAIOAK S.L.
Musakola, 20 (Pereda)
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jon moñux

Gorka Urrutia, goitibehera 
zaharrarekin eta 
goitibehera berriaren 
karkasarekin.

jON mOñux  |  eskoriatza

Gorka Urrutiak 18 urte ditu eta 
eskoriatzarra da. Mantenu ikas-
ketak egiten dihardu Oñatin. 
Orain dela urtebete inguru, gura-
soei ezer esan barik, goitibehe-
retan lehiatzen hasi zen. Gaur 
egun, baina, bere afiziorik han-
dienetakoa bilakatu den goiti-
behera txapelketetan parte har-
tzen jarraitzen du. Baserri ondo-
ko zirkuituan entrenatzen da. 
Nola hasi zinen goitibeheretan?
Gurasoei ezer esan gabe hasi 
nintzen, ez zidatela utziko pen-
tsatzen nuelako. Lagunek ani-
matu ninduten. Nik, egia esan, 
gauza gutxi nekien goitibeheren 
inguruan. Halako batean, Oñatin 
goitibehera lasterketa bat zegoe-
la jakin nuen, eta nik egindako 
goitibehera batekin animatu 

nintzen bertan parte hartzera. 
Hain gustura ibili nintzen, hurren-
go egunean Bergaran zegoen 
beste jaitsiera batera ere joan 
nintzen.
Noiz kontatu zenien gurasoei?
Aurretik aipatutako jaitsiera 
hauek egin ondoren kontatu nien 
gurasoei. Orduan, ganorazko 
goitibehera bat egin nuen aita-
rekin, aurrerantzeko jaitsieretan 
parte hartzeko. Orain ere aitak 
asko laguntzen dit. Amari, berriz, 
beldurra ematen dio eta poliki 
ibiltzeko esaten dit.
Zenbat jaitsieratan hartu duzu 
parte?
Debagoienean jokatzen diren 
txapelketez gain, Euskal Herriko 
txapelketa guztietan hartu dut 
parte. Eskoriatzako jaitsieran, 
gainera, lehenengo postua lortu 

nuen herritarren artean. Hori 
dela eta, txapela eta kopa eraman 
nituen.
Zuk egiten dituzu, gainera, zure 
goitibehera guztiak.
Bai, hala da. Aitaren laguntza-
rekin egiten ditut, eta lagunek 
ere asko laguntzen didate. Goi-
tibeherak egiteko erabiltzen dudan 
materiala burdina da, eta autoa-
ren pieza batzuk ere erabiltzen 
ditut. Motorraren piezak ere era-
bili ohi ditut.
Zenbat goitibehera izan dituzu?
Lau izan ditut, guztira. Lehenen-
go biak oso sinpleak ziren. Beste 
bietan, berriz, ordu asko sartu 
ditugu eta lan asko egin dugu. 
Geroz eta hobeak egiten ditugu. 
Orain daukadan goitibeherarekin 
arazo batzuk izan ditut, eta alda-
keta batzuk egiten ari naiz.

Arriskutsuak dira goitibeherak?
Material ona erabiliz gero eta 
segurtasun neurri egokiak jarri-
ta, ez dira arriskutsuak. Hori 
dela eta, entrenatu eta autoa ondo 
muntatu beharra dago.
B a d a g o  z a l e t a s u n i k  E u s k a l 
Herrian?
Nik baietz esango nuke. Eskoria-
tzan, adibidez, afizio handia dago 
eta edonork hartzen du parte 
jaitsieretan; bai gazteek, eta bai-
ta helduek ere. Hala ere, eskaera 
badagoen arren, eskaintza ez da 
oso handia gure bailaran, Esko-
riatzan, Bergaran eta Oñatin 
bakarrik izaten baitira horrelako 
txapelketak.
Auto lasterketak ere gustatzen 
zaizkizu.
Asko gustatzen zaizkit. Bai 
autoak, eta baita auto lasterke-
tak ere. Zirkuiturako auto bat 
daukat, gainera. Edozelan ere, 
ez dut auto karreretan parte 
hartzen, baina, inguruan laster-

keta bat egonez gero, beti joaten 
naiz ikustera.
Nondik datorkizu kotxeekiko zale-
tasuna?
Txikitatik gustatu izan zaizkit 
autoak eta motorrak. Aitari ere 
asko gustatzen zaizkio; beraz, 
mundu hori txikitatik bizi izan 
dut etxean.
gertu dago Bergarako jaietako goi-
tibehera txapelketa. Parte hartuko 
duzu bertan?
Bai; esan bezala, inguruko jai-
tsiera guztietara joaten naiz. 
Beraz, Bergarakoan ere hartuko 
dut parte. Hala ere, aurretik Oña-
tin beste txapelketa bat dago, eta 
hara joango naiz lehenago. Orain, 
presaka nabil goitibehera berria 
prestatzen.
Etorkizunerako zer plan?
Ez dakit zer egingo dudan etor-
kizunean. Goitibeheretatik ezin 
da bizi; beraz, autoekin lotutako 
lan batean ibiltzea gustatuko 
litzaidake.

zure herriko txokorik gustukoena: 
Atxorrotz. 

Bizi izateko leku bat: Eskoriatza. 

Pelikula bat: nire bizitza pelikula bat da. 

asteburuko plan perfektua: lagunekin 
zirkuitu batera joatea. 

gustuko duzun pilotu bat: Valentino 
Rossi. 

goitibeherarekin joateko leku bat: 
Apotzaga. 

Lan perfektua: auto artean. 

amets bat: Rallyetan lehiatzen hastea. 

pertsonala

"goitibeheretatik ezin da
bizi; beraz, autoekin
lotutako lan batean ibiltzea
gustatuko litzaidake" 

gorka Urrutia | Goitibehera pilotua
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1. etxebizitzak

101. Saldu
zumarraga. Etxebizitza salgai. 
Oso eguzkitsua. Bi logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Dena 
kapora begira. 638 33 03 01 

 
103. errentan eman

arrasate. Hiru logelako etxe-
bizitza ematen da errentan 
Erguin kalean, ikasleentzako, 
ikasturte bukaera arte. Guztiz 
jantzita. 450 euro hilean. 606 
86 71 97 

C osta b al l en a ( Cad i z) . 
Uztailerako eta irailerako etxe-
bizitza errentan ematen da. Bi 
logela, terraza eta garajea. Hon-
dartzatik gertu eta igerilekuare-
kin. 679 84 62 48 

 
104. errentan hartu

arrasate edo aretxabaleta. 
Arrasaten zein Aretxabaletan 
errentan 2-3 logelako etxebizitza 
bila gabiltzan bikote bat gara. 
674 13 91 59 

arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Hiru logelakoa 
gutxienez. 648 46 90 51 

arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan. Bi logelakoa gutxienez. 
Deitu 638 25 73 91 edo 943 
79 80 05  zenbakietara

arrasate. Pertsona batendako 
moduko etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Arduratsua naiz 
eta lana daukat. Blanca. Deitu 
608 07 69 45  telefonora.

arrasaten edo aretxabale-
tan. . Altzari gabeko etxebizitza 
hartuko genuke errentan. Inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 652 76 21 51 

arrasaten. Neska arduratsua 
naiz eta alokairuko etxebizitza 
bila nabil Arrasaten. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
675 00 93 22 

baserri bila debagoienean. 
Kaixo! Soraluzeko hiru gazte gara 
eta Debagoienean errentan 
dagoen baserri bila gabiltza. 
Baldintzen inguruan hitz egiteko 
prest gaude. Mila esker; plazerra 
izango da! 645 71 50 50 

bergara. Bergarako mutil ba 
etxebizitza txiki edo atiko bila. 
666 46 69 69 

 
105. etxeak oSatu

arrasate. Logela ematen da 
errentan. Hilean 200 euro, 
gastuak barne. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
697 66 89 20 

arrasate. Neska batendako 
logela bat behar dut, etxebizitza 
konpartituan, merke. Interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara:  
666 20 06 03 

bergara. Logela bat errentan 
hartuko nuke. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
672 68 57 77 

 4. lana

401. eSkaintzak

arrasate. Etxeko lanak egiteko 
emakume bat behar da. Astean 
behin, 4 orduz. 622 50 84 68 

lan eskaintza. Antzuolan, hiru 
urteko bi ume zaindu eta etxeko 
lanak egiteko, esperientzia duen 
emakume euskaldun bat behar 
da. Pposible bada, Antzuola edo 
oso gertukoa. 606 27 87 47 edo 
606 26 71 53 

 
402. eSkaerak

arrasate edo bergara. Nagu-
si eta umeak zaintzeko edo 
garbitasunak egiteko gertu nago: 
taberna, atari, bulego zein etxee-
tan. 625 86 99 51 

arrasate. Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izaten. Sonia Gomez. 
632 84 02 30 

arrasate. Nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo sukaldari lanetan 
arituko nintzateke. Marta Cecilia 
Ocampo. 671 15 96 97 

bergara edo arrasaten. 
Neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest larunbat, igande eta 
jaiegunetan. 688 61 11 01 

bergara, arrasate edo oña-
ti. Erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. San Juande Diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. 943 78 62 19 edo 
639 66 57 88 

bergara. Adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetan umeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. 610 34 97 88 

bergara. Nagusia eta umeak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten ari-
tuko nintzateke. Zazpi urteko eskar-
mentua dut. 626 86 35 92 

bergara. Nagusiak zaintzeko 
ikasketak dituen emakume batek 
zaintzaile lanak egingo lituzke, 
baita etxeko lanak ere. Orduka 
edo etxean bertan bizi izaten. 
943 08 14 33 

bergara. Pertsona arduratsua, 
informe onekin, garbitasun lane-
tarako gertu. 696 27 25 34 

debagoiena. Bertako neska, 
eskarmentuduna, gertu nagusiak 
zaintzeko. 637 18 07 23 

debagoiena. Etxeko lanak egin 
eta abarretan lan egingo nuke. 
Etxean bertan bizi izanda, edo 
bestela. 637 33 14 67 

debagoiena. Egun erdiz lan 
e g i n g o  n u k e ,  8 : 0 0 e t a t i k 
13:00era.  Sukaldean ondo 
moldatzen naiz. Gidabaimena 
eta lege agiriak dauzkat. 697 66 
89 20 

debagoiena. Emakume eus-
kalduna prest lanerako. Klinika 
laguntzaile titulua daukat. 
Etxean bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka ere bai. Autoa daukat. 
688 82 69 68 

debagoiena. Mutil arduratsua, 
jarrera eta prestutasun handikoa, 
zapatu, domeka eta jaiegunetan 
lan egiteko gertu. Nagusiak 
zaindu, tabernatan, hoteletan 
zein diskotekatan lan egin deza-
ket. Informe onak ditut eta 
berehala hasiko nintzateke. 674 
93 33 24 edo 603 29 12 07

debagoiena. Mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
Eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. Sukalde 
laguntzaile ere jardun naiteke. 
Lege papereak eguneratuta 
dauzkat. 632 26 01 84 edo 
658 74 94 63 

debagoiena. Erizaintza lagun-
tzaile ikasketak dituen neska 
gertu nagusiak edo umeak zain-
tzeko etxean, ospitalean zein 
baserrietan. 602 51 67 28

debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, igeltsaritza peoi eta abar. 
Lan beharrean nago. Deitu 625 
66 36 14  telefono zenbakira.

debagoiena. Esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo eta 
ogitartekoak egiten aritutakoa. 
Deitu 666 83 21 95  telefono 
zenbakira.

debagoiena. Esperientziadun 
mutilak lan egingo luke pertsona 
nagusiak zaintzen, sukaldari 
laguntzaile lanetan edo beste-
lako lanetan. Dokumentuak 
egunean ditut. Deitu 632 26 01 
84 edo 658 74 94 63  telefono 
zenbakira

debagoiena. Esperietziadun 
emakumea prest pertsonen 
zaintzan lan egiteko. Arreta 
pertsonala. Prestakuntza sozio
-sanitario zabala daukat eta 
erabateko disponibilitatea. 
Deitu 659 17 81 01  telefono 
zenbakira.

debagoiena. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan egin-
go nuke. Gerokultora ikasketak 
ditut, Alzeimerren espezializa-
tua. 697 41 13 86 

debagoiena. Etxeko lanak 
egiten, nagusi edo umeak zain-
tzen, garbiketan eta abarrean lan 
egingo nuke. Baita asteburuetan 
ere. Etxean bertan bizi izanda, 
edo bestela. 632 54 45 25 

debagoiena. Mutil esperien-
tziaduna nagusiak zaintzeko 
gertu. Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Baserrietan ere bai. 
603 14 59 17 

debagoiena. Nagusiak gaue-
tan zaindu eta bazkari-afariak 
prestatzen lan egingo nuke. 722 
45 33 59 

debagoiena. Nagusiak zaindu 
eta garbitasun lanak egiten lan 
egingo nuke. Sandra Milena. 
634 90 87 63 

debagoiena. Nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein ospi-
talean. Gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko 
nintzateke. 632 98 17 79 

debagoiena. Nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein ospi-
talean. Gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko 
nintzateke. 639 02 00 81 

debagoiena. Nagusiak zain-
tzen, garbitasunean, eta sukal-
dean laguntzen zein harrikoa 
egiten lan egingo nuke. Espe-
rientziaduna. 634 99 05 00 

debagoiena. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagundu 
edo paseoan ateratzeko gertu. 
695 73 87 95 

debagoiena. Neska arduratsua 
gertu hainbat lan egiteko: umeak 
edo adinekoak zaindu, garbiketa 
lanak eta abar.  622 13 16 64 

debagoiena. Neska arduratsua 
gertu nagusi eta umeak zaintze-
ko eta garbitasun lanetan jardu-
teko. 602 04 16 67 

debagoiena. Neska arduratsua 
lanerako gertu: ume edo nagu-
siak zaindu eta garbitasun lanak 
egingo nituzke. Etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 663 40 
92 67 

debagoiena. Neska boliviarrak 
asteburuetan lan egingo luke: 
nagusi edo umeak zaintzen zein 
orduka garbiketak egiten. Eskar-
mentua dut. Deitu 618 14 71 34  
telefonora eta Cintiarengatik 
galdetu.

debagoiena. Neska euskaldu-
na, esperientzia eta informedu-
na, gertu umeak zaintzeko, 
elkarte, bulego eta abarrak gar-
bitzeko, edo gauak ospitalean 
egiteko. Autoa daukat. 671 35 
22 60 

debagoiena. Neska gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko 
eta garbiketa lanak egiteko. 
Esperientzia daukat, 15 urte 
egon naiz etxe batean bizi izaten 
garbiketak lanak egiten eta 
umeak zaintzen. Deitu 676 73 
38 62  telefono zenbakira.

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. 696 
32 13 69 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: umeak edo nagusiak 
zaindu, garbitasuna eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten ere bai. 
673 78 08 99 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, nagusiak garbitzen edo 
garbiketak orduka egiten. 602 
17 83 21 

debagoiena. Neska prest 
gauetan lan egiteko, ospitaletan 
edo etxeetan. Geriatria lagun-
tzaile tituluduna. Autoarekin. 
600 00 51 60 

debagoiena. Sukalde lagun-
tzaile moduan, garbitasunean 
edo zaintza lanetan arituko 
nintzateke. 636 11 23 40 

debagoiena. Sukalde lagun-
tz aile,  zerbitz ari,  nagusiak 
zaintzen edo garbiketan lan 
egingo nuke. 663 40 92 66 

haurrak zaindu. 23 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. Haur Hezkuntzako 
hezitzaile tituluduna eta espe-
rientzia handiarekin. Saioa. 638 
71 50 66 edo 943 79 88 58 

udan haurrak zaindu. Udan 
haurrak zaintzeko prest nago. 
Neska esperientziaduna eta 
arduratsua. 696 30 04 28 

 

5. irakaSkuntza

501. JaSo
arrasate. DBHko laugarren 
mailako matematika eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. 669 87 24 54 

Frantseseko eskolak ber-
garan. Frantseseko eskolak 
hartu nahiko nituzke, lehenbai-
lehen. 690 79 68 75 

 

7. animaliak

703. eman
katakumea. Apiril hasieran 
jaiotako katakume zuria ematen 
da opari. Gorra da eta etxerako 
egokia izan daiteke. Argazkiak 
bidal ditzaket gura izenez gero. 
663 65 76 06 

katakumeak  ematen dira 
opari. 666 40 65 58 

txakurkumeak. Txakurkumeak 
ematen dira opari Urbiako fon-
dan. 943 78 13 16 

 

8. denetarik

804. hartu
bizikletak. Botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
Berdin da zein egoeratan dagoen. 
Iñaki. 699 06 23 95 

 
808. beStelakoak

lekuko bila. Arrasateko Deba 
kalean aparkatuta geneukan 
autokarabanan lau gurpilak 
zulatu dizkigute. Norbaitek 
zerbait ikusi badu deitu mesedez 
telefono hauetara:  652 75 95 
44 edo 652 75 95 43 

Pertsonal Saila

LANGABEZIAN DAUDEN 
PERTSONAK KONTRATATZEKO 

HAUTAKETA PROZESUA

Udalak Lanbiderekin elkarlanean 13 
lan-kontratu egingo du, aldi baterakoak, 
udalerrian bizi diren Iangabeentzat.

-  Bi peoi
-  Igeltseroa
-  Hiru pintore
-  Lorazain Iaguntzailea
-  Administraria
-  Gimnasiorako aholkularia
-  Zuzenbidean Iizentziaduna
-  Dokumentalista / Museologoa
-  Museologoa
-  Merkataritza sustatzeko teknikaria

Kontratatzeko baldintzak eta izena 
emateko epeak Lanbiden, BAZen eta 
Udalaren webgunean jaso daitezke  
www.arrasate-mondragon.org

Eskabideak: Interesatuek Lanbiden 
eman behar dute izena (bulego  
kolaboratzaileetan edo webgunean).

zure iragarkiak
iragarkia Jartzeko bideak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia 

bertan behera uzterik ere. GOIENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

ordaintzeko atalak dira:

- etxebizitza Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan. irakaskuntza eman. motorra Saldu/alokatu. 

animaliak/Saldu. denetarik/Saldu.

- Profesionalen moduluak. 

P r e z i o  b e r e z i a  G O I E N A  K L U B E K O  B A Z K I D E E N D A K O



36 2014-05-23  |  egubakoitza  |  gOIENAzerbitzuak
RP

S:
 6

8/
14

Otorrinolaringologia kontsulta berria 
ARRASATEN (Udalaitz Mediku Zentroan)
Juanjo Navarro eta Mikel Landa doktoreak

Azterketa diagnostikoa teknologia aurreratuarekin eta ENTZUMEN, SUDUR, EZTARRI 
eta  LEPOko gaixotasunen tratamendu mediku-kirurgiko integrala:
	 •	Gortasuna,	zorabioak	(bertigoak)	eta	akufenoak
	 •	Arnasteko	zailtasunak.	Errinoplastia	estetikoa
	 •	Zurrungen	eta	loaren	apnearen	tratamendua.
	 •	Ahotsaren	patologia	eta	otorrinolaringologia	pediatrikoa

HEMEN GAUDE:

Udalaitz Mediku Zentroa
 Euskal Herria Plaza 3 ARRASATE – 943 79 44 22

Urbieta Mediku Zentroa 
Urbieta kalea 58 DONOSTIA – 943 47 01 44

zapatua, 24

goizean ostarteak izango ditugu 
eta ateri eutsiko dio. arratsaldean 
lainotu egingo du eta zaparradak 
botako ditu.

domeka, 25

eguraldi aldakorra izango dugu, 
baina orokorrean okerrera egingo 
du. tenperaturak pixka bat behe-
ra egingo du.

Max. 16º Max. 14º

Min. 9º Min. 7º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

debagoiena euskal herria

zapatuan ez da 
aldaketarik izango. 
goizean ostarteak 
zabaldu arren, 
arratsaldean okerrera 
egingo du. eta 
domekan ere euria 
egingo du.

ASTELEHENA, 26 MARTITZENA, 27 EGUAZTENA, 28 EGUENA, 29ZAPATUA, 24 DOMEKA, 25EGUBAKOITZA, 23

12:00 Debagoiena zuzenean 

13:00 Ikusmira 

13:15 Ikusmira 

13:30 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Moda desfilea 

15:45 Ikusmira 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Kantari 

17:30 Tripa-zorri 

18:00 Ur eta lur 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 Amaia DJ 

19:30 Harmailatik 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean

21:30 Berriak 

22:00 Harmailatik 

22:30 Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 Harmailatik

12:00 Harmailatik 

12:30 Tripa-zorri 

13:00 7 Akorde 

13:25 Amaia DJ 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Harmailatik 

15:30 Onein 

15:55 Zorion Agurrak 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

16:55 Ikusmira 

17:10 Aniztasunean bizi 

17:45 Ikusi irratia 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 7 Akorde 

19:30 Kantari 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Harira 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 Harira

12:00 Atik Zra 

12:35 Onein 

13:10 Harmailatik 

13:40 Ikusmira 

13:55 Zorion Agurrak 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Harira 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Kantari 

17:30 Pausoan 

18:10 Ikusmira 

18:30 Berriak 

19:00 Harira 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 7 Akorde 

22:30 Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 7 Akorde

12:00 Ikusmira 

12:15 Aniztasunean bizi 

12:50 Atik Zra 

13:45 Ur eta lur 

13:55 Zorion Agurrak 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 7 Akorde 

15:30 Onein 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Ur eta lur 

17:30 Atik Zra 

18:05 Ikusmira 

18:30 Berriak 

19:00 7 Akorde 

19:30 Amaia DJ 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Amaia DJ 

22:30 Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 Amaia DJ

10:00 Kantari 

11:00 Debagoiena zuzenean 

12:00 Amaia DJ 

12:30 Zorion Agurrak 

12:30 Onein 

13:00 Atik Zra 

13:35 Tripa-zorri 

14:05 Zorion Agurrak 

14:10 Ikusi irratia 

15:00 Astea iruditan 

15:05 Debagoiena zuzenean 

16:00 Kantari 

17:00 7 Akorde 

18:00 Tripa-zorri 

18:30 Amaia DJ 

19:00 Debagoiena zuzenean 

19:55 Astea iruditan 

20:00 Moda desfilea 

21:00 Debagoiena zuzenean 

22:00  7 Akorde 

22:30 Astea iruditan 

22:35 Debagoiena zuzenean 

23:35 Ikusi irratia 

00:35 7 Akorde 

01:05 Debagoiena zuzenean

10:00 Amaia DJ 

10:30 Kantari 

11:00 Zorion Agurrak 

11:00 7 Akorde

11:25 Aniztasunean bizi 

12:00 Moda desfilea 

12:50 Zorion Agurrak 

12:55 Astea iruditan 

13:00 Debagoiena zuzenean 

14:00 Zorion Agurrak 

14:05 Atik Zra 

14:40 Amaia DJ 

15:05 Kantari 

16:00 Ikusi irratia 

16:50 Tripa-zorri 

17:20 7 Akorde 

17:45 Debagoiena zuzenean 

18:45 Astea iruditan 

18:50 Ikusmira 

19:00 Tripa-zorri 

20:00 Amaia DJ 

20:25 Astea iruditan 

20:25 Zorion Agurrak 

20:30 7 Akorde 

21:00 Debagoiena zuzenean 

22:00 Amaia DJ 

22:30 Aniztasunean bizi 

23:30 Debagoiena zuzenean

12:00 Ibilean 

13:25 Zorion Agurrak 

13:30 Kantari 

13:30 Atik Zra 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Amaia DJ 

15:30 Onein 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Aniztasunean bizi 

17:45 Ur eta lur 

18:15 Ikusmira 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 Tertulia 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Tertulia 

23:00 Berriak 

23:30 Hauteskundeak 2014: 

Hautagaiak 

00:00 Debagoiena zuzenean

00:30 Tertulia

goiena telebista

as t e a  g o i e n a n

goiena

Mu saskibaloi 
taldearen partidua
arrasateko Mu saskibaloi taldeak 
partidu garrantzitsua du aste-
buruan: iturripen jokatuko duen 
Lauko Finala irabazita, eba mai-
lara igoko da. Partiduan gerta-
tutakoak eskainiko dizkizuegu 
eta protagonisten hitzak ere 
jasoko ditugu astelehenean.
'Harmailatik'
astelehena, 19:30

goiena

arbigarak eta 
perretxiko nahaskia
gaur, egubakoitza, Julen iriondo 
kazetaria Joxe goronoeta ara-
maioarrarekin izango da Deba-
goiena zuzenean saioko sukal-
daritzaren tartean. arbigarak nola 
prestatu erakutsiko digu eta 
perretxiko nahaskia nola egiten 
duen ere ikusiko dugu.
'debagoiena zuzenean'
egubakoitza, 20:00

arrasate irratia

Besteak beste, Doke antzer-
ki taldearen 10. urteurre-
nari buruz hitz egingo dugu 
Mariasun Pagoaga taldeko 
kidearekin. Horrez gain, 
Arrasaten ospatuko den 
Debagoieneko Trikitixa 
Egunari buruz hitz egingo 
dugu Arrasateko Trikitixa 
Eskolako irakasle Maixa 
Lizarribarrirekin.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etatik aurrera

Oreka TXk, Kalakan-ek eta 
Kukai dantza taldeak Herrit-
mo izeneko ikuskizuna 
eskainiko dute ekainaren 
1ean Amaia antzokian, 
20:00etan. Bertara joateko 
sarrerak zozketatuko ditu-
gu. Hauek dira parte har-
tzeko bideak: 943 25 05 
05era deitu edo irratia@
goiena.com-era idatzi.

'Herritmo' izeneko 
ikuskizunera joateko 
sarrerak zozketan

g a Z t e  i n fo r m a Z i o a

LeHiaketak
Kartel lehiaketa. arrasateko 
udala. Jaiak iragartzeko kar-
tela. baldintzak: formatu ber-
tikala, 50 x 70 cm-ko neurrian, 
obra originalak. testua: 2014 
San Juan jaiak Arrasate. Saria: 
750 euro. Maiatzak 30.

Kimuak 2014. euskadiko 
Filmategia. egileek eaekoak 
izan behar dute, lanek 30 
minutu baino gutxiago iraun 
behar dute eta 2013ko ekai-
naren 1az geroztik eginak izan 
beharko dute. epea: maiatzak 
30.

inforMazio geHiago naHi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: Biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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Daria Perez de arrikueta Susaeta. Bergaran, maiatzaren 16an. 85 urte.

Martzelina agirre ugalde.  Bergaran, maiatzaren 17an. 84 urte.

agustin barbero rivera.  Bergaran, maiatzaren 18an. 65 urte.

edurne arantzabal urkizu.  Bergaran, maiatzaren 20an.

benigno elkorobarrutia Lamarain. Eskoriatzan, maiatzaren 21ean. 76 urte.

M. Jose iparragirre Guenetxea. Arrasaten, maiatzaren 21ean. 54 urte.

h i l da koa k

Lourdes eta Javier 
Lourdesek eta Javierrek ezkontza urteurrena ospatuko dute 
maitzaren 23an. asteburuan ospatuko dutela-eta zoriondu gura 
izan dituzte. "banketea bai datorren igandekoa! zorionak!".

amparo eta Felipe 
amparo Vegak eta Felipe 
Muñozek 50 urte bete dituzte 
ezkonduta maiatzaren 23an. 
Familiako guztion partetik, 
"zorionak eta urte askotarako, 
bikote!".

Miren eta igor 
Miren eta igor zapatuan ezkonduko dira eskoriatzako ibarraundi 
museoan. ondoren, gure ametsa jatetxean ospatuko dute. Fami-
lia eta lagunen partetik, "zorionak, bikote! Seguru primeran pasa-
tuko dugula! ondo ibili indonesian eta musu handi bat!".

Nerea eta Manu
Nerea eta Manu bergararrek 
maiatzaren 6an zilarrezko 
ezteiak bete zituzten. "orioko 
San Martin jatetxean primeran 
ospatu genuen. zorionak eta 
urte askotarako!".

oroigarria

Arizmendi Ikastolako gurasoa

Arrasaten hil zen, 54 urte zituela.

Arizmendi Ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
Leintz-bailaran, 2014ko maiatzaren 23an.

Gure bihozmina adierazten diegu etxekoei.

M. Jose 
Iparragirre Guenetxea

oroigarria

Arrasaten hil zen, 54 urte zituela.

Aitzorrotz kultur elkartea.
Eskoriatzan, 2014ko maiatzaren 23an.

Izar berri bat piztutzera doa, Euskal Herriko zeru gainian.

M. Jose 
Iparragirre Guenetxea

eSker oNa

 Paco Larrañagaren alarguna 

Osintxun hil zen 2014ko maiatzaren 17an, 84 urte zituela.

Bergaran (Osintxu), 2014ko maiatzaren 23an.

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

—
Beti gogoan izango zaitugu.

Marcelina 
Agirre Ugalde

oroigarria

Arrasaten hil zen, 54 urte zituela.

Aretxabaletan, 2014ko maiatzaren 23an.

Eskerrik asko, Marijo, zu zeu izan zarelako.
—

Guenetxea lehengusu-lehengusinak: 
Asier eta Oihane, Eneka eta Nere, Josu eta Olatz, 

Andoni eta Ainhoa, Igor eta Maite, Leire eta Kutxo.

M. Jose 
Iparragirre Guenetxea

urteurreNa

2013ko maiatzaren 14an hil zen, 69 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Aramaion, 2014ko maiatzaren 23an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
maiatzaren 25ean, 12:00etan,

Aramaioko San Martin parrokian.

Jose Antonio 
Lopez de Vergara Mendialdua

eSkeLak Jartzeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

Eskelaren prezioa:  130  euro.
Egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
Goiena: irakurriena Debagoienean.

aSte barruaN, baita ere:
ArrAsAtE Goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
BErGArA Jardun elkartea: Errotalde jauregia (kultura etxean). 943 76 08 19. 
OñAtI Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.
ArEtxABALEtA Goiena: Basabe poligonoa EO5. 943 25 05 05.
ArAMAIO Kintelena janari-denda: Nardeaga 11. 945 44 50 22.
ELGEtA Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.
AntzUOLA Itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, 
 maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek 
eskatzen duen errespetu, 

arreta eta ardura handienarekin, 
nire asmoa da familiari ahalik eta 

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

Heriotza-asegurua baduzu: 
Ez onartu besterik gabe 
zure aseguru-konpainiak 

esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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Zinema
arrasate

AmAiA AntzokiA

Capitan america
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Las aventuras de 
sammy 3D
Zapatua: 17:00.

bergara

zAbAlotegi

thor: el mundo oscuro
Domeka: 19:30.

Percy Jackson
Domeka: 17:00.

oñati

kulturA etxeA

aprendiz de gigolo
Egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

gasteiz

boulevArd

grace de Monaco
Egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
Zapatua eta domeka: 
15:40.
Egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.

redencion
Egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
Zapatua eta domeka: 
16:30.
Egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 20:30, 22:30.

Lluvia de albondigas 2
Zapatua: 17:30.

Justin y la espada del 
valor
Domeka: 17:30.

8 apellidos vascos
Egubakoitza eta zapatua: 
23:45, 00:45.
Zapatua eta domeka: 
15:45, 16:45.
Egubakoitzetik eguenera: 
17:45, 18:45, 19:45, 
20:45, 21:45, 22:45.

Malditos vecinos
Egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
Zapatua eta domeka: 
16:35.
Egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:35, 22:35.

3 dias para matar
Egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
Egubakoitza: 17:45.
Egubakoitzetik domekara: 
20:05, 22:25.
Astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:05, 22:25.

godzilla
Egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

godzilla 3D
Egubakoitzetik eguenera: 
20:45.

Por un puñado de 
besos
Egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
Egubakoitzetik domekara: 
20:40, 22:40.
Astelehenetik eguenera: 
18:40, 20:40, 22:40.

Violeta
Zapatua eta domeka: 
16:00.
Egubakoitzetik domekara:  
18:00, 20:00.
Domeka: 18:00.

Pompeya
Egubakoitza eta zapatua: 
00:25.
Domeka: 20:00, 22:10.
Astelehenetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.

Divergente
Egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:15.

aprendiz de gigolo
Egubakoitza eta zapatua: 
00:00.

the amazing 
spiderman
Egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

Noe
Egubakoitza eta zapatua: 
23:15.

rio 2
Zapatua eta domeka: 
16:20.
Egubakoitzetik domekara: 
18:30.

Capitan america
Zapatua eta domeka: 
15:45.

Las aventuras de 
Peabody y sherman
Zapatua eta domeka: 
15:30.

el tour de los Muppets
Zapatua eta domeka: 
15:30.

floridA

ocho apellidos 
vascos
Egubakoitzetik domekara: 
18:15, 20:15, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
18.15, 20:15.

La tropa de trapo en la 
selva del arco iris
Egubakoitzetik 
martitzenera: 16:45.
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Carmina y amen
Egubakoitzetik eguenera: 
20:35.

Una noche en el viejo 
Mexico
Egubakoitza: 18:35, 
22:30.
Zapatua eta domeka: 
12:00, 18:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:35.

Malditos vecinos
Egubakoitzetik eguenera: 
16:40.

el viento se levanta
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Don Hemingway
Egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:35, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
18:35, 20:35.

grace de Monaco
Egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Madre e hijo
Egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

Hiroku y los 
defensores de gaia
Zapatua eta domeka: 
12:00.

rio 2
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Nueva vida en New 
York
Egubakoitzetik domekara: 
17:15, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:15.

Los ojos amarillos de 
los cocodrilos
Egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

Las aventuras de 
Peabody y sherman
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Viva la libertad
Egubakoitzetik domekara: 
16:35, 20:25, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
16:35, 20:35 ( jatorrizko 
bertsioan).

tren de noche a 
Lisboa
Egubakoitzetik eguenera: 
18:30.

Egunero Internet, Skype 
eta halako tresnak 
erabiltzen ditugu lan 

egiteko edo beste batzuekin 
harremanetan jartzeko. Hori 
horrela, zineman kontatzen 
diren istorioetan teknologia 
berriak pisua hartzen doaz.  
10.000 km filmean, bikote 
baten harremanak azaltzen 
zaizkigu. Harremana nahiko 
sendoa dela ematen du. 
Gerorako planak eginak dituzte, 
baina bat-batean bikoteko 
emakumeak urtebeterako Los 
Angelesera joateko lan 
eskaintza izango du. Zalantzak 
izan ostean, eskaintza onartu, 
eta hortik aurrera, bikotearen 
harremanak eta komunikazioak 
Skype bidez izango dira. Gertu 
egotearen sentsazioa eta jokoa 
sortu nahi duten arren, 
denborarekin ikusiko dugu 
zuzeneko komunikazioa eta 
komunikazio artifiziala oso 
desberdinak direla. Denbora 
pasa ahala, bikotearen 
harremanak duen garapena 
ikusi ahal izango dugu. 

Filmaren hasieran minutu 
askoko plano-sekuentzia bat 
dago. Bi pertsonaiak giro, 
denbora eta errealitate fisiko 
berean bizi dira. Ezusteko 
notiziak egoera zerbait aldatuko 
du. Bikote batek elkartasuna 

lortu nahi badu ere, bi pertsonak 
osatzen dute. Nork bere izaera 
eta kezkak ditu eta zaila egiten 
da bi alderdiak -indibiduala eta 
taldekoa- modu egokian 
antolatzea. Eguneroko bizitzan 
hori lortzea zaila bada, 
korapilatsuagoa da bien artean 
10.000 kilometroko distantzia 
badago. Filmaren azkeneko 
minutuetan bikotea berriz 
elkartuko da. Eszena horretan 
denborak eta distantziak 
bikotearen harremanetan 
izandako eragina ikusiko dugu. 
Bi eszena horien artean, 
harreman horretan izaten diren 
pausoak eta higadura ikusiko 
ditugu. Carlos 
Marques-Marcetek film 
arriskutsua egiten du. Ez da 
erraza ordenagailu baten 
aurrean dauden bi 
pertsonaiarekin istorio 
interesgarri bat asmatzea eta 
interes hori mantentzea.  
Zuzendariak, bi aktore onen 
laguntzarekin, hori gertatzea 
lortzen du.

Bikotearen higadura

ANtONIO zAbAlA

kritika

10.000 KM  
zuzendaria: Carlos Marques-Marcet.
Herrialdea: Espainia.
aktoreak: Natalia Tena, David Verdaguer.

 bergara Josue Penaren lanak
Josue Penak, eskulturak, mar-
golanak, argazkiak eta marrazkiak 
bildu ditu. Domeka da erakuske-
ta ikusteko azken eguna.  
Domekara arte, Aroztegi aretoan.

esKoriatza Xabier oiangurenen 
lanak
Eskoriatzako margolariaren lanak 
ikusteko azken eguna gaur da, 
egubakoitza. 
Gaur arte, Ibarraundi museoan. 

oñati 'Liburua, arimaren ispilu' 
erakusketa
Xabier Egañaren eskulturak eta  
eraberritu duten eta 1945. urtekoa 
den inkunable bat ikus daitezke 
Gandiaga Topagunean dagoen 

erakusketan. Domekara arte 
egongo da zabalik. 
Domekara arte, Gandiaga  Topagunean. 

arrasate Koldo Carrilloren 
argazkiak
Koldo Carrillok basoan egindako 
argazkiak ipini ditu ikusgai Kajoi 
tabernan. Arrasatearraren lau-
garren erakusketa da. 
Ekainaren 7ra arte, Kajoi tabernan. 

UMeaK

eLgeta ipuinen ordua, liburutegian
Umeendako saio irekia Udal Libu-
rutegian.  
Gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:20ean.

bertsoLaritza

eLgeta bertso saioa
Punta-puntako bertsolariak ohol-
tza gainean: Maialen Lujanbio, 
Igor Elortza, Unai Iturriaga eta 
Sebastian Lizaso bertsotan.  
Bihar, zapatua, Espaloian, 22:30ean. 

arrasate eskolarteko bertso 
txapelketako finala
Gipuzkoako eskolarteko bertso 
txapelketako finala jokatuko dute 
domekan. Etorkizuneko bertso-
lariak taula gainean entzuteko 
aukera egongo da. Era berean, 
Gipuzkoako Bertso Eguna ospa-
tuko dute. 
Etzi, domeka, Amaia antzokian, 11:00etan.  

irteera

eLgeta Mendi irteera
Kantsatzeke mendi taldearen 
eskutik, Lagran-Peña del Castillo
-Lagran ibilbidea egingo dute. 
Linterna beharrezkoa da. 
Bihar, zapatua, Mendizaleen plazan, 08:00etan. 

besteLaKoaK

esKoriatza orientazio jokoak
Ez zaitez galdu Eskoriatzan lelo-
pean orientazio jokoak egingo 
dituzte, mendi astearen baitan. 
Gaur, egubakoitza, Fernando Eskoriatza Plaza, 
18:00etan. 

oñati oñatiko ikasleen 
'performance'-a 
Elkar Hezi ikastetxeko ikasleek 
performance-a egingo dute. Ira-
kurtzeko ekintza iraultzailea eta 
eraldatzailea egunero egin beha-
rreko zerbait dela aldarrikatuko 
dute. Horretarako, kaleko den-
darien laguntza izango dute. 
Gaur, egubakoitza, Kale Barrian, 19:00etan.  

eLgeta bisita gidatua lubakietara
Intxortako lubakietara bisita 
egingo dute. Izena emateko: 943 
71 89 11, 943 79 64 63 edo turismo@
debagoiena.net. 
Etzi, domeka, Espaloian, 10:00etan. 

oñati eltzia proiektua
Bateratze saioa. Eltzia guztiek 
parte hartzeko deialdia. 
Maiatzaren 28an, Eteon, 19:00etan.

HitzaLDiaK

esKoriatza 'emigraziotik 
bertsolaritzara' hitzaldia
Espainiatik Euskal Herrira eto-
rritako etorkin familia bateko 
semea da Jon Maia. Familia erdal-
dun baten sortu eta euskal kul-
turak duen kultura diziplina 
zailenetako batean txapeldun 
izateraino iritsi da Maia. 
Gaur, egubakoitza, kultura etxean, 19:00etan. 

eLgeta adimen emozionalaz 
berbetan
Adimen emozionalaren inguruko 
90 minutuko saioa egingo dute 
gurasoendako, Bideberri Manko-
munitatearen eskutik.  
Maiatzaren 27an, Herri Eskolan, 17:00etan. 

esKoriatza adingabeen 
lege-hausteak hizpide
Etxeko txikienek legeak hausten 
dituztenean gurasoengan sortu-
tako ondorioak azalduko dituzte, 
Carmen Torres, abokatuak eta 
Marina Areta, Gipuzkoako adin-
gabeen epaitegiko gizarte lan-
guntzaileak.
Maiatzaren 27an, kultura etxean, 17:00etan. 

azoKa

esKoriatza bigarren eskuko azoka
Denetarik erosi ahal izango da 
azoka horretan. Udalak mahaiak 
jarriko ditu zerbait saldu nahi 
duenak aukera izan dezan. 
Etzi, domeka, Fernando Eskoriatza plaza, 11:00etan.

MUsiKa

bergara Hari taldea eta enekora
Bergarako Orkestrako hari taldeak 
eta Enekorak egingo dute ema-
naldia Egubakoitzak Kartzelan 
egitasmoaren baitan. Gaztetxea-
ren kanpoko agertokian egingo 
dute zuzenekoa.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

eLgeta argies, toni Metralla Y Los 
antibalas eta Penadas Por La Ley
Argies talde argentinarrak gel-
dialdia egingo du Elgetan. Taula 
gainean, bidelagun izango dituz-
te Penadas Por La Ley, Bilbon 
finkatutako talde argentinarra, 
eta Toni Metralla Y Los Antiba-
las, Bilboko talde beteranoa. 
Sarrera, bost euro. 
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean.  

bergara DJ jaialdia
Gaztetxoendako DJ emanaldia 
egingo du Amaia Txintxurreta 
oñatiarrak. 
Bihar, zapatua, Zabalotegin, 18:30ean.

arrasate eliz musika zuzenean
Ozenki Elkartearen eskutik, kon-
tzertuak bi zati izango ditu: lehe-
nengoan, Montserrat Sanchezek, 
Igor Egidon arrasatearrak eta 
Felipe Anizek osatutako hiruko-
tea izango da protagonista; eta 
bigarrenean, Goikobalu Abesba-
tza. Azken horren 25. urteurre-
naren harira antolatutako kon-
tzertua da. Doan. 
Bihar, zapatua, San Juan parrokian, 20:00etan. 

oñati the Northagirres taldea
Urretxuko taldea 2012an sortu 
zen eta  Neil Young eta The Rolling 
Stones taldeen ukituak ditu. Iña-
ki Urizabalek, Aitor Godoyk, 
Iñigo Agirrebaltzategik eta Bor-
ja Aranburuk osatzen dute taldea. 
2012an zortzi kanta grabatu zituz-
ten, eta kopia bakanen batzuk 
egin. Emaitza ikusita, 2013an eta 
2014an 100na kopia gehiago egin 
eta saldu zituzten. 
Etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean. 

aNtzerKia

aretXabaLeta goio arrietaren 
bakarrizketa saioa
Goio Arrieta eskoriatzarrak baka-
rrizketa saioa egingo du. Haren 
hirugarren lana da. Sarrera, lau 
euro. 
Gaur, egubakoitza, Arkupen, 22:00etan.

arrasate 'erdaldun berrien Kluba' 
AEDk ekoitzitako antzezlanean, 
Olatz Pagaldai eskoriatzarra izan-
go da protagonista nagusi eta 
bakarra. Irantzu izango da ohol-
tza gainean. Erdaldun berri batek 
egin beharreko terapiarekin barre 
egin eta hausnartzeko antzezlan 
aproposa. Antzezlana erdiguneko 
gaztegunean egingo dute. Sarre-
ra, doan.
Etzi, domeka, erdiguneko gaztegunean, 19:00etan. 

bergara  Futbol zaletasunari 
buruzko antzezlana
Zaragozako Los Mancusos taldeak 
Barça-Real Madril partidua izan-
go du hizpide. Klasikoaren aurre-
tik, unean bertan eta ondoren 
sortzen diren egoeren gaineko 
esketxak egingo dituzte. Halako 
kirol hitzordu batek gizartean 
duen eragina landuko dute. Sarre-
ra, bi euro.  
Etzi, domeka, gaztetxean, 19:00etan. 

osPaKizUNaK

araMaio gure esku Dagoren festa 
Aramaioko Gure Esku Dago tal-
deak festa "xumea" antolatu du, 
ekainaren 8an Durango eta Iruñea 
lotuko dituen giza katea berotu 
eta hara joateko deialdia egiteko 
asmoz.  
Gaur, egubakoitza, Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan. 

bergara Mariaren Lagundia 
ikastolaren jaia
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te ikastolan; besteak beste, olin-
piadak, DJ festa eta buruhaundiak  

egongo dira, ikasleen eta gurasoen 
gozamenerako. Egun osoko egi-
taraua osatu dute.  
Bihar, zapatua, Mariaren Lagundian, 10:30ean. 

arrasate Margo taldearen 
erakusketa
Arrasateko Margo Taldeak kale 
erakusketa egingo du, bosgarren-
goz. Taldeko kideen hainbat lan 
ipiniko dituzte ikusgai. 
Bihar, zapatua, Seber Altuben, egun osoan. 

oñati Urgain ikastetxearen eguna
Errekalde Herri Eskolako gura-
so elkarteak antolatuta: herri 
kirolekin lotutako jolasparkea 
egongo da Foruen plazan (17:00
-20:00) eta institutuko ikasle izan-
dako musikarien kontzertua; 
besteak beste, Txuletons taldea. 
Bihar, zapatua, Biteri plazan, 17:00etan. 

arrasate aeDko gazte taldea
AEDko gazte taldeak askotariko 
gazteak elkartu gura ditu euska-
raren bueltan. Horretarako, jaial-
dia egingo dute: Ezberdinak bai-
na berdin delakoa. Musika, 
parranda eta jolasak izango dira 
nagusi. 
Bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean. 

aretXabaLeta Haur Dantzarien 
eguna
250 dantzari elkartuko dira dome-
kan Haur Dantzari Eguna ospa-
tzeko. Egun osoan kalejirak egin 
ostean, 17:00etan alardea egingo 
dute guztiek Herriko Plazan.
Etzi, domeka, herriko kaleetan, 10:30ean. 

eraKUsKetaK

aretXabaLeta Joseba 
Larrinagaren omenezko erakusketa
Joseba Larrinaga Mardo-ren ome-
nezko erakusketa da Kemenak 
delakoa. Juan Armentiak egin-
dako erretratuak dira, atleta 
paralinpiarra hil zela urtebete 
bete denean. Aste bukaera hau 
da erakusketa ikusteko azkena. 
Domekara arte, Arkupen.

goiena

aretXabaLeta Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots pailazoek euren azken 
ikuskizuna egingo dute Are-
txabaletan: Bizipoza. Haiekin 
batera beste hainbat pertsonaia 
egongo dira, umeen gozame-
nerako; besteak beste, Pan-
poxa furgoneta, Gorka, Txi-
lipito, Igor, estralurtarra eta 
amona. Doan.
Gaur, egubakoitza, Herriko plazan, 18:00etan.

arrasate trikitixa eskola

arrasate Debagoieneko X. trikitixa eguna
Arrasateko Trikitixa Eskolak bailarako musika eskoletako 
trikitilariak batuko ditu. Goizean herriko kaleak alaitu ostean, 
13:00etan jaialdi bateratua egingo dute Herriko Plazan. 18:00e-
tan, Trikidantz taldearen erromeria.
Bihar, zapatua, Arrasateko kaleetan eta Herriko plazan, 10:30ean hasita.

goiena

arrasate Kooltur ostegunak: ruper ordorika eta Mugalariak
Kooltur Ostegunak ekimenaren laugarren ikasturtea agur-
tzeko ardura Oñatiko bakarlariak izango du. Kontzertua 
Monterronen egingo dute. Eguraldi txarra egiten badu, Amaia 
antzokira aldatuko dute.
Gaur, egubakoitza, Monterronen, 22:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
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Zinema
arrasate

AmAiA AntzokiA

Capitan america
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.

Las aventuras de 
sammy 3D
Zapatua: 17:00.

bergara

zAbAlotegi

thor: el mundo oscuro
Domeka: 19:30.

Percy Jackson
Domeka: 17:00.

oñati

kulturA etxeA

aprendiz de gigolo
Egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

gasteiz

boulevArd

grace de Monaco
Egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
Zapatua eta domeka: 
15:40.
Egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.

redencion
Egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
Zapatua eta domeka: 
16:30.
Egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 20:30, 22:30.

Lluvia de albondigas 2
Zapatua: 17:30.

Justin y la espada del 
valor
Domeka: 17:30.

8 apellidos vascos
Egubakoitza eta zapatua: 
23:45, 00:45.
Zapatua eta domeka: 
15:45, 16:45.
Egubakoitzetik eguenera: 
17:45, 18:45, 19:45, 
20:45, 21:45, 22:45.

Malditos vecinos
Egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
Zapatua eta domeka: 
16:35.
Egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:35, 22:35.

3 dias para matar
Egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
Egubakoitza: 17:45.
Egubakoitzetik domekara: 
20:05, 22:25.
Astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:05, 22:25.

godzilla
Egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

godzilla 3D
Egubakoitzetik eguenera: 
20:45.

Por un puñado de 
besos
Egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
Egubakoitzetik domekara: 
20:40, 22:40.
Astelehenetik eguenera: 
18:40, 20:40, 22:40.

Violeta
Zapatua eta domeka: 
16:00.
Egubakoitzetik domekara:  
18:00, 20:00.
Domeka: 18:00.

Pompeya
Egubakoitza eta zapatua: 
00:25.
Domeka: 20:00, 22:10.
Astelehenetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.

Divergente
Egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:15.

aprendiz de gigolo
Egubakoitza eta zapatua: 
00:00.

the amazing 
spiderman
Egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

Noe
Egubakoitza eta zapatua: 
23:15.

rio 2
Zapatua eta domeka: 
16:20.
Egubakoitzetik domekara: 
18:30.

Capitan america
Zapatua eta domeka: 
15:45.

Las aventuras de 
Peabody y sherman
Zapatua eta domeka: 
15:30.

el tour de los Muppets
Zapatua eta domeka: 
15:30.

floridA

ocho apellidos 
vascos
Egubakoitzetik domekara: 
18:15, 20:15, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
18.15, 20:15.

La tropa de trapo en la 
selva del arco iris
Egubakoitzetik 
martitzenera: 16:45.
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Carmina y amen
Egubakoitzetik eguenera: 
20:35.

Una noche en el viejo 
Mexico
Egubakoitza: 18:35, 
22:30.
Zapatua eta domeka: 
12:00, 18:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:35.

Malditos vecinos
Egubakoitzetik eguenera: 
16:40.

el viento se levanta
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Don Hemingway
Egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:35, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
18:35, 20:35.

grace de Monaco
Egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Madre e hijo
Egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

Hiroku y los 
defensores de gaia
Zapatua eta domeka: 
12:00.

rio 2
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Nueva vida en New 
York
Egubakoitzetik domekara: 
17:15, 22:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:15.

Los ojos amarillos de 
los cocodrilos
Egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

Las aventuras de 
Peabody y sherman
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Viva la libertad
Egubakoitzetik domekara: 
16:35, 20:25, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
16:35, 20:35 ( jatorrizko 
bertsioan).

tren de noche a 
Lisboa
Egubakoitzetik eguenera: 
18:30.

Egunero Internet, Skype 
eta halako tresnak 
erabiltzen ditugu lan 

egiteko edo beste batzuekin 
harremanetan jartzeko. Hori 
horrela, zineman kontatzen 
diren istorioetan teknologia 
berriak pisua hartzen doaz.  
10.000 km filmean, bikote 
baten harremanak azaltzen 
zaizkigu. Harremana nahiko 
sendoa dela ematen du. 
Gerorako planak eginak dituzte, 
baina bat-batean bikoteko 
emakumeak urtebeterako Los 
Angelesera joateko lan 
eskaintza izango du. Zalantzak 
izan ostean, eskaintza onartu, 
eta hortik aurrera, bikotearen 
harremanak eta komunikazioak 
Skype bidez izango dira. Gertu 
egotearen sentsazioa eta jokoa 
sortu nahi duten arren, 
denborarekin ikusiko dugu 
zuzeneko komunikazioa eta 
komunikazio artifiziala oso 
desberdinak direla. Denbora 
pasa ahala, bikotearen 
harremanak duen garapena 
ikusi ahal izango dugu. 

Filmaren hasieran minutu 
askoko plano-sekuentzia bat 
dago. Bi pertsonaiak giro, 
denbora eta errealitate fisiko 
berean bizi dira. Ezusteko 
notiziak egoera zerbait aldatuko 
du. Bikote batek elkartasuna 

lortu nahi badu ere, bi pertsonak 
osatzen dute. Nork bere izaera 
eta kezkak ditu eta zaila egiten 
da bi alderdiak -indibiduala eta 
taldekoa- modu egokian 
antolatzea. Eguneroko bizitzan 
hori lortzea zaila bada, 
korapilatsuagoa da bien artean 
10.000 kilometroko distantzia 
badago. Filmaren azkeneko 
minutuetan bikotea berriz 
elkartuko da. Eszena horretan 
denborak eta distantziak 
bikotearen harremanetan 
izandako eragina ikusiko dugu. 
Bi eszena horien artean, 
harreman horretan izaten diren 
pausoak eta higadura ikusiko 
ditugu. Carlos 
Marques-Marcetek film 
arriskutsua egiten du. Ez da 
erraza ordenagailu baten 
aurrean dauden bi 
pertsonaiarekin istorio 
interesgarri bat asmatzea eta 
interes hori mantentzea.  
Zuzendariak, bi aktore onen 
laguntzarekin, hori gertatzea 
lortzen du.

Bikotearen higadura

ANtONIO zAbAlA

kritika

10.000 KM  
zuzendaria: Carlos Marques-Marcet.
Herrialdea: Espainia.
aktoreak: Natalia Tena, David Verdaguer.

 bergara Josue Penaren lanak
Josue Penak, eskulturak, mar-
golanak, argazkiak eta marrazkiak 
bildu ditu. Domeka da erakuske-
ta ikusteko azken eguna.  
Domekara arte, Aroztegi aretoan.

esKoriatza Xabier oiangurenen 
lanak
Eskoriatzako margolariaren lanak 
ikusteko azken eguna gaur da, 
egubakoitza. 
Gaur arte, Ibarraundi museoan. 

oñati 'Liburua, arimaren ispilu' 
erakusketa
Xabier Egañaren eskulturak eta  
eraberritu duten eta 1945. urtekoa 
den inkunable bat ikus daitezke 
Gandiaga Topagunean dagoen 

erakusketan. Domekara arte 
egongo da zabalik. 
Domekara arte, Gandiaga  Topagunean. 

arrasate Koldo Carrilloren 
argazkiak
Koldo Carrillok basoan egindako 
argazkiak ipini ditu ikusgai Kajoi 
tabernan. Arrasatearraren lau-
garren erakusketa da. 
Ekainaren 7ra arte, Kajoi tabernan. 

UMeaK

eLgeta ipuinen ordua, liburutegian
Umeendako saio irekia Udal Libu-
rutegian.  
Gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:20ean.

bertsoLaritza

eLgeta bertso saioa
Punta-puntako bertsolariak ohol-
tza gainean: Maialen Lujanbio, 
Igor Elortza, Unai Iturriaga eta 
Sebastian Lizaso bertsotan.  
Bihar, zapatua, Espaloian, 22:30ean. 

arrasate eskolarteko bertso 
txapelketako finala
Gipuzkoako eskolarteko bertso 
txapelketako finala jokatuko dute 
domekan. Etorkizuneko bertso-
lariak taula gainean entzuteko 
aukera egongo da. Era berean, 
Gipuzkoako Bertso Eguna ospa-
tuko dute. 
Etzi, domeka, Amaia antzokian, 11:00etan.  

irteera

eLgeta Mendi irteera
Kantsatzeke mendi taldearen 
eskutik, Lagran-Peña del Castillo
-Lagran ibilbidea egingo dute. 
Linterna beharrezkoa da. 
Bihar, zapatua, Mendizaleen plazan, 08:00etan. 

besteLaKoaK

esKoriatza orientazio jokoak
Ez zaitez galdu Eskoriatzan lelo-
pean orientazio jokoak egingo 
dituzte, mendi astearen baitan. 
Gaur, egubakoitza, Fernando Eskoriatza Plaza, 
18:00etan. 

oñati oñatiko ikasleen 
'performance'-a 
Elkar Hezi ikastetxeko ikasleek 
performance-a egingo dute. Ira-
kurtzeko ekintza iraultzailea eta 
eraldatzailea egunero egin beha-
rreko zerbait dela aldarrikatuko 
dute. Horretarako, kaleko den-
darien laguntza izango dute. 
Gaur, egubakoitza, Kale Barrian, 19:00etan.  

eLgeta bisita gidatua lubakietara
Intxortako lubakietara bisita 
egingo dute. Izena emateko: 943 
71 89 11, 943 79 64 63 edo turismo@
debagoiena.net. 
Etzi, domeka, Espaloian, 10:00etan. 

oñati eltzia proiektua
Bateratze saioa. Eltzia guztiek 
parte hartzeko deialdia. 
Maiatzaren 28an, Eteon, 19:00etan.

HitzaLDiaK

esKoriatza 'emigraziotik 
bertsolaritzara' hitzaldia
Espainiatik Euskal Herrira eto-
rritako etorkin familia bateko 
semea da Jon Maia. Familia erdal-
dun baten sortu eta euskal kul-
turak duen kultura diziplina 
zailenetako batean txapeldun 
izateraino iritsi da Maia. 
Gaur, egubakoitza, kultura etxean, 19:00etan. 

eLgeta adimen emozionalaz 
berbetan
Adimen emozionalaren inguruko 
90 minutuko saioa egingo dute 
gurasoendako, Bideberri Manko-
munitatearen eskutik.  
Maiatzaren 27an, Herri Eskolan, 17:00etan. 

esKoriatza adingabeen 
lege-hausteak hizpide
Etxeko txikienek legeak hausten 
dituztenean gurasoengan sortu-
tako ondorioak azalduko dituzte, 
Carmen Torres, abokatuak eta 
Marina Areta, Gipuzkoako adin-
gabeen epaitegiko gizarte lan-
guntzaileak.
Maiatzaren 27an, kultura etxean, 17:00etan. 

azoKa

esKoriatza bigarren eskuko azoka
Denetarik erosi ahal izango da 
azoka horretan. Udalak mahaiak 
jarriko ditu zerbait saldu nahi 
duenak aukera izan dezan. 
Etzi, domeka, Fernando Eskoriatza plaza, 11:00etan.

MUsiKa

bergara Hari taldea eta enekora
Bergarako Orkestrako hari taldeak 
eta Enekorak egingo dute ema-
naldia Egubakoitzak Kartzelan 
egitasmoaren baitan. Gaztetxea-
ren kanpoko agertokian egingo 
dute zuzenekoa.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

eLgeta argies, toni Metralla Y Los 
antibalas eta Penadas Por La Ley
Argies talde argentinarrak gel-
dialdia egingo du Elgetan. Taula 
gainean, bidelagun izango dituz-
te Penadas Por La Ley, Bilbon 
finkatutako talde argentinarra, 
eta Toni Metralla Y Los Antiba-
las, Bilboko talde beteranoa. 
Sarrera, bost euro. 
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean.  

bergara DJ jaialdia
Gaztetxoendako DJ emanaldia 
egingo du Amaia Txintxurreta 
oñatiarrak. 
Bihar, zapatua, Zabalotegin, 18:30ean.

arrasate eliz musika zuzenean
Ozenki Elkartearen eskutik, kon-
tzertuak bi zati izango ditu: lehe-
nengoan, Montserrat Sanchezek, 
Igor Egidon arrasatearrak eta 
Felipe Anizek osatutako hiruko-
tea izango da protagonista; eta 
bigarrenean, Goikobalu Abesba-
tza. Azken horren 25. urteurre-
naren harira antolatutako kon-
tzertua da. Doan. 
Bihar, zapatua, San Juan parrokian, 20:00etan. 

oñati the Northagirres taldea
Urretxuko taldea 2012an sortu 
zen eta  Neil Young eta The Rolling 
Stones taldeen ukituak ditu. Iña-
ki Urizabalek, Aitor Godoyk, 
Iñigo Agirrebaltzategik eta Bor-
ja Aranburuk osatzen dute taldea. 
2012an zortzi kanta grabatu zituz-
ten, eta kopia bakanen batzuk 
egin. Emaitza ikusita, 2013an eta 
2014an 100na kopia gehiago egin 
eta saldu zituzten. 
Etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean. 

aNtzerKia

aretXabaLeta goio arrietaren 
bakarrizketa saioa
Goio Arrieta eskoriatzarrak baka-
rrizketa saioa egingo du. Haren 
hirugarren lana da. Sarrera, lau 
euro. 
Gaur, egubakoitza, Arkupen, 22:00etan.

arrasate 'erdaldun berrien Kluba' 
AEDk ekoitzitako antzezlanean, 
Olatz Pagaldai eskoriatzarra izan-
go da protagonista nagusi eta 
bakarra. Irantzu izango da ohol-
tza gainean. Erdaldun berri batek 
egin beharreko terapiarekin barre 
egin eta hausnartzeko antzezlan 
aproposa. Antzezlana erdiguneko 
gaztegunean egingo dute. Sarre-
ra, doan.
Etzi, domeka, erdiguneko gaztegunean, 19:00etan. 

bergara  Futbol zaletasunari 
buruzko antzezlana
Zaragozako Los Mancusos taldeak 
Barça-Real Madril partidua izan-
go du hizpide. Klasikoaren aurre-
tik, unean bertan eta ondoren 
sortzen diren egoeren gaineko 
esketxak egingo dituzte. Halako 
kirol hitzordu batek gizartean 
duen eragina landuko dute. Sarre-
ra, bi euro.  
Etzi, domeka, gaztetxean, 19:00etan. 

osPaKizUNaK

araMaio gure esku Dagoren festa 
Aramaioko Gure Esku Dago tal-
deak festa "xumea" antolatu du, 
ekainaren 8an Durango eta Iruñea 
lotuko dituen giza katea berotu 
eta hara joateko deialdia egiteko 
asmoz.  
Gaur, egubakoitza, Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan. 

bergara Mariaren Lagundia 
ikastolaren jaia
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te ikastolan; besteak beste, olin-
piadak, DJ festa eta buruhaundiak  

egongo dira, ikasleen eta gurasoen 
gozamenerako. Egun osoko egi-
taraua osatu dute.  
Bihar, zapatua, Mariaren Lagundian, 10:30ean. 

arrasate Margo taldearen 
erakusketa
Arrasateko Margo Taldeak kale 
erakusketa egingo du, bosgarren-
goz. Taldeko kideen hainbat lan 
ipiniko dituzte ikusgai. 
Bihar, zapatua, Seber Altuben, egun osoan. 

oñati Urgain ikastetxearen eguna
Errekalde Herri Eskolako gura-
so elkarteak antolatuta: herri 
kirolekin lotutako jolasparkea 
egongo da Foruen plazan (17:00
-20:00) eta institutuko ikasle izan-
dako musikarien kontzertua; 
besteak beste, Txuletons taldea. 
Bihar, zapatua, Biteri plazan, 17:00etan. 

arrasate aeDko gazte taldea
AEDko gazte taldeak askotariko 
gazteak elkartu gura ditu euska-
raren bueltan. Horretarako, jaial-
dia egingo dute: Ezberdinak bai-
na berdin delakoa. Musika, 
parranda eta jolasak izango dira 
nagusi. 
Bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean. 

aretXabaLeta Haur Dantzarien 
eguna
250 dantzari elkartuko dira dome-
kan Haur Dantzari Eguna ospa-
tzeko. Egun osoan kalejirak egin 
ostean, 17:00etan alardea egingo 
dute guztiek Herriko Plazan.
Etzi, domeka, herriko kaleetan, 10:30ean. 

eraKUsKetaK

aretXabaLeta Joseba 
Larrinagaren omenezko erakusketa
Joseba Larrinaga Mardo-ren ome-
nezko erakusketa da Kemenak 
delakoa. Juan Armentiak egin-
dako erretratuak dira, atleta 
paralinpiarra hil zela urtebete 
bete denean. Aste bukaera hau 
da erakusketa ikusteko azkena. 
Domekara arte, Arkupen.

goiena

aretXabaLeta Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots pailazoek euren azken 
ikuskizuna egingo dute Are-
txabaletan: Bizipoza. Haiekin 
batera beste hainbat pertsonaia 
egongo dira, umeen gozame-
nerako; besteak beste, Pan-
poxa furgoneta, Gorka, Txi-
lipito, Igor, estralurtarra eta 
amona. Doan.
Gaur, egubakoitza, Herriko plazan, 18:00etan.

arrasate trikitixa eskola

arrasate Debagoieneko X. trikitixa eguna
Arrasateko Trikitixa Eskolak bailarako musika eskoletako 
trikitilariak batuko ditu. Goizean herriko kaleak alaitu ostean, 
13:00etan jaialdi bateratua egingo dute Herriko Plazan. 18:00e-
tan, Trikidantz taldearen erromeria.
Bihar, zapatua, Arrasateko kaleetan eta Herriko plazan, 10:30ean hasita.

goiena

arrasate Kooltur ostegunak: ruper ordorika eta Mugalariak
Kooltur Ostegunak ekimenaren laugarren ikasturtea agur-
tzeko ardura Oñatiko bakarlariak izango du. Kontzertua 
Monterronen egingo dute. Eguraldi txarra egiten badu, Amaia 
antzokira aldatuko dute.
Gaur, egubakoitza, Monterronen, 22:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
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T i r a b i r a k a

idoia 
etxeberria

O
porretara joan dira. 
Hiru egunetan euria 
egin die. Beste hiru 
egunetan eguzkia. 

Bueltan, ohiko galdera: "Ze 
moduzko eguraldia?". Batek: 
"Bueno, ba ez oso ona: hiru 
egunetan euria". Eta besteak: 
"Joe, ba nahiko ona: hiru egu-
netan eguzkia". Nondik begi-
ratzen den. 

Egunkaria irakurtzean 
ere gauza bera gertatzen da. 
Albiste txarrak barra-barra 
topa ditzakegu. Eta jota gera 
gaitezke. Baina posible da 
albiste onei erreparatzea ere. 
Eta ilusioa piztea. Nire lagun 
bati horixe gertatu zaio. Ema-
kume berritsuek bizitza luzea-
goa dutela irakurri zuen. Asko 
hitz egitea oso osasungarria 
dela. Psikiatra andaluz batek 
esana, Luis Rojas Marco-
sek. 

Eta poz-pozik dago: "Orain 
trankil egin neike berba, gura 
doten dana!". Lehen ere ez 
zen mozten. Baina orain ba 
lasaiago. Hitz bakoitzarekin 
arnasberritu egingo balitz 
bezalaxe. Eta berri ona zabal-
tzen ari da. Batez ere barri-
ketatsuen artean. Ez dakit 
asko hitz egiteak bizitza luza-
tuko dion ala ez. Baina bizipoz 
horrekin bizitza kalitate hobea 
izango du, hori seguru.

Hitz egitea gustatzen bazai-
zu, zorionak! Eta bestela lasai, 
isiltasunak ere izango du 
abantailaren bat. 

Nondik 
begiratzen den

a z k e n  b e r b a

julen iriondo  |  aretxabaleta

Herriko erdigunean, Santa Kurtz 
kaleko etxebizitza batean, sukal-
deko leihoko lorontzian; hantxe 
habia egiteko aprobetxatu zuen 
usapal bikoteak Maitane Aialaren 
eta etxekoen oporralditxoa. 

Oporretatik bueltan, landarea 
zapal: "Ur falta izango zela pen-
tsatu genuen". Eta handik gutxi-
ra arrautza bat, eta bigarrena 
laster: "Hasieran usoa gutxi ego-
ten zen arrautzekin, eta gu sukal-
dean sartzen ginen bakoitzean 
ihes egiten zuen. Baina egunak 
pasa ahala, ez dakit konfiantza 
hartu zuen edo ordura arte hain 
beharrezkoa ez zuen, sarriago 
egoten hasi zen". 

Luzaro egoten zen egunez, 
baina gauean sukaldeko argia-
rekin alde egiten zuen, eta 
arrautzak bakarrik geratzen 
ziren, ustez. Baina ohitu zen 

Maitane aiala aretxabaletarrari bizilagun bereziak etorri zaizkio etxera, eta baita familia osatu ere 

arrautza bat, bigarrena, aurreneko txita jaio, eta hain egin dira etxeko, laztantzen ere uzten diete 

Dokumentala sukaldeko leihoan
b u k aT z e ko

Arrautzak, usapalak eta txitak, landare gainean.  |  argazkiak: Maitane aiala

sukaldeko argira ere, eta gauez 
ere bertan.

Eta zer, eta noiz, izango hurren-
go kapitulua? Hasi ziren Maita-
neren ingurukoak ere usapalen 
ugaltze prozesuaz interesatzen:  
"Lagun batek Interneten begiratu 
eta ez dakit zenbat egunetara 
jaioko zela lehena. Hamazortzi 
egun-edo esan ziguten, eta hogei 
egunera jaio zen". 

"Usoak bikotea direla uste dugu". 
Eta txandaka zaintzen ei dute txi-
ta: "Deitu egiten diote elkarri, eta 
etortzen dira". Oso gutxitan egoten 
ei da uso txikia bera bakarrik. "Eta 
hainbesteko konfiantza hartu dute, 
uzten digute ukitzen".

Aialak ez du uste bigarren 
txita jaioko denik: "Bestea nahiko 
handi dago". Ea lehen hegaldia 
zuzenean ikusteko zortea ere badu-
ten. A zer gauza, telebistarik piz-
tu gabe!
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