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Nagusilan eta etorkinen taldeak). 
2011n jarri zen martxan Berga-
rako Elikagaien Bankua. Urte 
hartan 1.300 pertsona inguruk 
jaso zuten laguntza eta 2012an 
2.300ek. "Datuak ikusi besterik 
ez dago jende gehiago etortzen 
dela ohartzeko. Orokorrean, herri 
guztietan egin du gora eman 
beharreko jan kopuruak", dio. 

Behardunen profila
Beraz, nabaritu dute krisiaren 
eragina bi kasuetan. Gainera, 
egoera kaxkarrean dauden fami-
lia edo pertsonen profila ere alda-
tu da zertxobait. Nahiz eta  zehaz-
tu duten atzerritarrek jarraitzen 
dutela izaten laguntza eskatzera 
joaten direnen gehiengoa. "Deba-
goieneko kasuen %90 etorkinak 
dira. Bertako jendea ez da guga-
na horren erraz hurbiltzen. Egia 
da, azken horien kasuan, familia 
eta lagunengatik jasotzen duten 
babesa ere handiagoa izaten dela; 
sostengu bat izaten dute. Etorki-
nen kasuan, berriz, ez da horre-
la izaten", zehaztu nahi izan du 
Jorrinek. Hala ere, badio bertakoei 
ere eragin diela krisiak, eta adi-
bide batzuk jarri ditu: "Etorri 
izan da bikote bat edo beste, biak 
langabezian geratu eta hipoteka 
batean sartuta daudenak edo 
alokairu oso altua dutenak. Bai-
ta oso pentsio baxuak dituzten 
alargunak ere".

Agirrebeñak adierazi du, bes-
talde, denetariko jana behar iza-
ten dutela egoera ekonomiko 
larrian daudenek. Azken kanpai-
nan, baina, umeentzako (0-3 urte 
bitartekoak) janaria batzeko deial-
di berezia egin zuten, haiek jan 
barik gera ez daitezen. 

Bestalde, azpimarratu nahi 
zain du oso garrantzitsua dela 
laguntza eskatzaileen kontrol bat 
eramatea: "Janaria jasotzeko, 
protokolo bat bete behar izaten 
da. Horrela, ziurtatzen da lagun-
tza benetan behar duenak jasotzen 
duela". 

Caritasen ere kasu bakoitza 
modu indibidualean aztertzen 
dute, bakoitzaren beharrak zein-
tzuk diren jakiteko. Hala, Jorri-
nek adierazi du pertsona helduek, 

adibidez, askotan ez dutela jaki-
ten laguntza publikoak eska 
ditzaketela eta hori azaltzea iza-
ten dela euren eginbeharra. Bes-
te batzuetan, laguntza zuzena 
eskaintzen dute. Hala ere, hark 
garrantzia eman nahi izan dio 
egin beharreko bideari edo harre-
manari. Hau da, egoera ekono-
miko txarretik irteteko, bide-la-
gun izateari. Hor funtsezko jotzen 
du prestakuntza. "Lanbidek ape-
nas antolatzen du ikastarorik 

une honetan eta horrelako egoe-
retan dauden pertsonek forma-
kuntzarako behar handia izaten 
dute. Uste dugu hori dela bidea, 
eta baita proiektu ekintzaileak 
sortzea". Oñatin dagoen Bideba-
rri enpresa jartzen du adibide 
bezala (erdia Oñatiko Udalarena 
da eta erdia Caritasena). Bazter-
keta sozialerako arriskuan dau-
denek egiten duten bertan lan. 

Eskuzabaltasuna 
Krisi garaian, jendearen beharrak 
areagotu dira, beraz; baina baita 
hainbaten eskuzabaltasuna ere. 
Hala diote behintzat bi ordezka-
riek. "Zorionez, jende gehiagok 
hartzen du bestea laguntzeko 
konpromisoa. Caritasek jasotzen 
dituen eskupekoen kopurua igo 
egin da, esaterako. Horrek argi 
erakusten du gizartearen sentsi-
bilizazio maila. Asko eskertzen 
dugu hori", aipatzen du Carita-
seko bailarako arduradunak.

Elikagaien Bankuan ere uga-
ritu egin dira dohaintzak."En-
presa, lantoki zein pertsonenga-
tik jasotako janari kopurua area-
gotu egin da. Adibidez, elikagaiak 
batzeko supermerkatu eta den-
detan egin genuen azken kanpai-
nan oso datu onak lortu genituen. 
Gure aurreikuspenak ziren 120.000
-150.000 kilo batzea Gipuzkoan. 
Gure zonan bakarrik, 112.000 kilo 
jaso genituen eta probintzia guz-
tian 350.000", zehaztu du Agirre-
beñak pozik. 

"Gu ez gara soluzioa, ez dugu 
irtenbidea eskaintzen, laguntza 
baizik", dio Agirrebeñak, ordea. 
Hala, argi adierazten du krisiari 
buelta emateko beharrezkoak 
izango direla bestelako erabakiak. 
Bien bitartean, baina, bide-lagun 
izango dituzte Elikagaien Ban-
kuko zein Caritasko boluntarioak 
egoera ekonomiko larrian dau-
denek. Eurek ere esku zabalik 
hartuko dituzte.

IrAtI gOItIA  |  arrasatE

Apirileko langabezia datuak jakin 
berri ditugu asteon. Debagoie-
nari dagokionez, martxoan bai-
no 25 langabe gutxiagorekin 
bukatu da apirila. Hain zuzen 
ere, 3.783 langaberekin. Hala, 
langabezia tasak %0,09 egin du 

behera, eta %12,69an kokatu da 
bailaran. 

Hego Euskal Herriari dago-
kionez, kasu horretan ere behe-
ra egin du langabe kopuruak. 
Bizkaian izan ezik, beste herrial-
de guztietan egin du behera. 
Gipuzkoan, 49.134 langabe zeuden 

apiril bukaeran; martxoan baino 
458 gutxiago (-%0,92). 

Gizarte Segurantzan gora egin 
du afiliazioak Hego Euskal Herri-
ko lau lurraldeetan. 1.120.236 
zeuden izena emanda apiril amaie-
ran; martxoko datuekin aldera-
tuta, 4.104 langile gehiago. 

Argirik ez da ikusten
Datuek pixka bat hobera egin 
dute, baina ez da susperraldi 
nabarmenik izan. Hala eta guztiz 
ere, azkenaldian bagabiltza entzu-
ten errekuperazio hitza edo egoe-
ra ekonomikoaren hobekuntzaren 
gaineko hainbat berba. Badago 
krisia gainditzen hasi garela 
dioenik ere. 

Bada, Gipuzkoako Elikagaien 
Bankuko eta Debagoieneko Cari-
tasko ordezkari banarekin egon 
nahi izan dugu, eurek duten ikus-
pegia jasotzeko. 

“Guk ez dugu errekuperazio-
rik ikusten. Esatekotan, alderan-
tzizkoa esango nuke. Izan ere, 
laguntza eskaeren kopuruak gero 
eta gehiago egiten du gora gure 
kasuan, behintzat", dio Jose Anto-
nio Agirrebeñak, Bergarako 
Gipuzkoako Elikagaien Bankuko 
arduradunak. Gaineratzen du 
eurek horrenbeste eskaera izatea 
sintoma txarra dela: "Gauzak 
ondo egongo balira eta erreku-
perazio bat biziko bagenu, jendeak 
ez luke hona etorri beharko, eta 
gero eta gehiago dira gugana 
datozenak. Nik ez dakit ze neur-
keta egiten dituzten errekupera-
zioaz jarduten dutenek".

Iritzi berekoa da Debagoiene-
ko Caritasko arduradun Xabier 
Jorrin ere. Hark ez du hobekun-
tzarako sintomarik ikusten. "Guk 
momentuz ez dugu horrelakorik 
ikusten. Egia da, errekuperazioa 
egongo balitz ere, guregana etor-
tzen diren pertsonengan ez litza-
tekeela bat-batean islatuko. Izan 
ere, gugana datozen gehienek 
denbora luzea daroate langabezian 
eta ez dute aurrezkirik izaten. 
Beraz, bizi duten egoera zailari 
buelta ematea ez da berehalako 
gauza izaten", zehaztu du. 

Datuen esangura
Biek ala biek datuak erakusten 
dituzte eurek esanikoa babesteko. 
"Gure jardunaren jarraipen zeha-
tza egiten dugu eta datuak oso 
nabarmenak dira. Argi ikusten 
da egoera ez doala hobera", dio 
Jorrinek. Hala, aipatzen du 2012an 
1.821 pertsonari eskaini zietela 
laguntza Debagoienean; 2013an, 
2.177 izan ziren eurengana jo 
zutenak. Igoera agerikoa da; 
zehazki, 356 lagun gehiago.

Agirrebeñak ere datuak har-
tzen ditu eskuetan. Horrela, 
zehaztu du 3.564 pertsonak jaso 
dutela laguntza Bergaran dagoen 
Elikagaien Bankutik aurten –api-
rila bitarte–. Goierri, Debagoiena, 
Debabarrena eta Urola bailarako 
herriei ematen diete laguntza, 30 
ingururi; eta 36 erakunderekin 
egiten dute lan (udalak, Caritas, 

Langabezia tasak oinarri hartuta, egoera ekonomikoari buelta ematen gabiltzala diote hainbatek

Caritasek eta Elikagaien Bankuak inoiz baino eskaera gehiago izan zituzten joan den urtean 

errekuperazioa erreala ez den 
bitartean, bide-lagunak

Pertsona bat Arrasateko Lanbideko egoitzara sartzen, atzo.  |   irati Goitia

Bergaran dagoen Gipuzkoako Elikagaien Bankuan boluntarioak lanean, eguaztenean.  |   i.g.
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x a b i e r  J o r r i n  
c a r i ta s

datua

2014ko apirilera bitartean, 
3.564 pertsona lagundu 
dituzte Bergarako bankuan.

3.564
pErtsona

datua

Bailaran 2.177 pertsonari 
eskaini zien laguntza 
Caritasek joan den urtean.

2.177
pErtsona

ELikAGAiEn BAnkuko 
dAtuAk, 2012

Jasotako janari kopurua

Bergara 198.522 kg

Oiartzun 1.586.896 kg

guztira 1.745.769 kg

Emandako janari kopurua

Bergara 177.539 kg

Oiartzun 1.582.790 kg

guztira 1.720.680 kg

i t u r r i a :  b e r g a r a k o  e l i k a g a i e n  b a n k u a

CAritASEk EurotAn 
EMAndAkoA

2012 2013

Eskoriatza
3.264 5.492

Aretxabaleta
13.571 19.062

Arrasate
62.263 86.043

Oñati
34.206 30.169

Bergara Parrokia
22.325 30.642

Bergara 'Inclusion'
37.539 42.086

Debagoiena, guztira
173.168 213.494

i t u r r i a :  c a r i ta s

asteko gaia
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"Datuek 
nabarmen 
adierazten dute 
egoerak ez duela 
inola ere hobera 
egin"

x a b i e r  J o r r i n  
c a r i ta s

datua

2014ko apirilera bitartean, 
3.564 pertsona lagundu 
dituzte Bergarako bankuan.

3.564
pErtsona

datua

Bailaran 2.177 pertsonari 
eskaini zien laguntza 
Caritasek joan den urtean.

2.177
pErtsona

ELikAGAiEn BAnkuko 
dAtuAk, 2012

Jasotako janari kopurua

Bergara 198.522 kg

Oiartzun 1.586.896 kg

guztira 1.745.769 kg

Emandako janari kopurua

Bergara 177.539 kg

Oiartzun 1.582.790 kg

guztira 1.720.680 kg

i t u r r i a :  b e r g a r a k o  e l i k a g a i e n  b a n k u a

CAritASEk EurotAn 
EMAndAkoA

2012 2013

Eskoriatza
3.264 5.492

Aretxabaleta
13.571 19.062

Arrasate
62.263 86.043

Oñati
34.206 30.169

Bergara Parrokia
22.325 30.642

Bergara 'Inclusion'
37.539 42.086

Debagoiena, guztira
173.168 213.494

i t u r r i a :  c a r i ta s

asteko gaia

DEBAGOIENEKO 
EROSKETA BONUAK

Debagoieneko Mankomunitateak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza-
rekin, 10.000 euroko partida bideratu du DEBAGOIENEKO EROSKETA 
BONUAK kanpaina gauzatzeko. Horri esker, Debagoieneko herritarrek 25 
euroko balioa duen bonua erosi ahal izango dute 20 euroren truke, Deba-
goieneko hainbat dendatan erosketak egin ahal izateko. 

Debagoieneko denda oro atxikitu ahal izango da kanpaina honetara,  betie-
re bere jarduera nagusia EJZn merkataritza txikizkariari dagozkion IEZren 64, 
65 edo 66 epigrafeen barruan badago. Atxikitzeko, eskaera orria aurkezteaz 
gain, saltokiek EJZko alta-agiriaren kopia ere aurkeztu beharko dute maiat-
zaren 12tik ekainaren 30era bitartean ondorengo tokietako batean:
 - ARRASATE: Debagoieneko Mankomunitatean, 943 79 30 90
 - ARETXABALETA: Arkupe Kultur Etxea
 - ANTZUOLA: Udaletxean (goizez)/ Liburutegian (arratsaldez),
 - BERGARA: Kultur etxeko sarreran, Errotalde jauregian
 - ELGETA: Udaletxean
 - ESKORIATZA: Ibarraundi Museoa
 - OÑATI: Udal Bulegoetan

Kanpaina aurrera joan ahala, kanpainarekin bat egiten duten denden zerren-
da publikatuko da Debagoieneko Mankomunitateko webgunean (www.de-
bagoiena.com). Honez gain, parte hartzen duten dendek kartel bereizgarri 
bat izango dute beraien establezimenduetan.

DEBAGOIENEKO EROSKETA BONUAK maiatzaren 19tik aurrera eskuratu 
ahal izango dira agortu bitartean eta pertsonako bonu bakarra erosi ahal 
izango da; horregatik, bonua erostean nortasun agiria dokumentua erakus-
tea beharrezkoa izango da. Guztira, 2.000 bonu kaleratuko dira eta ekaina-
ren 1etik 30era bitarteko indarraldia izango dute. Bonuak erabili ahal izateko 
gutxieneko gastuak 25 eurokoa izan beharko du eta erosketa-tiket bakoitze-
ko bonu bakarra onartuko da.
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Kontseilu Errektorearen erabakiz, Elkartearen Ohiko Batzar 
Orokorrera deitzen da. Batzarra, Aretxabaletako Kiroldegian, 
egingo da 2014ko maiatzaren 16an, arratsaldeko  15:30ean lehen 
deia eta, kasua balitz, bigarrenean, 16:00etan, egun eta toki berean, 
hurrengo eguneko gai zerrendaren arabera:

GAI ZERRENDA
Aktak onartzeari buruzko informea eta akordioa.1. 
Memoria irakurtzea eta onartzea.2. 

2013ko gestioari buruzko akordioa.2.1. 
2014ko Gestio Plana onartzea.2.2. 

2013ko Kontuen eta Balantzeen azterketa.3. 
2013ko Emaitzen banaketa.4. 
Erregimen ekonomikoari buruzko xedapen estatutarioak.5. 
Mondragon Componentes eta Fagor Taldeari buruzko 6. 
txostenak.
Bazkideen maileguak 2014.7. 
2014 ekitaldirako Lan Aurrerakinen inguruko erabakiak.8. 
Kooperatibako RIC 50. artikulua aldatzea.9. 
Bazkide Berriak Hautatzeari buruzko Arauaren 7. artikulua 10. 
ezabatzea.
Kontseilu Errektorearen jakinarazpenak.11. 
Kanpoko Auditoreak izendatzea.12. 
Fagor eta Mondragon Componenteseko Batzar 13. 
Orokorretarako ordezkarien hautapena.
Galderak eta eskaerak.14. 

Kontseilu Errektoreko Idazkaria
Aretxabaleta, 2014ko apirilaren 28an

2014ko OHIKO BATZAR OROKORRERAKO DEIA

COPRECI, KOOP. ELK. OHIKO BATZAR NAGUSIA
D E I ALDIA

Eguna: 2014ko maiatzaren 16a. 
Ordua: 14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena.
Tokia: ULMA Taldeko auditoriuma – 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 ekitaldiari dagozkion interesak sortzea.5. 
2013ko ekitaldiko emaitzak banatzea.6. 
Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko 7. 
beste helburu batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK).
Supraegiturako entitateei buruzko gaiak.8. 
Estatutu Sozialen testu bategina onartzea.9. 
Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak.10. 
Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena.11. 
Kontseilu Errektoreko lehendakaria izendatzea.12. 
Kontseilu Errektoreko kideak berritzea.13. 
Zaintza Batzordeko kideak berritzea.14. 
Kontseilu Sozialeko kideak berritzea.15. 
Auditorea izendatzea edo berrautatzea.16. 
Ahalmenak eskuordetzea.17. 
Galde-eskeak.18. 

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 Servicios de 
Manutención, S. Coop.eko egoitzan proposatutako Estatutu Sozialen testu 
bategina eta dagokion justifikazio txostena aztertzeko, eta doan emateko 
edo bidaltzeko eska dezaketela.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2014ko apirilaren 29a 

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.   Oñati

uBANE mADErA  |  debagoiena

133.328.648,33 euro (BEZa barne). 
2,9 kilometro; bi zubi; bi tunel 
eta Udalatx barruko tunelen zati 
bat. Horiexek dira Espainiako 
Sustapen Ministerioak asteon 
lizitaziora atera duen Abiadura 
Handiko Trenari dagozkion obra-
ren ezaugarriak. Eguaztenean 
hala irarri zuen Estatuko Buletin 
Ofizialak. Bergarako lotuneak 
dituen bost zatietatik lehena da 
orain lizitaziora atera dutena. 
Eta buletinean iragarritakoaren 
arabera, lanak esleitu ondoren, 

34 hilabeteko epean bukatu behar-
ko dituzte. 

Udalatx barruko tunelak
Zati horrek izango dituen ezau-
garrien artean, nabarmentzekoak 
dira Karraskainen eraikiko dituz-
ten bi tunelak: ekialdean eta 
mendebaldean eraikiko dituzte, 
eta 448 eta 543 metro luze izango 
dira, hurrenez hurren. 

Esanguratsua izango da, bai-
ta ere, Udalatx barruko ekialde-
ko tunelaren zati bat eraikiko 
dutela (2,3 kilometro) eta men-

debaldekoaren beste zati bat (2,3 
kilometro). Eta baita ere Kobate 
erreka zeharkatzeko bi zubi erai-
kiko dituztela: ekialdekoa 83 metro 
luze izango da eta mendebaldekoa 
28 metro luze. 

Zati horretaz gainera, Berga-
rako korapiloa gauzatzeko beste 
lau trenbide zati faltako lirateke 
egiteko: Arrasate-Bergara (Zuma-
legi sektorea, 2,7 kilometro); 
Arrasate-Bergara (Angiozar sek-
torea, 2,6 kilometro); Elorrio-Ber-
gara (2,6 kilometro) eta Elorrio
-Elorrio (2,9 kilometro). 

bergarako lotunea 
aurten hasi gura dute 
Eskaintza ekonomikoak aurkezteko epea aurtengo irailaren 9an bukatuko da

udalatx barrua zulatuta dago dagoeneko; orain, azpiegiturak eraiki beharko dituzte.  |   goiena

HErriz HErri

h e r r i a l a n g a b e a k e h u n e k o a

antzuola 107 %9,81

aretxabaleta 360 %10,65

arrasate 1.672 %16,14

bergara 841 %11,99

elgeta 49 %9,04

eskoriatza 261 %12,81

leintz gatzaga 10 %7,41

oñati 483 %9,20

guztira 3.783 %12,69

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa

lEIrE kOrtABArrIA  |  debagoiena

Langabezia zertxobait jaitsi da 
apirilean. Batez ere, hiru herritan 
hobetu da datua: Aretxabaletan, 
Bergaran eta Oñatin. Hala, api-
rila 3.783 langaberekin bukatu 
da (martxoan baino 25 gutxiago), 
%12,69ko tasa.

martxoan baino 25 
langabe gutxiagorekin 
bukatu da apirila

u.m.  |  debagoiena

Aurkeztu dute Debagoieneko 
Fiare banka etikoa, atzo iluntzean 
aurkeztu ere (eguena). 45 pertso-
na fisikok eta zazpi juridikok 
osatu dute kooperatiba gurean. 

Kide egin dira Bergarako 
eta Oñatiko Udalak, parrokia, 
beste bi erakunde erlijioso eta 
gobernuz kanpoko bi erakunde. 
"Gainontzeko entitate juridikoen 
izenak ezin ditugu jakinarazi 
konfidentzialtasun kontuenga-
tik", adierazi du Periko Etxe-
buruak, Fiareren Gipuzkoako 
arduradunak. Gogora ekarri 
du edozein egin daitekeela Fia-
reko bazkide. "Honako ekarpe-
nak egin behar dira horretara-
ko: gutxienez, 300 euro pertso-
na fisikoek; 600 euro irabazi 
asmo bako pertsona juridikoek 
eta 1.800 euro gainontzeko enti-
tateek". Etxeburuak jakinarazi 
du Gipuzkoan 500 bazkide dire-
la Fiareko kide eta espero dute-
la 2014an 200 gehiago lortzea. 
"Debagoienean martxa onean 
dabil, kontuan hartuta 2013an 
eratzen hasi zela. Proiektua 
egingarria da eta kontsolidatzen 
doa (…) 2012 eta 2013an eman 
dira pauso garrantzitsuak. Toki-
ko taldeak eratu dira Aretxa-
baletan, Oñatin eta Arrasaten. 
Eta asmoa da gainontzeko herrie-
tara ere zabaltzea".  

5.000 bazkide 
Fiarek 2005ean ekin zion ibilbi-
deari, Bilbon. 5.000 bazkide eta 
5 milioi euroko kapital soziala 
du orain. "Gainera, Fiarek 42 
milioi euroko deposituak admi-
nistratzen ditu eta 36 milioi 
euroko mailegu/kredituak onar-
tu ditu irabazi asmo bako elkar-
teendako", azpimarratu du Etxe-
buruak. "Hori guztia egin du 
zortzi lagunez osatutako lan-tal-
dearekin eta 500 boluntariorekin, 
eta Estatuko 600 elkarteren babe-
sarekin. Horrek erakusten du 
600.000 euro baino gutxiagoko 
aurrekontuarekin gauzatu ahal 
izan dela 2013an egindakoa. Bide 
batez, berankortasunaren koe-
fizientea ez da %3ra iristen, 
ohiko banketxeetan, orain %13an 
dagoenean", gaineratu du Gipuz-
koako arduradunak. 

datua

Fiareko bazkide egin nahi 
duten pertsonek 300 
euroko ekarpenak egin 
behar dituzte.

300
Euro

Handitzen segitzeko 
asmoarekin aurkeztu 
dute gurean Fiare
Banku etikoak 52 bazkide bereganatu ditu 
Debagoienean, baina gehiago lortu gura dituzte
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ANE ElOrDI  |  oñati

Oñatiko turismo zerbitzuez ardu-
ratuko den enpresa kontratatu 
nahi du Udalak. Bete beharreko 
gutxieneko zerbitzuak izango 
dira Oñatiko Turismo Bulegoa, 
San Migel errota eta Arrikrutz 
kobak kudeatzea. Horrez gain, 
bisitariei informazioa eskaini eta 
gidaritza lanak ere bere gain 

hartu beharko ditu. Gainera, 
Oñatiko turismoa sustatzeko lan 
egingo du, besteak beste. 

Eskaintzak aurkezteko epea 
maiatzaren 12an (astelehena) 
bukatuko da (Udaleko bulego oro-
korretan). Eskatzaileek Lehen 
Hezkuntzako bigarren mailako 
ikasketen agiria aurkeztu behar-
ko dute, baita C1 gidabaimena eta 
euskarazko C1 gaitasun-agiria ere 
(EGAren parekidea). Frantsesaren 
eta ingelesaren ezagutza balora-
tuko da. 

Prozedura irekia 
Kontratuaren prezioa urteko 
97.000 euro izango da, BEZa kan-
po. Prozedura ireki bidez eslei-
tuko dute zerbitzua; kontratua-
ren iraupena, berriz, bi urtekoa 
izango da, beste bi urtez luza-
tzeko aukerarekin. 

uBANE mADErA  |  debagoiena

Arantza Palacio (Bergara, 1944) 
eta Maritxu Goikoetxea (Ber-
garan bizi den gasteiztarra, 
1948) dira Debagoieneko Frac-
king Ez taldeko kideak. Duela 
gutxi hirugarren bat ere gehi-
tu zaizkie: Iker Carrasco esko-
riatzarra. Frackingaren gainean 
duten kezka zabaltzeko sortu 
dute taldea eta sinadurak batzen 
hasi dira.
Zer dela eta orain horrelako kez-
ka frackingaren gainean?
Herri Ekimen Legegilea aur-
kezteko asmoa dago Gasteizko 
Parlamentuan. EAEn 30.000 
sinadura aurkeztu behar dira 
horretarako. Eta horregatik 
hasi gara sinadurak batzen. 
Horrez gain, jendea gaiaren 
gainean informatu nahi 
dugu.
Eta zergatik?
Ikusten dugulako frackinga oso 
praktika arriskutsua dela. Lehe-
nik eta behin, lur eremu handiak 
behar dira. Gero, kontuan izan 
behar da gas kopuru gutxiene-
ko batzuk ateratzeko sekulako 
putzuak eta zundaketak egin 
behar direla. Oso zulo sakonak 
egin behar dira, gasa dagoen 
lekuraino iristeko (2-3-4 kilo-
metro lurpetik), eta ez dira 

ohiko gas poltsak. Gasa pizarra 
edo eskisto motako harrian 
harrapatuta dagoenez, harriok 
apurtzeko sartu behar dituzte 
milioika litro ur, gehi harea 
gehi produktu kimikoak. Hori 
dela eta, akuiferoak, etxerako 
urak eta lurra kutsatu egiten 
dira. Gainera,  bueltatzen den 
ura kutsatuta egoten da eta ezin 
da birziklatu.  Eta airea ere 
kutsatu egiten da, ze gas kopu-
ru jakin batek ihes egiten du.
Zergatik plazaratu dira orain kez-
ka horiek Debagoienean?
Batetik, Herri Ekimen Legegi-
lea abian jarri dugulako. Eta 
bestetik, Espainiako Industria, 
Komertzio eta Turismo Minis-
terioak landutako mapa baten 
arabera, gure bailaran ere eska-
tuta daudelako baimenak zun-
daketak egiteko, Sustraia ize-
neko esparruaren barruan. Hor 
sartu dituzte Eskoriatza, Are-
txabaleta, Oñati, Arrasate, 
Antzuola, Bergara eta Elgeta. 
Araban aspaldi hasi ziren mobi-
lizatzen, Fracking Ez Araba 
taldea sortu zuten eta sekulako 
lana egin zuten herrialde guz-
tian. Besteak beste, manifesta-
zio oso handia egin zuten 2012an. 
Horregatik zenbaitek uste dute 
Arabako arazoa dela bakarrik. 

Oso oker daude. Euskal Herri 
osoan dute frackinga egiteko 
asmoa, Enkarterrietatik Nafa-
rroaraino. Ikusita Gipuzkoan 
eta Bizkaian ez zegoela ia infor-
maziorik, hutsune hori bete 
egin behar zela ikusi genuen.
Hemengo arazoa da bakarrik?

Ez, Europa osokoa da. Eta leku 
bakoitzean erantzun desberdi-
na eman zaio. Frantzian, adi-
bidez, ez dute onartu; ezta Ale-
manian ere. Britainia Handian 
momentuz gelditu egin dituzte 
proiektuak, putzuen inguruan 
lurrikara txikiak sortu direla-
ko. Nafarroako gobernuak ere 
ezezkoa emanda dauka… 
Zundaketak arriskutsuak dira?
Bai, ze ustiaketa egiteko pro-
zesu berbera egin behar dute.
Eperen bat badago?
Uztailerako entregatu behar 
dira  sinadurak Legebiltza-
rrean.

Eta zela doa bilketa?
Araban ondo, baina Gipuzkoan 
eta Bizkaian motel. Hala ere, 
guk Debagoienean mahaiak 
jartzen ditugunean jendea 
etortzen da sinatzera zein 
informazioa eskatzera.
Hurrengo hitzordua non da?
Bihar [zapatua] Bergarako 
azoka plazan, goizean. Zapa-
turo ahaleginduko gara mahaia 
jartzen. Eta eguenero kalean 
egongo gara,  pintxo-potea 
aprobetxatuta, Bergaran, ze 
orain arte Arantza eta biok 
ibili gara taldean. 
Eta eperik bada Debagoienean 
zundaketak egin ahal izateko?
2015erako eskura ditzakete 
baimenak
Norbaitek Fracking Ez Deba-
goieneko taldeko kide izan nahi-
ko balu?
Pozik hartuko dugu. Taldea 
sendotu nahi genuke. Sinadu-
rak batzeaz gainera, beste 
ekintza batzuk egin nahi geni-
tuzke, hitzaldiak eman eta 
abar. Gurekin harremanetan 
jartzeko: Maritxu Goikoetxea: 
685 72 83 27 (m.goikoetxea3@
gmail.com) edo Arantza Pala-
cio: 650627680 (arantzapalacio@
gmail.com). 

Arantza Palacio eta Maritxu Goikoetxea, Bergarako Santa Ana parkean.  |   u:M:

arantza palacio eta maritxu goikoetxea | Fracking ez taldea

"2015erako eskura 
ditzakete zundaketekin 
hasteko baimenak" 
Debagoieneko Fracking Ez taldea sinadurak 
batzen hasi da Herri Ekimen Legegilea aurkezteko 

"Frackingaren 
aukeren barruan 
Debagoien osoa 
sartu dute"

Debagoiena

datua

Eskaintzen den kontratua bi 
urterakoa da, beste bi urte 
luzatzeko aukerarekin. 

2
urtE

oñatiko turismo zerbitzuak 
kudeatzeko deialdia
Besteak beste, arrikrutz kobazuloen eta turismo 
bulegoaren kudeaketa kontratatu gura dute
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uBANE mADErA  |  arrasatE

Egun osoko egitaraua antolatu 
dute Arrasateko Seber Altube 
plazan bat egingo duten Harre-
man, Activos Por Un Mundo 
Solidario, Serso eta Mundukide 
gobernuz kanpoko erakundeek. 
Taulako ekitaldioz gain, honako 
ekintzok ere izango dira: Ankur-
ko (India) proiektuaren aldeko 
tonbola, gobernuz kanpoko era-
kundeen erakusketa, grafitigin-
tza eta Arizmendik antolatutako 
jarduerak. Hori guztia, helburu 
dutelako ahalik eta herritar gehie-
ni ezagutaraztea gobernuz kan-
poko erakundeek lantzen dihar-
duten proiektuetara.   

EGitArAuA

11:00 eta 16:30 
puzgarriak.

12:00 arrasate Musikal

13:00 txatxilipurdirekin 
jolasak.

17:30. 'kontaidazu  
beste bat'.

18:30 txokolatada.

19:30 Herrixa Dantzan.

20:30 eroski bidaien 
sariaren zozketa.

Manifestariak Mondragon taldearen egoitzaren aurrean, pankartekin.  |   imanol gallego

ImANOl gAllEgO  |  arrasatE

Fagor Etxetresnetako eta Edesa-
ko 1.080 erretiratu eta langileren 
interesen ordezkari moduan era-
tu diren Ordaindu eta Eskuratu 
elkarteek manifestazio bateratua 
egin zuten atzo, eguena, Arrasa-
ten. Hain justu, Mondragon Tal-
dearen egoitzaraino joan ziren 
protestan. Helburua, lanean jar-
dun duten urte guztietan pilatu-
tako aurrezkiak berreskuratu 
gura dituztela aldarrikatzea: 
"Negoziazioa eta konponbidea 

dira nahi ditugunak. Erretiratuok 
hortxe ditugu aurezki guztiak 
eta nahi dugu horiek diruok lor-
tu", adierazi du Klara Elkoroba-
rrutiak, Ordaindu plataformako 
bozeramaileak. Eta hori lortu 
ahal izateko, bi plataformen orain-
go helburu nagusia kooperatiba-
ko buruekin negoziatzea da.

Martitzenean, batzarra 
Hori horrela, eta Arrasateko koo-
peratibaren "isiltasun eta irmo-
tasuna" ere salatu duten arren, 

martitzenean, maiatzaren 13an, 
Ordaindu plataformako kideak 
Fagorreko presidente Josean 
Alustizarekin batzartuko dira. 
Hala ere, orain arte moduan, 
arazoari konponbide bat eman 
arte, mobilizazioekin jarraituko 
dutela aurreratu dute; hori bai, 
"biolentzia barik eta trankil".

Korporazioaren egoitzan 
komunikatua irakurri eta gero 
Laboral Kutxako egoitzatik pasa-
tu zen manifestazioa. Gero, behe-
ranzko bidea hartu zuten.

martitzenean Fagorreko presidentearekin 
batzartuko dira ordainduko ordezkariak
Manifestazio bateratua egin dute ordaindu eta Eskuratu elkarteek 

arte-jardueretan diharduten arizmendiko ikasle 
izandakoak gonbidatu dituzte ikastolaren egunera
Arizmendi Ikastolak ekainaren 13an, egubakoitza, Ikastolaren 
Eguna ospatu behar du Arrasaten. Arratsaldean hasi eta ilun-
tzera bitarteko ospakizuna izango da. Eta aurten, artisauen 
postuekin eta artisten parte-hartzearekin antolatuko du jaia. 
Bada, ohar honen bitartez artisautzan eta bestelako arte-jardue-
retan (musikan, margotzen…) ari diren ikasle ohiak gonbidatu 
nahi ditu jaian parte hartzera. Interesatuta egonez gero, hona 
idatzi behar da: arizmendi@arizmendi.ikastola.net. 

ANE ElOrDI  |  debagoiena

Debagoieneko Stop Kaleratzeak 
elkarteak positibotzat jo du 
Kutxabanken IRPH indizearen 
inguruko auziaren epaia. Salva 
Gonzalez taldekideak adierazi 
du helburua dela IRPH indi-
zearen klausulak gehiegizkoak 
direla frogatzea, eta epaiaren 
bitartez lehen urratsa egin 
dutela dio. 

Gonzalezen ustez, orain arte, 
Kutxabankek herritarrei iruzur 
egin die, eta epaiaren bitartez 
erakundearen jarrera agerian 
geratu da. Nahiz eta epaia 
Gipuzkoako IRPH Stop plata-
formako kideen aldekoa izan, 
Kutxabankek helegitea aurkez-
tuko du. Hori dela eta, Gonza-

lezen ustetan, garaipenaren 
lehenengo pausoa baino ez da, 
eta oraindik bidea dago egite-
ke. Europako 93/13/CEE direk-
tiban oinarritzen da epaia, eta, 
Stop Kaleratzeen ustez, Euro-
pako araua izateak berme han-
diagoa ematen dio auziari; 
sententziak aurrera eginez gero, 
gehiegizko klausulak bertan 
behera geldituko dira.

Salaketen garrantzia 
Edozelan ere, Gonzalezek dio 
salaketak jartzea garrantzitsua 
dela, eta hori dela konponbide 
bakarra. Beraz, Stop Kaleratzeak 
elkartetik kaltetutako herrita-
rrak salaketa jartzera animatu 
nahi dituzte.

Frogatu gura dute kutxabanken 
klausulak gehiegizkoak direla 
irpH erabiltzeagatik zigortu egin du epaileak 
kutxabank, eta Euribor + 1 erabiltzera behartu

u.m.  |  debagoiena

Hiru ekimen nagusi iragarri ditu 
Debagoienerako EH Bilduk hau-
teskunde kanpainari begira: 
Oñatin astelehenean (maiatzaren 
12an) 19:00etan izango dira Mai-
te Aristegi diputatua eta Rebeka 
Ubera, Gipuzkoako Batzar Nagu-
sietako kidea. Arrasaten, maia-
tzaren 16an (egubakoitza) 19:00e-
tan Herriko Plazan izango dira 
Pello Urizar EAko idazkari nagu-
sia eta legebiltzarkidea eta Marian 

Beitialarrangoitia legebiltzarki-
dea eta Hernaniko alkate ohia. 
Eta Bergaran, maiatzaren 22an, 
Munibe plazan izango dira Mai-
te Aristegi eta Juanjo Agirreza-
bala legebiltzarkidea eta EAko 
nazio batzordeko kidea. 

Ekitaldioz gainera, baina, 
herriz herri hitzaldiak ere egin-
go dituzte, eta, besteak beste, 
astelehenean AHTren obren Ber-
garako zatian agerraldia egingo 
du Rebeka Uberak, 11:00etan. 

ekitaldiz betetako kanpaina aurkeztu 
du eH bilduk Debagoienerako
Mezu "ezkertiar eta independentista" zabalduko 
du alderdi abertzaleak ibarrean, herririk herri

 m-25 gobernuz kanpoko erakundeen 
elkartasun festa bihar, zapatua

Tradizioari eutsi eta gaurko 
(egubakoitza) hitzorduarekin 
estreinatuko du alderdi sozia-
listak maiatzaren 25eko hau-
teskunde kanpaina. 11:00etan 
elkartuko dira Arrasateko 
San Andres kalean Gipuzkoa-
ko idazkari nagusi Iñaki 
Arriola, Blanca Roncal lege-
biltzarkidea, Paco Gartzia 
Arrasateko idazkari nagusia, 
Aritz Arrieta Arrasateko udal 
bozeramailea eta bertako zine-
gotzi sozialistak. Besteak 
beste, arrosak eta kanpaina-
ren gaineko eskuorriak bana-
tuko dituzte.  

Arrosak banatzen 
hasiko dute sozialistek 
kanpaina

Debagoiena
RP
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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
Nafarroa hiribidea 3 ARRASATE – 943 71 25 40

Urbieta Mediku Zentroa 
Urbieta kalea 58 DONOSTIA – 943 47 01 44
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ENEkO AZkArAtE  |  bergara

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
eta Kultura sailetan ibilia da 
eta EITBko zuzendari nagusi 
eta Getxoko alkate izana ere 
bada. Iñaki Zarraoa jeltzalea 
erretiratuta dago eta politika 
ere albotik segitzen du, "herriko 
batzokian". Erabakitzeko esku-
bidearen alde lanean diharduen 
Gure Esku Dago ekimenean, 
ordea, buru-belarri dihardu. 
Ekainaren 8ko giza katean par-
te hartuko du eta, hain justu 
ere, gure eskualdean, Bergaran, 
parte hartuko du herrikide 
getxoztarrekin batera.
Bergaran izan zarete asteburuan. 
Zertara etorri zarete?
Ekainaren 8ko giza katean Getxok 
hiru kilometro izango ditu Ber-
gara eta Antzuola artean, eta, 
kilometro horietako bateko ardu-
radun naizenez, tokatu zaigun 
tartea ikusten egon gara Bergaran. 
Logistika kontuak-eta aztertzeko. 
Horrez gain, Bergarako jaigunean 
zertzuk antolatu diren azaldu 
digute Bergarako Gure Esku 
Dagokoek. 
Ze inpresio jaso duzue?
Oso ona: oso adeitsuak izan dira 
gurekin eta oso ondo hartu gai-
tuzte. Azalpen zehatz eta osoak 
eman dizkigute, geure ekarpen 
edo zalantzak aintzat hartu dituz-
te, berehala erantzun digute…
Zenbat lagun espero duzue etortzea 
getxo aldetik Debagoienera?
Getxo, Gorlitz eta Plentzia elka-
rrekin ari gara, eta, berez, 1.200 
lagun tokatzen zaizkigun arren, 
gehiago joango garela badakigu. 
Astetik astera jende berria dator 
metroak erostera, eta 2.000 ingu-
ru izango gara. Ikusi beharko 
dugu, azken unean, antolakun-
tzatik zer esaten diguten, eta 
horren beteta ez dauden kilome-
troak betetzea tokatuko zaigu, 
agian; hau da, Bergarakoez gain, 
beste toki batzuk.
Noiz hasi zineten lanean getxon 
gure Esku Dago ekimenarekin?
Urtarrilean egin genuen aurkez-
pena, Faduran. 450 bat lagun 
elkartu ginen eta, hasiera batean, 
giro hotz samarra antzeman 
genuen kalera atera ginenean, 
batez ere informazio gutxi zegoe-
lako. Baina   hedabideetan-eta 
agertzen joan denean, gero eta 
gehiago hurbiltzen zaizkigu. Eus-
kaldunok, jeneralean, gauza haue-
tan, azken unean ematen dugu 
izena. Gu Algortan ari gara batez 
ere eta Getxoko auzo horretan 
1.500 bat lagunek egingo dugu 
bat giza katearekin. 
Algortan talde zabala osatu 
duzue?

Hasieratik ahalegindu gara era 
guztietako jendea batzen. Hori 
oso garrantzitsua izan da, gerora 
ere, ideologia guztietakoak hur-
bildu ahal izateko. Adinari dago-
kionez, bestalde, jende gaztea 
azkeneko asteotan hasi zaigu 
hurbiltzen. Une honetan, sentsi-
bilitate politiko ezberdineko jen-
dea ari gara taldean. Bizikide-
tzaren aldetik oso garrantzitsua 
da hori. Izan ere, behin eta berri-
ro gabiltza esaten bizikidetza oso 
inportantea dela, ezberdinen 
artean konpondu behar dugula, 
alegia. Berdinen artean konpon-
tzea erraza da, zailena da ezber-
dinen arteko harremana. Uste 
dut Gure Esku Dagok gizarteari 
egiten dion ekarpena hori dela.
giza katea diferenteen arteko eki-
mena dela aipatu duzu. PSE-EEko 
gutxi, ordea, erabakitzeko eskubi-
dea aldarrikatzeko gertu…

Kostatzen ari zaie, baina uste dut 
lehenago ere aitortu izan dutela 
erabakitzeko eskubidea. Eta Gema 
Zabaleta sailburu ohia, esaterako, 
gerturatzen ari da, eta Bilboko 
itsas adarraren ezkerraldeko gaz-
te sozialista geroago eta gehiago 
ere bai. Baina eragin handia dau-
ka euskal sozialistengan PSOEk 
daukan jarrera gai honekiko. Uste 
dut, hala ere, hurbilduko direla, 
herri hau normalizatzeko eta 
bizikidetzan aurrera egiteko. 
Bergaran, EAJko edo jeltzaleen 
inguruko jende gutxiago hurbildu 
da, oraingoz, ekimenera. getxon 
ere hala da?
EAJrekin hitz egin zuen Gure 
Esku Dago ekimenak. Gainerako 
alderdiekin hitz egin zuten 
moduan. Azaldu zitzaien proiek-
tua, herri ekimena dela nabar-
menduz eta alderdien atxikimen-
durik ez dugula nahi, herrien 
atxikimendua baizik. Gure Esku 
Dago ekimenak lortu nahi du 
herria mugitzea helburu baten 
alde, giro bat sortzea, alderdi 
politikoek babes edo zoru bat 
izan dezaten dagokien erakun-
deetan dagokien ekimenak bul-
tzatzen dutenean. Eskubide horren 
alde jende asko dagoela atzean. 
Baina ez dugu alderdien babes 
espliziturik nahi orain. EAJk 
libre utzi die alderdikideei, nahi 
badute, ekimenean parte hartze-
ko. Algortan, EAJko batzuk gau-
de batzordean eta jeltzale asko 
dago, modu normalean, ekimenean 
parte hartzen. Badakit beste herri 
batzuetan ez dela horrela, baina 

ezker abertzaleko batzuk ere ez 
dira horren bizkor apuntatu eki-
menera. Herri batzuetan, alderdi 
ezberdinen arteko egoera edo 
arazoak handiak dira edo izan 
dira. Eta ulertzekoa da batzuei 
kostatzea elkarrekin aritzea. Bai-
na kritiken ordez, gauzak lasai 
hartu eta apurka-apurka jendea 
geureganatzeko lanean jarraitu 
behar dugu. 
Ekimen honek eta gizarte zibilak, 
oro har, zenbat eta indar handia-
goa izan, alderdi ezberdineko jen-
dea hurbiltzen joango da poliki-
poliki?
Bai, sinistuta nago hori hala izan-
go dela. Zenbat eta ezagunago 
izan ekimena, orduan eta arra-
kastatsuagoa izango da giza katea, 
oihartzun handia izango du eta 
jendea hurbiltzen joango da. Batzuk 
damutu egingo dira giza katean 
ez parte hartzearren. Normala da 

zalantzak edukitzea ea nork agin-
tzen duen halako proiektu baten, 
baina ahaleginak egiten gabiltza 
aniztasuna bermatzeko, eta, denon 
ahaleginarekin, jendea hurbildu-
ko zaigu. 
Ze espero duzue ekainaren 8an?
Aurreikuspenak gaindituko ditu-
gu. 50.000 lagunen parte hartzea 
gaindituko dugu erraz, baina ez 
gaindituta ere, aurrera egin behar 
dugu. Helburua ez da 50.000 lagun 
batzea, urrunago doa. Helburua 
da gizartea mugiaraztea, alderdi 
politiko eta agintariei erabakiak 
hartzen laguntzeko. 
Zertarako balioko du giza kateak?
Inportantea da erabakitzeko esku-
bidearen alde gaudenon diskur-
tsoa sendotzeko. Bestetik, herria 
protagonista izatea oso garran-
tzitsua da. Gero, bizikidetzarako 
ere oso-oso inportantea da.   
Zela begiratzen diezu kataluniari 
eta Eskoziari, eta han gertatzen ari 
denari?
Bi erreferente dira, ezberdinak 
biak ere. Bereziki, inbidiaz, Esko-
ziari begiratzen diot. Ez dute 
borrokatu behar izan erabaki-
tzeko eskubidearen alde. Lon-
dresko gobernuarekin adostu 
dute, batere arazo barik. Guk 
eskatzen duguna Eskoziak badau-
ka. Eskubide hori gauzatzera 
doa erreferendumean. Katalu-
niari, ostera, guri bezala, ez dio 
aitortu eskubide hori Espainia-
ko gobernuak, ez du errespetatzen 
nazioarteko eskubide edo prin-
tzipioa.  
Zein da oztopo nagusia herri galde-
keta egin ahal izateko hemen?
Espainiako gobernua edo Estatua 
eta, batez ere, bi alderdi nagusien 
jarrera. Ez dezagun ahaztu PSOE 
ere. Baikor naiz, halere, PSE-EE 
ere gure aldarrikapenetara eto-
rriko dela uste dudalako, baina 
PP beste kontu bat da. 
Ibarretxe saiatu zen erabakitze 
eskubidea aldarrikatzen. Ze ezber-
dintasun dago lehendakariaren 
ahalegin instituzionalaren eta gure 
Esku Dago ekimenaren artean?
Alde nagusia da Ibarretxerena 
ekimen instituzionala izan zela. 
Eta ezezkoa eman ziotenean, 
gizartea ez zela mugitu. Beste 
sasoi bat zen. Gure Esku Dago 
ekimenak, berriz, nahiko luke, 
poliki-poliki, indartzen joan eta 
Legebiltzarrean edo Gobernuan 
proposamen bat egiten denean, 
gizartea atzean egotea.

iñaki zarraoa Bergaran, joan zen egubakoitzean, Gure Esku dagoren ormairudiaren aurrean.  |  imanol soriano

iñaki zarraoa | gure esku dago ekimeneko kidea

"Herria protagonista izatea oso garrantzitsua 
da erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko"

iñaki zarraoa jeltzale getxoztarrak Bergaran parte hartuko du ekainaren 8ko giza katean

oraingo egunetan Debagoienean izan da giza kateko lekua eta antolaketa ezagutzen

"Bergaran oso 
adeitsuak izan dira 
gurekin eta oso ondo 
hartu gaituzte"

"Bizikidetzarako ere 
oso-oso inportantea 
da gure Esku Dago 
bezalako ekimena"

"Espainiak ez du 
errespetatzen 
nazioarteko 
eskubidea"

"Ibarretxeri ezezkoa 
eman ziotenean, 
gizartea ez zen 
mugitu"

 Debagoiena

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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laguntzaileak

H
ona, nire aita izandakoak kontatutako ipuintxo bat. Bazen 
behin belarra lasai jaten zebilen ardi talde bat. Bat-ba-
tean, aurreko egunetako euriek eragindako zulo handi 
batera jausi ziren bi ardi. Gainerako ardiak zuloaren 

inguruan bildu, eta bere sakontasuna ikusita eta bertatik irtetea 
ezinezkoa zela iruditu zitzaienez, bi ardi gaixoei esan zieten 
onena zela hil egin behar zirela onartzea.

Bi ardiak, lagunei jaramonik egin gabe, zulotik indar guztie-
kin irteten saiatu ziren. Goikoek, berriz, irteten ez ahalegintze-
ko oihukatzen zuten, alferrik zela, gehiago sufrituko zutela. 

Ordubetez irteteko ahalegi-
netan ibili eta gero, ardi batek 
goikoei kasu egin eta amore 
eman zuen. Lurrean etzan, eta 
handik gutxira hil egin zen.

Goiko ardiek gero eta oihu 
ozenagoekin errenditzeko esaten 
ziotela, beste ardiak ahalegine-
tan jarraitu zuen, gero eta salto 
handiagoak emanez... eta beste 
bi ordu borrokan jarraitu eta gero, zulotik irtetea lortu zuen!

Beste ardiek, guztiz harrituta, galdetu zioten: "Baina ez al 
duzu entzun zer esaten ari ginen?". Ardiak gorra zela azaldu 
zien. Ardien oihuak zulotik irteteko animoak zirela uste zuela, 
eta animo horiei esker zulotik irteteko indarrak lortu zituela. 

Hausnarketa: gizakiok artaldean bizi gara eta besteon hitzek 
eragin handia daukate gugan. Egungo egoera konplikatuan, askok 
borrokan dihardute egunero bizitzan aurrera egiteko. Kontuz, 
beraz, hitz negatibo batek desanimatuta dagoen pertsona bat 
suntsi dezake. 

Kontuz zer esaten dugun. Kontuz zer entzuten dugun. Ez da 
beti ona besteek esaten digutena entzutea. Selektiboak izan 
gaitezen eta geuretzat ona eta erabilgarria dena bakarrik entzun 
dezagun. Geure inguruan daudenei poztasun eta esperantzarekin 
hitz egin diezaiegun. Eta gure inguruan gertatzen diren gauza 
on eta positiboak ikusteko jarrera eduki dezagun. Hori da aurre-
ra egiteko eta pertsona moduan hobetzeko benetako indarra.

JuAN mArI OkINA
goiena.net/komunitatea/

Artaldean

"geuretzat ona 
eta erabilgarria 
dena bakarrik 
entzun dezagun"

z a b a l i k

A
steburu honetan ospatuko dira Oñatiko San Migel Txiki 
jaiak. Horrek zer esan nahi duen? Irailean ospatzen ditu-
gun San Migel jaiak pasa arte, behintzat, herrian ez dela 
festa girorik faltako. Baina ez bakarrik Oñatin, inguruko 

herri eta auzoetan ere badihardute festak ospatzen. Hori naba-
ritzen da baita jaietan abeslari moduan edota musika jartzen 
ibiltzen garenon artean; dagoeneko asteburuetako agenda bete-
beteta daukat! Hala ere, esan behar dut tristea dela plazak hutsik 
ikustea. Nire gomendioa: ez utzi plazak hutsik taldeak euren 
erromeriak edo kontzertuak ematen ari direnean edo DJa lanean 
dabilenean, animatu eta dantzatu zuek ere plazetan!

AmAIA txINtxurrEtA | atxintxurreta@goiena.com

Jaietan ez utzi plazak hutsik

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

Benvenuti to  
East Belfast! 
(Edo Italiako 
Giroak auzo 
katolikoak nola 
saihestu dituen)
Jon torner
argia.com/blogak/jon-torner/

Belfastetik abiatuko da bihar, 
ostirala, Italiako Giroa. 
Txirrindulariek hiru egun 
emango dituzte Irlandan, 
iparraldetik hegoalderako 
bidean. Herrialdea turistikoki 
promozionatzeko estrategia 
egokia dela uste dute 
agintariek; baita, Ostiral 
Santuko akordioa sinatu 
zenetik 16 urte igaro direnean, 
gatazka armatuaren zauriak 
apurka-apurka desagertuz ari 
direla erakusteko ere, bi etapa 
jasoko dituen Belfast 
"eraberrituaren" kasuan 
bereziki, hainbat politikarik 
nabarmendu duenez. 

Zer ikusiko dute, ordea, 
lasterketa telebistaz jarraituko 
duten 800 milioi ikusle 
potentzialek? 

Zer erakutsiko dute moto 
eta helikopteroetako kamerek?

Eman begiratua Italiako 
Giroko lehen etaparen 
ibilbideari. Erlojuz kontrako 
21,7 kilometro dira, Titanic 
Quarter auzoan hasi, 
ekialderantz jo Stormont-eko 
parlamenturaino, eta handik 
erdialdera, udaletxe atarian 
amaitzeko.

[...] txirrindulariak ez dira 
pasako gehiengo katolikoa 
duten auzoetatik; bai, ordea, 
protestanteak nagusi diren 
ekialdeko zonaldeetatik.

Erabakiak haserrea piztu 
du komunitate katolikoan, 
Belfast mendebaldea apropos 
baztertu dutelakoan. "Ziklistak 
Falls kalean gora eta behera 
ikusteak irudi positiboa 
helaraziko luke mundu osora. 
Hiria promozionatzeaz ari 
gara; tristea da hura 
lasterketatik baztertzea", 
adierazi du Sinn Feinn 
alderdiko parlamentari Paul 
Maskeyk.

Ibilbidearen inguruko 
erabakiak Italiako Giroa 
kudeatzen duen RCS Sport 
taldeak hartu zuela adierazi du 
Irlanda Iparraldeko 
Parlamentuko ordezkari 
Alastair Rossek. 

Gaineratu duenez 
Gobernuak 3 milioi libera 
ordaindu ditu lasterketa 
hartzeagatik. "Publizitate 
terminoetan, hamar bider 

gehiago jaso dugu jada", azaldu 
du, Giroak izango duen 
inpaktu positiboaz mintzo.

Irlandar gatazkaren isla 
diren mural errepublikar ugari 
dago Belfast mendebaldean; 
baita unionistak ere, Shankill 
kale protestantean batez ere. 
Ez ditugu telebistaz ikusiko. Ez 
muralik –Belfast ekialdeko 
margolan unionistak salbu?–, 
ezta, ziurrenik, Giroa hasi eta 
11 egunera egingo diren 
hauteskundeetarako kartelik 
ere, halakorik ez ipintzeko deia 
luzatu baitzaie alderdi 
politikoei.

Hala ere, pentsatzekoa da 
herritarrak haien sinbolo 
identitarioak ikusarazten 
saiatuko direla; eta 
horretarako aukera askoz ere 
handiagoa izango dute 
lasterketa etxe ataritik 
jarraituko duten auzotar 
protestanteek.

Informazio gehiago:
-Loialistek desfilea egingo 

dute larunbatean Belfasten, 
bigarren etapa abiatzean. 
(Belfast Telegraph)

-Banderak kendu eta 
muralak ezabatzeko deia (U.tv)

-David Stitt, UDAko preso 
ohia: "Belfast ekialdeko mural 
[loialistak] ez ditugu 
ezabatuko. Erakargarriak dira, 
ibilbide turistikoaren parte". 
(Irish Mirror)
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Erramu Zapatuko 
bazkaria
Beñat Iñarra lasa
(Erramu zapatuko lagun taldea)
Bergara

Badira jada 7 urte Erramu 
Zapatua indartu behar zela 
ikusita lagun talde bat batu 
ginela. Bi arrazoi nagusi 
aurkitu genituen horretarako: 
alde batetik, euskal nortasuna 
eta ohiturak bultzatzea; eta 
bestetik, goizeko egitarau bat 
egun guztikoa bihurtu zedin 
lortzea. 

Aurtengo edizioa ere joan 
zaigu eta orokorrean balorazio 
positiboa egiten dugu. Herri 
bazkarian jende asko eta giro 
ezin hobea, eta txarangarekin 
kale animazio ikaragarria.

Hala ere, hau guztia ez 
litzateke posible izango herriko 
hainbat merkatariri esker izan 
ez balitz. Horregatik, eskerrak 
eman nahi dizkiegu Mizpildi 
eta Konde okindegiei; Bixain 
harategiari; Mujika, Raizabal 
eta Larrañaga gozotegiei; 
Miner ardoei; Mertxe 
urdaitegiari; Berroia 
inprentari eta Bergarako 
Udalari.

Honez gain, eskerrak baita 
aurten bazkaria zerbitzatzen 
eta muntaian/desmuntaian 
lagundu diguten Gure Esku 
Dago taldekoei, lan handia 
egin dute, benetan. Baita 
bazkaria alaitu eta animatu 
duten txaranga eta trikitilariei 
ere. Kataluniaren eta Euskal 
Herriaren arteko giza kate 
txiki bat sortu dela uste dugu. 
Baita esker berezi bat zazpi 
urte hauetan gurekin lan egin 
duten sukaldariei. Ezin aipatu 
gabe utzi desmuntaia egiteko 
geratu ziren hainbat 
pertsonaren laguntza 
ikaragarria. Gauzak pertsona 
askoren artean errazago egiten 
dira, noski!

Halako egunak antolatzean, 
ordea, dena ez da positiboa 
izaten. Jakin badakigu 
bazkarirako txartelak lortzeko 
arazoak izan direla, baina 
plazak mugatuak dira, bai 
espazio kontuak direla medio 
eta baita antolatzaileak talde 
txiki bat garelako eta ezin 
dugulako jende gehiagorentzat 
bazkaria antolatu. Horrez gain, 
txartelak salgai jarri dituzten 
tabernei (Depor, Eusebio, 
Ariznoa, Pol-Pol, Etxagi eta 
Frontoia) eskerrak eman nahi 
dizkiegu. Baina tabernari 
batzuen jarrera ez dugu inolaz 
ere ulertzen. Kritikak 
onartzeko prest gauden arren, 
ezin ditugulako errespetu 
faltak jasan aurten gertatu den 
bezala. Honelako egunak 
antolatzearekin etekin 
ekonomiko nagusia 
(antolatzaileok honetatik ezer 
ez baitugu ateratzen) lortzen 
dutenen aldetik laguntasun 
handiagoa nahiko genuke.

Baina garrantzitsuena alde 
positiboarekin geratzea denez, 
orain dela zortzi urte Erramu 
Zapatua zer zen eta zertan 
bihurtu den ikusteak erabat 

betetzen gaitu. Honetarako, 
baina, lan handia dago eta 
antolaketa honetan laguntza 
eskertuko genuke; izan ere, 
ereindako haziak fruituak 
ematen jarrai dezala nahiko 
genuke.

Besterik gabe, eskerrik 
asko eta hurren arte.

Eskuz esku, 
bagoaz!
Jon Zuloaga Ariño
arrasate

Lehenik, eskerrik asko eta 
zorionak apirilaren 12an, Gure 
Esku Dago dinamikaren 
baitan, erabakitzeko 
eskubidearen aldeko 
atxikimendua helarazi zenuten 
horiei. 

Ez zen argazki makala izan 
Kulturateko klaustroetan atera 
zena; ideologia, iritzi zein 
ikuspuntu ezberdina duen 
jendea eskutik helduta. 

Hau ikusteko parada izan 
genuenok bihotzez eskertu 
nahi dugu herritar horiek 
elkarrekin agertzeko ahalegina 
bera egin izana, urte luzeetako 
konfrontazioari amaiera eman 
nahian eta guztiak oinarrizko 
eskubide baten aldarrian, 
itxaropentsu.

Herri honek, Euskal 
Herriak, urte luzeetan urratua 
izan du bere buruaren jabe 
izateko eskubidea, eta ez 
eskubidea soilik, erabakitzeko 
aukeraren hautua bera egitea 
ere ukatua izan zaio 
gaurdaino. 

Nork ukatu diezaioke herri 
bati edo gizatalde bati zer izan 
nahiaren hautua bera egitea? 
Inork ez teorian, baina 
fikziozko ipuin 
liluragarrietatik haratago, 
herri honek hori jasan behar 
izan du. 

Arrasaten, bada, beste herri 
askotan bezalatsu, dinamika 
berri bat jarri da abian eta nik, 
bederen, geldiezina izan 
daitekeen zantzuak aurkitzen 
dizkiot. 

Askotariko jendea 
elkarrekin ikustean, konturatu 
daiteke edonor oinarrizko 
eskubide batek guztiok hartzen 
gaituela bere baitan, nahiz eta 
bakoitzaren helburu edo herri 
egitura ikuspuntua desberdina 
izan. 

Inork ezin baitezake bere 
helburu hori lortu, lantzeko 
eta hautatzeko eskubidea bera 
ere ukatua baldin badu.

Ez noa asko luzatzera. 

Gustatuko litzaidake apirilaren 
12ko argazkiak, atxikimendutik 
haratago, zerbait balekar 
berarekin; herri honi bere 
eskubideak bermatuko dizkion 
herri lanketa bat martxan 
jartzea, adibidez. 

Ez da lan makala izango eta 
bere denbora eramango du, 
gainera, baina biharko 
fruituek gaur-gaurko lanketa 
eskatzen dute. 

"Inon ez inor menpekorikan 
nor bere buruan jabe, herri 
guztiok bateginikan ez gabiltz 
gerorik gabe", dio euskal kanta 
batek, eta horri heldu behar 
diogu tamalez, beste aukerarik 
ez baitigute utzi 
handi-mandiek, baina indartsu 
bezain itxaropentsu.

Har dezagun bidea… Gure 
Esku Dago eta!

"Ez Jainkorik, ez 
jaberik, norbere 
errealitateari baino 
ez aginduta" 
(anarkisten lema 
bat)
Axu Cardenal
aretxabaleta

Badira bi aste inguru, 
Aretxabaletako 5. 
edukiontziaren plataformaren 
aldekoek berriro ere 
eszenatokira igo eta 
demokraziaren bandera 
aireratuz prentsaurrekoa eman 
zutela. Hortxe nengoen, 
telebistari begira, harri eta 
zur, une batetik bestera "Ni 
Dios, ni amo, no obedeciendo 
cada uno más que su propia 
voluntad" oihukatuz 
prentsaurrekoa bukatuko 
zutelakoan ni neu ere prest 
sofatik salto egin, eta ukabila 
altxatuz irrintzi bat botatzeko. 

Barka egidazue eman 
zenuten prentsaurrekoaren 
gaineko begirada ironikoak 
mindu egin bazaituzte, baina 
hiri hondakinen inguruan 
antzeztutako psikodramari 
umore apur bat gehitzeak 
ikuskizuna entretenigarriagoa 
egingo duelakoan nago.

Zuen taldearen jardunbidea 
ez dut konprenitzen. Eta 
begirune osoarekin nire 
kritika helarazi gura dizuet. 
Maileguan hartu dudan 
metafora batekin hasiko naiz:

Errealitatea, tipula bezala, 
hainbat geruzatan antolatuta 

dagoela irakurri izan dut. 
Kontakizunak beti edo 
gehienetan du geruza bat baino 
gehiago. Bada geruza bat 
kontatzen zaiguna, begi 
bistakoa baina bada beste 
azpiko geruza bat, lausoagoa, 
isila, lurpeko errekasto bat 
bezala aurrera eraman gura 
dena.

Hiri hondakinen gaia 
desitxuratzen eta sinplifikatzen 
ari zaretela uste dut. 
Intoxikazio kanpaina guztien 
gainetik ezin duzue agerikoa 
dena ezkutatu: hondakinak 
kudeatzeko bi ereduen arteko 
ezberdintasunak, gaur egun 
EH Bilduk bideratzen ari 
duena, birziklapena ardatz 
duen eredua, eta orain artean 
EAJk eta PSOEk defendatzen 
zutena, iraganekoa eta 
oraindik temati heltzen 
diotena: errauste plantak eta 
zabortegiak, hau da, 
birziklatzearen aurka doazen 
politikak.

Pintada baten irakurri 
dudan testutxoa zuekin 
konpartitu gura dut.

Erraustegia eta zabortegi 
toxikoak: burua ondo 
daukanak ez ditu bere etxe 
ondoan nahi, bihotz ona 
daukanak besteen etxe ondoan 
ere ez ditu nahi. Zero zabor, 
burua eta bihotza.

Jakinean aretxabaletarren 
borondateari esker tonak zabor 
Beasainera eramaten ditugula, 
non dago zuen bihotza? 
Zergatik ez duzue salatu 
aurreko agintarien inposaketa 
eta bide batez herri 
kontsultarik eskatu? PNVk eta 
PSOEk Zubietako erraustegia 
gipuzkoarrei inposatu nahi 
zigutenean non zeundeten? 
Etxean edo gainontzeko 
taldeekin batera kalean 
ingurumen jasangarri eta 
osasungarri baten alde 
borrokatzen? Zergatik...

Paco Alvarezen 
hitzaldia
gorka martinez
(Harreman denda bidezko 
Merkataritzako koordinatzailea)
arrasate

Pasa den astelehenean 
Kulturateko Areto Nagusira 
gerturatu ginenok Ekonomia, 
Ongizatea eta Bidezko 
Merkataritza kontzeptuen 
inguruko solasaldi batez 
gozatzeko aukera eduki 
genuen, Pacoren eskutik. 
Seguruenik, bakoitzak bere 

barne-hausnarketak eta 
ondorioak aterako zituen, 
baina argi utzi ziguna da 
(aurretik ez bagenuen argi…) 
"ukaezina" den aldaketa bat 
behar dugula. Hau nola 
gauzatu, hor dagoela koxka. 
Gaur egungo goi-botereek (bai 
politiko eta ekonomikoek) 
erakutsi digute ezer aldatzeko 
borondaterik ez dutela; beraz, 
"guk" gure esparruan egin 
beharreko bide bat izan 
beharko dela. Kontsumitzaile 
bezala dugun botereaz 
auto-konbentzitu behar gara, 
benetako kontsumo arduratsu 
batean oinarrituz, poliki-poliki 
aldaketa-nahiak errealitate 
bihurtzeko. Pacok ere 
nabarmentzen zuen bezala: 
enpresa mailan zenbait 
alternatiba (Ondasun 
Komunaren Ekonomia 
deritzona) martxan hasiak 
dira, gure enpresek 
poliki-poliki beste erabateko 
ekonomia egiteko 
helburuarekin, guztion 
ongizatea ardatz hartuz. Aipatu 
nahiko nuke gure bailaran, 
besteak beste, Fagor 
Industrialekoak hasiak direla 
irizpide ekonomikoez gain, 
sozialak eta ingurumenekoak 
enpresaren balantzeetan 
azalarazten. Pausotxo hauek 
ematera konprometi gaitezen! 

Aprobetxatu nahi dut tarte 
hau hitzaldiaren diru-kontuak 
argitzeko: ez geneukanez 
fondorik jardunaldi hau 
antolatzeko, erabaki genuen 
bertaratutakoen 
borondatearekin aurre egitea 
gastuei (aurreko urtean 
Arcadiren hitzaldian egin zen 
bezala). Hona hemen gastuak; 
793 euro. Kutxetan jaso 
genuena, berriz, 377 euro izan 
ziren. Beraz, antolatzaileok 
egingo diogu aurre 
diferentziari.

Bertaratzeko aukerarik ez 
zenutenok izan, laster saioaren 
grabazioa zintzilikatuko dugu 
www.harremandenda.org 
helbidean.

Eskerrik asko 
Ospitaleko 
lantaldeari
maria Angeles larrañaga Orozko
Bergara

Debagoieneko Ospitalean 
ingresatuta egon naiz Aste 
Santuan, ebakuntza baten 
ondorioz. Suposatzen dut 
halakoetan beldurra sentitzea 
dela normalena, eta halaxe 
joan nintzen ni ere. Zorionez, 
ebakuntza primeran atera zen 
eta laugarren solairuan eduki 
ninduten hurrengo egunetan, 
alta eman zidaten arte.

Bada, eskerrak eman nahi 
dizkiot egun haietan inguruan 
izan nuen lantalde 
profesionalari: ginekologo, 
erizain, laguntzaile, eta abar, 
guztiak primeran portatu 
zirelako nirekin. Ez dut 
ahaztuko han jasotako tratu 
bikaina.

gutunak
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 dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00
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d u e l a  5  u r t e

18/98 auzian, 55 lagunentzako 
espetxe zigorra ezarria zuen 
Espainiako Auzitegi Nazionalak 
2007an, baina 2009ra arte kalean 
egon zen Elkoro. Epaileak, baina, 
baldintzarik gabe espetxeratzeko 
agindu, eta preso eraman zuten. 
Alaba Kristinak zioen Soto del 
Realen zegoela uste zutela, baina 
ez zutela aitaren berririk.

Jose luis elkoro preso
2009-05-08

d u e l a  1 0  u rt e

Maltzaga eta Bergara arteko zatia bakarrik 
zegoen irekita oraindik, eta denak ez zeuden 
ados Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoe-
kin; Eskoriatzan, adibidez, izan zen mugi-
mendua, eta hainbat proposamen aurkeztu 
zituzten, azpiegituraren ondorioak txikia-
gotzeko. Aldaketak proposatu zituzten, 
adibidez, ehunka urteko 50 bat haritz sal-
batzeko. Oñatiko zubibideko lanak nola 
zeuden ikus zitekeen orduko alean.

2004 -05-14

ap-1 autobidea, eraikitzen
Eta beste azpiegitura bat ere bai, kasu 
honetan azkenean egin ez dena. Eusko 
Jaurlaritzak garai hartan egin zuen tran-
biaren lehen trazatuaren proiektua. Asmoa 
zen Vasco-Navarro trenaren bidea erabiltzea, 
eta baita herrien erdigunera sartzea ere. 
Baina arazoak zeuden, kale batzuk estuegiak 
zirelako tranbia, autoak eta oinezkoak 
sartzeko. Obrak 2005ean hastea eta bi urtean 
bukatuta egotea zen asmoa.

2004 -05-14

tranbiaren ibilbidearen gainekoak

Elorregi gaineko zubibidea, lanetan.  |   EnEko azkaratE

o
dol emaileen taldekoa ere 
bada; eman dezan animatzen 
du jende dena. Eta odolean 

daramatza, esandakoa, literatura, 
eta irakasle izaera.
Irakasle izandakoa...
... hori ez da uzten, irakaslea 
naiz...
... hortik, hortik joan nahi nuen; 
izaera hori mantentzen da, beraz, 
behin jarduera utzitakoan ere.
Bai, bai. Oso txikitatik dut barruan 
irakasle izatearena, horri ez zaio 
uzten. Ez da lanbidea bakarrik 
niretzat, izaera bat da, gustuko 
gauza bat, oraindik gustatzen 
zaidana, interesatzen zaidana; 
oraindik gainean egoten naiz.
gainean egon, baita lantoki izan 
zenueneko kontuen gainean ere?
Bai, oso hurbiletik. Bidaiatu ere 
egiten dut oraindik lankideekin, 
edo bazkari eta afarietan egoten 
naiz, sarri-sarri. Interesatu egiten 
zaizkit euren arazoak eta euren 
lorpenak, dena; neureak dira, 
nik lehenengo pertsonan hitz 
egiten dut beti. Beno, oraindik 
bazkide naiz gainera. 
Zure izaeran zer dago irakasleta-
rako halako joera eragiten duena?
Gauzetako bat, behintzat, beti 
esan izan didatena da jendearekin 
lan egite hori badagoela nire 
senean. Eta, gero, uste dut izaten 
direla irakasle batzuk aztarna 

uzten dutenak norberarengan, 
eredu izan diren irakasleak.
Esan didate zorrotza baina irakas-
le ona zinela, oroitzapen onak dituz-
tela zurekin.
Orain egitean norberaren ibilbi-
dearen balorazioa, ardura gehia-
go ematen didate asmatu ez genuen 
pertsona haien kasuek: "Agian 
gogorregia izan nintzen nahi 
nuelako aurrera ateratzea, baina 
ez nuen asmatu; momentu hone-
tan beste era batera egingo 
nuke..."; horrek ardura ematen 
dit. Ez dut uste irakasleek hain-
beste eragin dugunik pertsona 
baten ibilbidean, ibilbide pertso-
nalean; eskola ibilbidean izan 
daiteke, baina gauza bat da esko-
la porrota, baina askoz gogorra-
goa da pertsona gisa porrot egitea. 
Baina egongo da jendea esango 
duena: "Eskolan ez zuten asmatu 
nirekin, ez ninduten ulertu...". 
Eta halakoetan pentsatzen duzu: 
"Egongo da jendea nire eskueta-
tik pasatuko zena". Eredu bezala 
marka zaitzake irakasle batek, 
baina kontrakoa ere izan daiteke. 
Eta ardura hori geratzen da.
l a g u n t z a  g e l a n  e r e  j a r d u n 
zenuen.
Bai, irakasle laguntzaile moduan 
egin nuen nire ibilbidearen zati 
handiena, curriculuma jarraitzen 
ez zuten umeekin. Oso aberasga-

rria da: asko eskatzen dizu baina 
erakutsi ere bai. Ikustea umeak 
nola doazen aurrera zuk tiratuta... 
Gustuko lana hori izan dut.
Oso irakur-zalea zara.
Oso txikitatik. Beti debekatu egin 
izan zidaten, eta horren ondorio 
ere izan daiteke zaletasuna. Etxean 
ere bai, abadeak esanda, adibidez, 
asko irakurtzen zuen jendeak 
asko erantzuteko joera izaten 
zuela. Eta eskolan, berriz, ez 
genituen liburu asko eskura, eta, 
gero, manta azpian irakurri behar 
zen, edo komunean. Eta badaki-
zu, debekatzen dena... Baina lite-
raturak asko lagundu dit neure 
burua ezagutzen, kokatzen. Nire-
tzat literatura da gozamena ez 
ezik, salbamena ere bai. 
Odol emaile taldekoa ere bazara.
Bai, orain ezin dudan arren eman. 
Eta azken urteetan oso emaitza 
onekin ibili garen arren, aurten, 
ez dakit zergatik, pare bat oso 
baxuak egon dira, eta kezkatuta 

nago. Ez dakit erlaxazio puntu 
bat den... Jendeak utzi egiten dio, 
arrazoi desberdinengatik, eta 
berriak behar dira. Egia da joan 
egin behar dela, askotan ilaran 
egon, orratza sartu... Baina ordu 
erdi edo ordubete da hiruzpalau 
hilabetean behin. Eta ezin da on 
line egin, ze gazteak oso ohituta 
daude dena on line egiten. Baina 
zerbait gertatzen zaizunean eta 
ospitalera zoazenean ere hori ez 
da on line, eta baten baten odola 
sartu behar dizute. Ea jende gehia-
go animatzen den!
kale Zaharrean bizi zara, asteburuan 
San migel txikiak...
Ospa! Gainean bizi gara, eta espe-
rientzia oso txarra da bertan 
egotea. Edo kalean zaude, gau-
pasa egiten, edo... Garai batean 
geratzen nintzen, baina orain ez. 
Guk sobrea ematen dugu, jaiak 
antolatzen laguntzeko, eta gero 
alde; adinaren kontuak. Baina 
jaiak oso garrantzitsuak dira. 

Pili irazabal, bankuan jarrita liburua irakurtzen.  |   j.i.

pili irazabal  txantxiku ikastolako irakasle izana 
eta liburuzale amorratua, hiru irakurle taldetan 
dihardu, bat pake Lekukoa, eta erretiratuen 
elkartean euskara irakatsi ere egiten du  |  JulEN IrIONDO 

"literaturak asko 
lagundu dit neroni 
kokatzen; niretzat, 
gozamenaz gain, 
salbamena da" 

"Aurten, ez dakit 
zergatik, pare bat 
odol emate oso 
baxuak izan dira"

"Horri ez zaio uzten; 
irakasle izatea ez da 
lanbidea bakarrik, 
izaera bat da"

nire herrian

ZErBitZUAk, 
oso ondo

oinezkoentzako 
traba autoak

:)

:(

orokorrean, dena dut 
gustuko oñatin: herri polita 
dugu, tamaina egokikoa; 
zerbitzu aldetik, oso ondo 
dago; aisialdirako aukerak 
gustu guztietarako ditu, ia. 
Gaur egun bizi dugun krisia 
bukatu eta lan aukerak 
gehitzen badira... bikain. Ez 
dut imajinatzen nire bizitza 
oñati ez den beste leku 
batean, egia esan behar 
badut.

oinezkoentzako kaleak 
izan arren, goizetan ia 
ezinezkoa izaten da kale 
zaharrean eta kale Barrian 
ibiltzea, batez ere orga, 
bastoi, aulki edo beste 
zerbaitekin mugitu behar 
baduzu. Autoak bazterrean, 
autoak aurrera eta atzera, 
eta oinezkook non ibili edo 
non ezkutatu ez dakigula. 
Egoera arriskutsuak ia 
egunero ikusten ditut.  

h e r r i ta r r a koñati
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H e r r i a k

Eskaintza baliagarria 2014ko maiatzaren 14ra arte.

Musakola 11 ARRASATE
Tel.:	943	71	10	30

Arrasateko	hipermerkatua

2. ALEA 

50%

LURRINGINTZA* OSOAN
PRODUKTUAK ETA MARKAK KONBINA ITZAZU

*	Haurtxo-produktuak,	barne-higienea,	parafarmazia,
preserbatiboak	eta	botikina	izan	ezik.

aramaio

JOkIN BErEZIArtuA  |  aramaio

Aramaioko Aramailur kontsumo 
taldeak eta beste zenbait taldek 
elkarlanean, Lorabarri Astea 
antolatu dute gaur hasi eta hila-
ren 17ra arte: "Aramaiok badu 
zer erakutsi, bai herriko jendea-
ri eta baita bailarako jendeari 
ere. Hori da Lorabarri Astearen 
helburua, zer dugun erakustea", 
adierazi du Aramailur taldeko 
Jokin Orobengoak. Iaz antolatu 
zuten lehen aldiz, eta, iazko 
"esperientzia ona eta arrakasta" 
ikusita, aurten berriro antolatzea 
erabaki dute. 

Iazko antzeko planteamendua 
egin dute; aurtengoa luzeagoa 
da, akaso: "Azoka izan ezik, egi-
tarauan ez dugu ekintzarik erre-
pikatuko. Hitzaldiak eta tailerrak 
ezberdinak dira eta ibilbideak 
zein beste antzeko ekintzak ezber-
dintzen saiatu gara. Berrikun-
tzarik badagoen? Ekintza guztiak 
izango dira berriak aurten", dio 
Orobengoak. Hortaz, iaz parte 
hartu zuenak aurten ere ikasiko 
du zerbait: "Alde horretatik, ez 
da aspertzeko astirik izango". 

Paul Nicholson dator
Egitarauari erreparatuz, deneta-
rik egiteko aukera egongo da aste 
osoan: elikadura burujabetza, 
herriko ondarea eta kultura eta 
bertako ekoizpenak ezagutu, 
herritarren artean ezagutzak 
konpartitu eta nekazaritza eko-
logikoaren nondik norakoen berri 
jaso, besteak beste. Lehen ekintza 
gaur bertan izango da, ogi eko-
logikoa egiteko tailerra. Izena 
eman dutenek Divina eta Rakel 

Arriolabengoaren teknika eza-
gutzeko aukera izango dute: "Etxe 
azpian egiten dute ogia, bailaran 
nahiko ezaguna da. Ogia norbe-
rak egiteko aukera egongo da; 
euren teknika ikasi eta praktikan 
jarriko dugu". 

Bihar, sendabelarren eta zuhai-
tzen erabilpenaren gaineko ibil-
bidea gidatuko du Gabi Villalbak: 
"Iaz egin zen, baina aurten beste 
paraje batzuetan ibiliko gara. 
Sendabelarren gaineko hainbat 
misterio kontatuko dizkigu". Oro-
bengoak nabarmendu duen bes-
te ekintza bat hilaren 12ko hitzal-
dia da: "Paul Nicholson ekartze-

ko aukera aprobetxatu dugu, eta, 
pertsona ezaguna denez, edozein 
gairen gainean berba egingo balu 
ere, jendea erakarriko luke. Via 
campesina mundu mailako neka-
zaritza mugimenduaren gainean 
egingo digu berba", argitu du 
Orobengoak.

Ekintza horiez gain, bertako 
denetariko produktuak dastatze-
ko aukera egongo da. Amaitzeko, 
astea "borobiltzeko", azoka egin-
go dute: "Bertako zein kanpoko 
produktuak egongo dira, oraingoz 
Aramaion ez da-eta denetarik 
ekoizten. Gura duena gonbida-
tuta dago, animatu". 

Gaur hasi eta hilaren 17ra arte, denetarik egongo da: tailerrak, hitzaldiak, ibilbide gidatuak, azoka... 

aramailur kontsumo taldeak antolatu du ekimena bigarrengoz, beste hainbat talderekin elkarlanean

Lorabarri Astea, bertakoari 
balioa emateko erakusleiho

iazko Lorabarri Asteko azokan, herritar bat Arbaso garagardo ekologikoari begira.  |   araMaiLur 

EGitArAuA

hilAk 9, EgUBAkoitZA

18:00 ogi ekologikoa egiteko 
tailerra Divina eta rakel 
arriolabengoaren eskutik, 
azkoaga auzoko 
abade-etxean.

hilAk 10, ZAPAtUA

11:00 sendabelarrak eta 
zuhaitzak ezagutzeko 
ibilbidea Gabi Villalbaren 
eskutik (gazteleraz). ibilbidea 
Bizente Goikoetxea plazatik 
hasiko da eta ondoren 
erakusketa jarriko dute 
sastiñan.

hilAk 11, DoMEkA

17:00 tellerien ibilbidearen 
aurkezpena amillena turismo 
elkartearen eskutik. ibarrako 
kiroldegitik abiatuko dira.

hilAk 12, AStElEhENA

18:00 Via campesina-ren 
gaineko bideo emanaldia eta 
hitzaldia paul nicholson-en 
eskutik, sastiñan.

hilAk 13, MArtitZENA

Ekonomatuko produktuen 
dastatzea.

18:00 ogi eta olio ekologikoa.

18:30 Marmelada ekologikoa.

19:00 ardi eta behi gazta. 
bidezko merkataritza.

hilAk 15, EgUENA

18:30 sagardo dastatzea 
sastiñan. aramaioko 
askotariko sagardoen gainean 
berba egingo du Juan 
zuriarrain enologoak 
(gazteleraz). izena emateko, 
deitu arratsaldez 669 94 65 
94 telefono zenbakira. 
prezioa lau euro da. 

hilAk 16, EgUBAkoitZA

19:00 baserriko konpostaren 
gaineko saioa eskainiko du 
Xabier Herrartek sastiñan.

hilAk 17, ZAPAtUA

Goizean zehar Lorabarri 
asteko azoka: herriko 
produktuen salmenta, 
musika, landatzeak haurrekin 
batera, arropa trukea...

esanak

"Azoka izan 
ezik, egitarauan 
ez da ekintzarik 
errepikatzen; 
berrikuntzarik 
badagoen? 
Dena izango da 
berria aurten"

J o k i n  o r o b e n g o a   |   a r a M a i l u r
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Matrikulazio epea maiatzaren 5etik 14ra
2013-2014an jaiotakoentzat

0-2 
URTE

BEDOñABE ETA MUSAKOLA HAURRESKOLAK

BedoñaBe haurreskola. alfonso VIII 1. arrasate
 Tel.: 943 79 76 86. bedonabe.arrasate@haurreskolak.net

Musakola haurreskola. elkano 8. arrasate
  Tel.: 943 79 13 03. musakola.arrasate@haurreskolak.net

J.B. / u.m.  |  arrasatE

Astelehena ezkero zabalik dago 
matrikulazio epea Arrasate Herri 
Eskolako Bedoñabe eta Musako-
lako haurreskoletan. Irailean, 
urrian edo azaroan hasi behar 
duten umeen matrikulazio epea 
da horixe, 2013-2014an jaiotako 
neska-mutikoei zuzendutakoa. 

Maiatzaren 14ra arte 
Maiatzaren 14ra arte eman dai-
teke izena datorren ikasturterako. 
Bedoñabe eta Musakolako Haur 
Hezkuntza proiektuko ildo peda-
gogiko nagusiak honako hauek 
dira: "Abian jartzea pertsona eta 
haren garapena osotasunean eta 
besteekin elkarlanean hartzen 

duen pedagogia, sormena eta jakin
-mina aintzat hartzen dituena eta 
proiektuetan oinarritzen dena. 
Horrela, proiektuan parte hartzen 
dute irakasleek, ikasleek eta bai-
ta gurasoek ere. Beraz, hezkuntza 
komunitate bat osatzen dugu eta 
hor nabarmentzen dira, batetik, 
irakasleen etengabeko prestakun-
tza eta gogoeta pedagogikoa egi-
tea eta, bestetik, gurasoen inpli-
kazioa". Informazio gehiagorako: 
943 79 20 69 edo arrasateesk@
goieskola.net. 

Haurreskola publikoetan 
matrikulatzeko epea zabaldu dute

Aukeak jakinarazi du Uarka-
pe pilotalekuko taberna ire-
kiko dutela berriro. Inaugu-
razioa gaur izango da, 19:00e-
tatik 21:00etara, eta tragoak 
zein pintxoak doakoak izango 
dira. Biharko 15 euroko menu 
berezi bat prestatu dute, eta 
aurrerantzean askotariko eki-
taldiak antolatuko dituzte.

Uarkapeko taberna 
irekiko dute gaur, 
19:00etatik 21:00etara

Gaur ezkero salgai daude 
Mendi Tour jaialdirako sarre-
rak Udalaren webgunean: 
www.arrasate-mondragon.org. 
Maiatzaren 13an hiru film 
eskainiko dira (19:30) eta sarre-
ra bost euro ordaindu behar-
ko da. Cascada, Valhala eta 
Cerro Torre izango dira ikusi 
ahal izango diren pelikulak. 

Mendi Tour jaialdirako 
sarrerak salgai daude 
Udalaren webgunean

J.B.  |  arrasatE

Zuztarrak Errotuz taldeak anto-
latutako Udaberriko Hitzaldi 
Zikloaren barruan, Alberto 
Santana (Bilbo, 1960) historia-
lariak Debagoieneko baserrien 
gainean egin zuen berba eguaz-
tenean Kulturaten; hainbat datu 
interesgarri eman zituen. Ber-
garako UNEDen Artearen His-
toria irakasten du Santanak.
Euskal baserriaren gainean egin 
zenuen berba, Debagoiena abia-
puntu hartuta.
Hala da. Bailarako baserrien 
jatorriaz aritu nintzen, haien 
antzinatasunaz eta ibarreko 
baserrien berezitasunez. Izan 
ere, duela bi hamarkada Deba-
goiena nire laborategi pertso-
nala izan zen euskal baserriaren 
historia hobeto ulertzeko. Hau 
da, hemengo baserrietan egin-
dako aurkikuntzak baliatu ditut 
Euskal Herrian barrena dauden 
40.000 baserrien ezaugarriak 
berretsi edo gezurtatzeko. 
Zein izan da ordutik gure baserriek 
izan duten bilakaera?
Kontserbazioari dagokionez, 
azken 25 edo 30 urteetan 40 bat 
baserri desagertu dira Deba-
goienean, 200 bat baserri erre-
kuperatu dira eta beste 200 
pasatxo eraldatu. Beraz, asko 
aldatu dira gauzak denbora 
laburrean. Baserria ondare kon-
tsideratzeko joera bailara hone-

tan hasi zen eta gero Gipuzkoa 
osora hedatu zen. Debagoiena 
aitzindari izan zen. Bestalde, 
ezagutzari erreparatuz gero, 
asko aurreratu da. Lehen, base-
rritarrak esaten zigun horretan 
oinarritzen ginen, baina ez zen 
nahikoa. Hau da, baserritarrak 
baserriaren erabileraz bai, bai-
na historiaz apenas ez daki ezer; 
baserria baserritarra baina askoz 
zaharragoa da eta ahozko trans-
misioak ezin du hutsune hori 
bete. Duela 25 urtetik hona, 
baserriaren gainean historia 
egiten ari gara.
Ezer gaineratu nahi?
XVII. mende amaieran, Deba-
goienean hasi ziren eraikitzen 
egitura arkitektoniko ederrenak 
Euskal Herriko baserriaren 
barruan. 

alberto santana | historialaria

"Debagoiena aitzindari 
izan zen baserria ondare 
moduan kontsideratzen"

Santana, kulturaten.  |   Jokin BErEziartua

zuztarrak Errotuz taldearen udaberriko Hitzaldi 
zikloaren barruan, lehen saioa izan da asteonJOkIN BErEZIArtuA  |  arrasatE

Udaleko Berdintasun Sailak eta 
Aukeak antolatuta, emakumeen-
dako Takarraran lasterketa egin-
go da bihar. Lasterketa Portaloi-
tik abiatuko da 12:00etan –11:45ean 
taldean berotzeko aukera egongo 
da, Aukeako begirale baten esku-
tik– eta 3,5 kilometroko ibilbidean 
egingo dute korrika parte har-
tzaileek. Antolatzaileek 12 urtetik 
gorako emakume guztiei egin 
diete gonbidapena, eta, espero 
dutenez, Euskal Herri osoko ema-
kumeak etorriko dira. 

Aurtengoa lasterketaren sei-
garren edizioa izango da; aurre-
ko bost urteetan Martxoaren 8aren 
bueltan antolatu izan da, baina 
aurten atzeratzea erabaki zuten, 
besteak beste, Donostiako Lilatoia 
martxoaren 9an egin zelako. 

Jendetsuagoa izatea espero da 
Takarraran lasterketarekin ema-
kumezkoen kirol praktika eremu 
publikora atera nahi dute: "Auke-
ra eman gura diegu bai lehiatu 
gura dutenendako eta baita lagu-
nartean goiz pasa ederra egin 
gura dutenendako ere. Gizartea-
ri buelta ematen dioten eredu 
berriak islatu nahi ditugu: ama 
korrika, izeba korrika, alaba 
korrika, arreba korrika…", diote 
antolatzaileek.  

Esandako moduan, lasterketa 
12:00etan irtengo da Portaloitik 
eta alde zaharreko kaleetan zehar 
3,5 kilometroko zirkuitua egin 

ostean, Portaloian bertan buka-
tuko da. Parte hartzaile guztiei 
kamiseta bat emango zaie doan. 
Apirilaren 10a ezkero egon da 
aukera izena emateko, baina bihar 

bertan ere eman ahalko da, 11:30e-
ra arte. Beraz, bihar arte ez dago 
jakiterik zenbatek hartuko duten 
parte. Hala ere, internet bidez 
izena emateko aukera egon denez 
–www.herrikrossa.com helbidean–, 
antolatzaileek lasterketa jendetsua 
izatea espero dute.  

Askotariko sariak
Honako sariak banatuko dira 
lasterketaren amaieran: podiu-
meko hiru sari, korrikalari gaz-
teenari, korrikalari helduenari 
eta Takarraran egitera emakume 
korrikalari gehien ekartzen duen 
taldeari. Izan ere, kuadrillan par-
te hartzeko aukera egongo da. 

Hiru korrikalari helmugara heltzen, iazko takarraran lasterketan.  |   imanol soriano

Takarraran egingo dute 
bihar, "eredu berrien" bila
portaloitik abiatuko da emakumeei zuzendutako herri lasterketa, 12:00etan

datua

Portaloitik irtenda eta alde 
zaharrean zehar, 3.500 
metro izango ditu ibilbideak. 

3,5
kiLoMEtroko LastErkEta
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J.B.  |  arrasatE

Maiatzaren Lehenaren bueltan 
banketxeei egindako erasoak 
salatu dituzte Arrasateko sozia-
listek: "Halako ekintzak iraga-
neko parte zirela uste genuen". 
Udaleko Bozeramaileen Batzor-
deari urgentziazko bilera bat 
eskatu diote eta ekintzok sala-
tzeko mozio bat aurkeztuko 
dutela aurreratu dute. Mozio 
hori bateratua izatea espero 
dute. PSE-EEko bozeramaile 

Aritz Arrietak jakinarazi due-
nez, datorren astean aurkeztu-
ko dute mozioa.

Ertzaintzari eskaera 
Maiatzaren 2ko goizaldean ger-
tatutako erasoen harira, Arrie-
tak uste du "ulertezinak eta 
erabat arbuiagarriak" direla, 
eta, horregatik, Ertzaintzari 
eskatu dio eraso horien eran-
tzuleak berehala identifikatze-
ko, epaituak izan daitezen.

PSE-EE: "Banketxeei egindako 
erasoak erabat ulertezinak dira"

Garibaiko BBVA banketxeak jasandako erasoa.  |   Larraitz zEBErio

J.B.  |  arrasatE

Euskal presoen eskubideak alda-
rrikatu eta sakabanaketa sala-
tzeko bi ekintza antolatu dituzte 
biharko. Lehen ekimena da aur-
ten bederatzigarren aldiz anto-
latu den bigarren eskuko arropen 
azoka. Herriko Plazan egingo da, 
10:00etatik 20:00etara. Antolatzai-
leek aurreratu dutenez, askota-
riko arropak "oso prezio merkean" 
erosteko aukera egongo da: "Ani-
matu azokara etortzen, eskaintza 
ederrak izango dira-eta".   

Azokak irauten duen bitartean 
musika jartzea da antolatzaileen 
asmoa, eta aurten, gainera, sagar-
doa eta txistorra pintxoak egon-
go dira salgai goizean zehar. 

Pilota, sakabanaketa salatzeko 
Era berean, Etxerat-ek antolatu-
ta, herriz herri zabaltzen doan 
Pilotakadaz Pilotakada ekimena 
Arrasatera helduko da bihar. 
Sakabanaketaren aurkako pilota 
partiduak jokatuko dira goizean 
zehar, 11:00etatik aurrera. Anto-
latzaileek Zaldibarren egin gura 
dute, kalean bertan egin eta 
herriari "bizitasuna" emateko.  

Hala ere, euria egiten badu, 
Uarkape pilotalekuan jokatuko 
dira partiduak. Hasteko, bi nor-
gehiagoka jokatuko dira; herriko 
lau pilotazalek Arrasateko euskal 
presoen izenean jokatuko dute, 
presoen izena eramango duten 
kamisetekin: "Sakabanaketa sala-
tzeko beste urrats bat izango da", 
adierazi dute antolatzaileek. Bi 
partiduen ostean, gura duten 

herritarrek batera jokatuko dute, 
kanporatze bidezko "pikean". 

Zaldibarko frontoia girotzeko, 
bertsolariak eta herriko trikiti-
lari bikote bat egongo da eta 

presoen aldeko kamisetak egon-
go dira salgai. Pilotakadaz Pilo-
takada ekimena Tolosako Beoti-
bar pilotalekuan amaituko da, 
ekaineko azken asteburuan.

Bigarren eskuko azoka eta Pilotakadaz 
Pilotadaka ekimena bihar, presoen alde
azoka, Herriko plazan, goiz eta arratsalde; pilota partiduak, zaldibarren, goizez 

iazko presoen aldeko bigarren eskuko arropen azoka Herriko Plazan.  |   z.V.D.M.

Txatxilipurdiren udalekuetan 
izena emateko azken eguna 
da gaur; 943 79 54 46 telefono-
ra deitzea edo Nafarroa etor-
bideko egoitzara joatea da  
modurik eraginkorrena –23. 
zenbakia, udaltzainen atzean–. 
Bihartik aurrera ez dute izen
-ematerik onartuko. Begira-
leendako ere gaur da izena 
emateko azken eguna.

Udalekuetan izena 
emateko azken eguna 
da gaur, Txatxilipurdin

JOkIN BErEZIArtuA  |  arrasatE

Arrasateko komertzioetan paper 
eta plastikozko poltsen erabilera 
murriztea eta arrasatearren artean 
kontsumo arduratsuaren aldeko 
jokaera zabaltzea da Ontziratu 
zaitez, erosketak ganoraz! Erabi-

lizu tuperra! kanpainaren helbu-
rua. Martxoaren 31a ezkero dago 
martxan Arrasaten, eta Udalak 
dagoeneko eman du apirileko 
zozketan sarituak izan direnen 
berri –ikus ondoko taula–. Kan-
paina urrian amaituko da. 

Edozein ontzi erabil daiteke 
Udalak eta Kutxa Ekoguneak 
bultzatutako ekimena da eta dio-
tenez, bi abantaila nagusi ditu 
tuperrak erabiltzeak: erosoagoa 
dela eta etxera heltzerakoan tupe-
rra hozkailuan sartu daitekeela, 
modu garbi baten. Edozein tuper 
erabil daiteke. Hau da, kanpaina 
barruan dendetan saltzen dituz-
ten ontziez gain, etxetik eraman-
dakoa ere erabil daiteke. 

Kanpaina barruko tuper bakoi-
tzak 50 zentimoko prezioa du: 
"Kutxa Ekoguneari 2,6 euro kos-
tatzen zaio tuper bakoitza eta 
Udalari 1,65 euro kobratzen dio. 
Beraz, tuper bakoitzeko 1,15 euro 
jartzen du Udalak. Ontziei prezio 
bat jarri zaie, doakoa izatea ez 
dadin izan tuperra hartzeko arra-
zoi bakarra", argitu dute. Hala, 
herritarrei dei egin diete kanpai-
narekin bat egin dezaten.

Erosketak egiterakoan ontzia 
erabili dutenak saritzen hasi dira
'ontziratu zaitez' kanpainarekin kontsumo arduratsua bultzatu gura du udalak

Jose ramon otamendi harakina lanean, bi bezeroren aurrean.  |   Jokin BErEziartua

kAnPAinAko LEHEn SAridunEn zErrEndA

koMErtzioa zozkEtako iraBazLEa

kresala arrandegia (Seber A.) Maria teresa Gallastegi

Eguren arrandegia (Zigorrola) Begoña Juarez

Eguren arrandegia (Olarte) Begoña ugarte

kresala arrandegia (Bm) tere oianguren

Danarrain arrandegia Leire Mujika

Itsaski arrandegia Maria Jose Vazquez

Saburdi harategia Javi suinaga

Salegi harategia Mari Muguruza

Otamendi harategia alaitz arantzabal

landaluze harategia inmaculada san pedro

gorka harategia amaia Hernandez

Agirre-Etxe harategia iñaki barrena

kortaberri harategia Josu ugarte

txomin harategia Mila uli

saria: 30 euroko balioa Duten proDuktuak DenDa bakoitzean 

Hilero zozketa bat egingo da datozen bost hilabeteetan: ekainaren 
3an, uztailaren 1ean, irailaren 2an –uztaileko eta abuztuko 
zozketak–, urriaren 7an eta azaroaren 4an. zozketan parte 
hartzeko baldintza bakarra da erosketetan tuperrak erabiltzea. 

O h a r r a k

1970. eta 1971. urtean 
jaiotakoak
1970ean eta 1971n jaiotakoek 
afaria egingo dute. Ferixale-
kuan 8. mailan batera egon 
zirenek deitu dute, iraganeko 
garaiak gogoratzeko asmoz. 
Oraindik ez dute afariko data 
zehaztu; izen-ematearen ara-
bera erabakiko da. Hiru tele-
fono zenbaki eman dituzte: 
665 72 92 45 (Ana), 600 05 56 04 
(Justi) eta 652 61 78 00 (Ana). 

arrasate

ZUBI-LAN
KONPONKETAK ETA SALMENTAK

TRESNAK
Nekazaritza
Lorezaintza
Basogintza

MOTORRAK
Salmenta

Konponketa

Markulete poligonoa • Ekutio kalea 4, 17. pabilioia 
Tel. /Faxa: 943 79 78 82 - 650 03 87 33 - jmabizeta@gmail.com

Arrasate
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Bihar, zapatua, izango da 
Leintz Eskola Kirolaren hiru-
ko saskibaloi txapelketa. LMH
-4 eta DBH-2 mailen artekoen-
tzat izango da txapelketa. 
Nesken txapelketa, mutilena 
eta mistoa ere egingo dute. 
Laubide plazan jokatuko da, 
goizez eta arratsaldez: 10:00e-
tatik 13:00era goizez, eta 15:00e-
tatik 20:00etara, berriz, arra-
tsaldez.

Bihar, Leintz Eskola 
Kirolaren hiruko 
saskibaloi txapelketa 

Ibai Fernandezek eta Eneko 
Carrascalek urrea lortu zuten 
100 metroetan eta jauzi hiru-
koitzean, hurrenez hurren, 
eta Dani Martinezek zilarra 
600 metroetan, kadete mailan. 
Juniorretan, urrea lortu zuten 
Istar Dapenak eta Malen Ruiz 
de Azuak pertikan. Eneko 
Carrasacal eta Maddi Garro 
–junior–, bestalde, bigarren 
izan ziren luzera jauzian. 

Emaitza bikainak 
lortu dituzte herriko 
atletek Gipuzkoakoan

A eta B mailetako Eskolarte-
ko Txapelketa jokatuko da 
bihar, zapatua, Ordiziako 
Majori kiroldegian, 10:00etan 
hasita. Goizeko eta arratsal-
deko saioetan, bakarka zein 
taldeka lehiatuko dira. Dragoi 
taldetik, alebinetan Lorea 
Pierruguesek eta Uxue Azkuek 
eta infantiletan Leire Ugartek 
hartuko dute parte. 

Arrasateko gimnastak 
Ordizian, Gipuzkoako 
Eskolarteko lehian

JulEN IrIONDO  |  arrasatE

9:00etan hasiko da ikastaroa, 
Musakolako kiroldegian, hiru 
ordu iraungo du eta Xabier Madi-
na Alfa coach-ak –nazioarte mai-
lako instruktorea– emango du. 
Hankei ez ezik, besoei eta, oro-
korrean, gorputzaren goiko alde 
guztiari eragiten dion ibiltzeko 
modua da nordic walking-a edo 
ipar martxa –iraupen eskiaren 
antzerako jarduera–, bi makil 
berezirekin –ez zeharkaldietara-
koak– egiten dena, teknika jakin 
bat jarraituz. Ez da, beraz, bas-
toiekin ibiltze soila. 

Madina kide duen Euskadiko 
Nordic Walking Elkartearen  
informazioaren arabera –www.
nordicwalkingeuskadi.net–, hain-
bat abantaila ditu diziplina honek: 
artikulazioak gutxiago behartzen 
dira korrika eginda baino; gor-
putzeko giarreen %90 lantzen 
ditu; gorputzari egiten zaion oxi-

geno horniketa areagotzen du; 
garondo eta zerbikalen tentsioa 
arintzen laguntzen du; bihotzaren 
lana eraginkorrago bihurtzen du; 
eta sistema inmunologikoa indar-
tzen, besteak beste.

"Zenbat eta gihar gehiago 
mugitu, orduan eta energia gehia-
go xahutzen da, eta kaloria gehia-
go erre ere bai, ondorioz. Bas-
toiekin orkatilak, belaunak eta 
aldaka babesten dira. Kargaren 

%10-15 kentzen dute, eta karga 
hori gorputzaren goiko aldean 
banatzen da", dio Madinak. Ondo-
rioz, nekatu ere gutxiago egiten 
dela dio, esfortzua banatuago 
dagoelako gorputzean. 

Jatorria Finlandian duen 
diziplina hau Alemanian, adibi-
dez, gizarte segurantzak "erreze-
tatu eta gomendatu" egiten due-
la dio Madinak, eta baita diruz 
lagundu ere: "Han askok dituzte 
etxean ipar martxarako bas-
toiak".

hamabi lagunentzako 
Arrasateko zapatuko oinarrizko 
ikastarorako izena Musakolako 
kiroldegian eman behar da: 30 
euro kostako da, eta makilak 
bertan utziko dizkiete parte-har-
tzaileei. Hamabi lagunentzako 
izango da gehienez, baina inte-
resa gehiagok balute beste egun 
batean berriro egitea balegokee-
la dio Madinak. 

"Hiru orduko formatu hau 
nahikoa da hasteko. Hortik aurre-
ra, badituzu nahikoa tresna dis-
frutatzeko. Hori bai, teknika 
hobetuz gero askoz onura gehia-
go igartzen dira". Aukera egongo 
omen litzateke horretarako ere, 
eskaria balego.

ipar martxa praktikatzen.  |   enWe

"Bastoiek kargaren %15 kentzen 
dute, eta artikulazioak babestu"
oinarrizko 'nordic walking' ikastaroa emango du bihar Xabier Madinak

mIrEIA BIkuñA  |  arrasatE

Elkarren kontra ariko dira bihar 
(Iturripe, 18:00etan) MU eta Bide 
Bide Donosti –Tolosako taldea–. 
Arrasatearrek asteburuan iraba-
zi izan balute, erabakigarria 
zatekeen partidua; orain, ordea, 
liderrari irabaztea –lau puntu-
gatik gutxienez– ez da nahikoa. 
Hala ere, bigarrenetik bosgarre-
nera artekoek jokatuko duten 
lauko finala irabazita ere lortuko 
luke igoera MUk.
EBA ligara zuzenean igotzeko auke-
rarik gabe geratu zarete ia.
Lehenengo postuan geratzeko 
aukera %1 da. Erraza ez da izan-

go, baina gu ahaleginduko gara; 
bestela, lauko finala prestatzeko 
erabiliko ditugu bi partiduok.
Zuen planetan ez zen egongo aurre-
ko astean galtzea.
Ez, hori ez zegoen gure planetan. 
Baina Deustuko Unibertsitatea 
lehenengo bostetan dago sailka-
tuta, eta horrek esan nahi du ez 
dela talde txarra. Eta, gainera, 
bere etxean jokatuz gero, ez da 
batere erraza irabaztea. Azken 
sei-zazpi partiduetan presio han-
dia izan dugu tolosarrengandik 
hurbil jarraitzeko, eta, zoritxarrez, 
aurreko partidua galdu egin 
genuen.

Eta helbururik ezin lortu, hortaz.
Egia esan, hasieran ez zen gure 
helburua. Gure helburua zen 
partiduz partidu joatea eta gauzak 
ahal bezain ondo egitea. Baina 
denboraldi zoragarria egin dugu, 
ari gara egiten, eta, denborarekin, 
hori bilakatu da helburu. Beste 

urte batzuetan lehenengo biak 
igotzen ziren zuzen EBA mailara, 
baina aurten gauzak aldatu egin 
dira. Horrela dira arauak, eta 
onartu egin behar.
Nolako eragina izan du ezusteko 
porrot horrek jokalariengan?
Bilera egin genuen jokalariekin, 
ikusteko nola zeuden. Eta ikusi 
nuen oso ondo daudela mentalki. 
Eurek ere bazekiten Tolosako 
taldea lehenengo postutik kentzea 
zaila izango zela, eta onartu egin 
dugu, horregatik, aurreko aste-
buruan gertatutakoa. Komentatu 
genuen partidua detaile txiki 
batzuengatik galdu genuela; bai-
na uste dut defentsako lana eta 
aurrez planteatutako gauzak ondo 
egin genituela. Partida itxia eta 
lehiatua izan zen, eta lehiatua 
eta itxia izanez gero, edozeinek 
irabaz dezake. Alde horretatik 
ez dago inolako arazorik.
Egoera honetan, nola egiten diezue 
aurre liga amaitzeko falta diren bi 
partiduei?
Tentsioarekin jokatu beharko 
dugu, gure sasoia mantentzeko, 
baina presiorik gabe ere jokatu-
ko dugu, oso zaila delako lehe-
nengo postua eskuratzea.  

Josu Larreategi.  |   JosEtXo arantzaBaL

Josu larreategi | Muko entrenatzailea

"Lehenengo postuan 
geratzeko aukera %1 da, 
baina ahaleginduko gara"
aurreko asteburuan galduta, azken biak irabazi 
beharko lituzke Muk, eta liderrak biak galdu

JulEN IrIONDO  |  arrasatE

Horiek eta beste hainbat antola-
tu ditu Besaidek datozen bi hila-
beteetarako. Honela, maiatzaren 
17an eta 18an izango da, adibidez, 
kirol eskalada ikastaroa, Arra-
saten. Izen-ematea on line egin 
beharra dago, webgune honetara 
sartuz: www.gmf-fgm.org. Hasi-
berriek eta federatuek 95 euro 
ordaindu beharko dituzte, eta 
federatuta ez daudenek, aldiz, 

115 euro. Amateur federatuentzat 
prezioa izango da 195 euro, eta 
federatuta ez daudenentzat, 224 
euro. 

Bestalde, maiatzaren 18an 
mendi irteera egingo dute elkar-
tekoek, Arabako lautada integra-
laren hirugarren etapa. Gasteiz-
ko gaina eta Azazeta arteko 
ibilbidea egingo dute. Izena ema-
teko egunak maiatzaren 12a eta 
14a dira, 19:30etik 20:30era. 

Maiatzaren 31n, zapatua, Mon-
dran Bike mendi bizikleta martxa 
egongo da, 09:00etan hasita. Izen
-ematea egunean bertan egin behar 
da, 08:00etatik 09:00etara. 

Maiatzaren 31n eta ekainaren 
1ean, bestetik, Pirinioetako arroi-
lak jaisteko ikastaroa egongo da. 
Federatua izanez gero, prezioa 
124 euro izango da, eta federatu-
ta ez daudenen kasuan, 145 
euro. 

Ekainaren 7an, berriz, Bete-
ranoen XIII. Martxa egingo dute 
Nafarroan. Ibilbideak lauzpabost 
orduko iraupena izango du: Ganu-
za (600 m), Ganuzako portua, 
Santiago de Lokiz baseliza, Sar-
tzaleta (1.110 m), San Cosme (1.114 
m) eta Galdeano (560 m). Amai-
tzeko, mendizale beteranoek 
Ventas de Larrionen bazkaria 
egingo dute. Irteera 07:00etan 
izango da Garibaitik, eta 19:30e-
rako bueltan izango dira. 46 eta 
50 euro artean ordaindu behar 
dira izena emateko.

Eskalada eta arroila jaitsiera ikastaroak Besaiderekin

Partiduak
Maiatzak 11, doMeka
09:00 betrayer-sonografos / Fidel & D. 
10:00 Fidel & d.-haizea's / sonografos
11:00 ostantz-abokajarro / Haizea's
12:00 dribling-iluntz/ abokajarro
13:00 aldatz- lasagabaster / Dribling
14:00 sport in t.b.- Jibaros / aldatz

sailkaPena
 a Multzoa p J
 1  dribling 16 3
 2  iluntz 10 3
 3  haizea's Weah 8 3
 4 Fidel & discipulos 6 3
 5  sport in tus bragas 5 3
 6 Jibaros 4 3

 b  Multzoa p J
 1 aldatz 16 3
 2 sonografos 11 3
 3 lasagabaster 10 3
 4 betrayer 6 3
 5 ostantz 5 3
 6 abokajarro 1 3

sorpresak ere bai 
aurreko astean 
A multzoan, atzeko tal-
deetako bik aurrekoen 
aurka irabazi zuten 
aurreko astean; B mul-
tzoan, sorpresarik ez.

z a l d i b a r

"Defentsako lana 
eta planteatutako 
gauzak ondo egin 
genituela uste dut"
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Korrikan Trail denda, pertsona guztiek 
kirola egiteko materiala izan dezaten
Kirola egiteko eskain-
tza zabala daukate 
Arrasateko Korrikan 
Trail denda espezializa-
tuan. Zapatilak, arropak 
eta osagarriak dituzte, 
bai mendian eta baita 
kalean korrika egiteko, 
edo paseoan ibiltzeko.

korrikan trail denda 
espezializatua izan 
arren, pertsona 

guztiendako zapatila ero-
soak dituzte, udararako, 
negurako edota euria egi-
ten duenerako. nagusien-
dako eta baita umeenda-
ko ere.
Euren helburua da bezeroak 
erosten duten horrekin 
gustura egotea; horrega-
tik, bakoitzari, bere ohitu-
ren eta pisuaren arabera, 
dagokion materiala eskain-
tzen diote eta komeni 
zaionari buruz aholkatzen 
diote. Martxoan zabaldu 
zuten denda, "debagoie-
nak horrelako denda tek-
niko bat" behar duela uste 
dute-eta jabeek.

marka berriak gurean 
Marka berriak ekarri dituz-
te debagoienera korrikan 

zapatila garestienak ez du zertan beti izan zapatila onena; 
dendan bezeroak aholkatzen ditugu, egin behar duten 
jarduerarako zapatila egokienak eraman ditzaten.

trail dendaren bitartez. 
Marka ugaritako arropa 
dute bertan. Modelo asko-
tako motxilak ere badi-
tuzte; hidrataziozkoak, 
gerrikoak, arruntak egun 
txikietarako, handiagoak 
egun gehiagotarako edo 
trabesietarako, besteak 
beste.

osagarrien aldetik ere, 
burutik hasi eta hanketa-
rainoko materiala eskain-
tzen dute. neguko edo 
udako materiala daukate; 
gorroak, puffak, eskula-
rruak, kamiseta eta praka 
termikoak, galtzerdiak, 
frontalak, biserak, eguz-
kitarako betaurrekoak...

kirolarientzako elikadura-
ri dagokionez, badituzte 
barra energetikoak, hidra-
taziorako sortak edo gelak. 
kirola egin aurretik edo 
ondoren giharrak berotze-
ko gelak edota errekupe-
ratzen laguntzeko icepo-
wer-en kremak ere badi-
tuzte dendan salgai.

Ander Agirrebeitia, korrikan trail dendako arduraduna, dendan.

Korrikan

Arrasate

Otalora lizentziaduna 21 - 943 79 60 96
Zure running denda berria!

ZABALDU 
BERRIA! 

ZABALDU 
BERRIA! Ikusi Makusi produkzioak 'Kontaidazu beste bat...' 

azken ikuskizuna aurkeztuko du bihar, 17:30ean
Eguraldi onarekin batera iritsiko dira gurera kale ikuskizunak.  
Horietako bat ikusteko aukera bihar izango da, 17:30ean, Seber 
Altube plazan. Jon Gardokik, Igor Salak eta Vanesa Gonzalezek 
osatutako hirukoteak Kontaidazu beste bat... izeneko ikuskizuna 
aurkeztuko du. Lan musikatua da bihar aurkeztuko dutena. Izan 
ere, Oinarria Vanesa Gonzalezen ipuinak badira ere, horiek musikaz 
lagunduta etorriko dira. Ipuin musikatuak, beraz, bihar Seber Altu-
ben Ikusi Makusi produkzioak aurkeztuko duena. 

m.A  |  arrasatE

San Juan jaietarako kartel 
lehiaketan lanak entregatzeko 
azken eguna maiatzaren 30a 
izango da –19:00ak baino lehen 
aurkeztu beharko dira BAZen–. 
Kartel irabazlearen egileak 750 
euroko saria jasoko du. Era 
berean, dagoeneko jarri dituz-
te aurtengo leloa aukeratzeko 
zerrendak herriko hainbat 
tabernatan.

lan originalak sarituko dira 
Obra originalak sarituko ditu 
epaimahaiak. Teknika librea 
erabili ahalko da eta formatuak 
bertikala izan beharko du, nahi-
taez. Kartelak 50x70 zentimetro-
ko neurria izan beharko du eta 

honako testua jaso beharko du, 
derrigorrez: 2014 San Juanak 
Arrasate. Gainera, testu horri, 
oraindik erabakitzeke dagoen 
leloa gehituko zaio. Jaietako 
materialen euskarri desberdi-
netan erabil daiteke aipatu esal-
di laburra; bakarrik, kartel 
irabazlearen irudiarekin lotuta 
edota kartela osatzen duen ele-
mentuetako batekin batera. 
Egilearen nortasuna azaldu gabe 
eta atzealdean lelo bat duela 
aurkeztu beharko dira lanak. 
Horrekin batera, gutun-azal itxi 
baten lelo bera eta egilearen 
datuak adieraziko dira. 

Oinarriak osorik irakurgai 
daude www.arrasate-mondragon.
org webgunean. 

Sanjuanetako kartel lehiaketan 
parte hartzeko aukera zabalik 

JOkIN BErEZIArtuA  |  arrasatE

Maiatzaren 13an, martitzena, 
banatuko dituzte AEDren Arra-
sate Literatur Lehiaketen 27. 
edizioko sariak. Kulturateko are-
to nagusian izango da ekitaldia, 
18:30ean. 

Parte hartze handia
Guztira, 27. edizio honetan, 135 
lan jaso dituzte; horietatik 84 

ipuinen atalean jaso dituzte, 26 
poesien atalean eta 25 bertso-pa-
peretan. AEDren arabera, sarituak 
izan diren lanak "nahiko garbi" 
nabarmendu dira besteen gaine-
tik: "Epaimahaiak adostasun 
handiz hartu ditu erabakiak". 
Dena den, ez da dena positiboa 
izan: "Bost sari banatzeke geldi-
tuko dira, lanik aurkeztu ez dela-
ko edo aurkeztu direnak epai-

mahaiak eskas baloratu dituela-
ko", diote AEDtik. 

John Andueza gonbidatu
Azken urteetako ohiturari eutsiz, 
gonbidatu berezi bat izango da 
aurten ere Kulturateko sari bana-
keta ekitaldian: John Andueza 
idazlea, alegia.

Aurtengo finalistak
Hauek dira finalistak: Ipuinen 
atalean, Joseba De la Maza, Maria 
Oses, Naia Zuazubiskar, Alaitz 
Beltran de Heredia, Ane Arrieta, 
Amaia Telleria eta Nerea Gil.
Poesian; Ane Santa Cristina, Lorea 
Rodriguez, Marixe Ruiz de Aus-
tri, Arantzazu Letona, Ane Zua-
zubiskar eta Maialen Gallastegi. 
Azkenik, bertso-paperetan; Olatz 
Zuazubiskar, Izar Ruiz de Austri, 
Oihana Arana, Mikel Etxezarre-
ta, Marixe Ruiz de Austri eta 
Ainitze Biteri. 

Literatur Lehiaketako 
sariketa, martitzenean

iazko sari banaketa ekitaldia, kulturateko areto nagusian.  |   GoiEnaz

m.A  |  arrasatE

Jaia eta festa izango dira prota-
gonista gaurtik domekara bitar-
tean Corazon de Encina taldearen 
Arrasateko egoitzan. Urtero anto-
latzen duten Kultura Astearen 
barruan, askotariko ekintzak 
antolatu dituzte.

Erakusketak ere bai 
Gainera, bi erakusketa ikusteko 
aukera ere izango da Araba etor-
bideko egoitzan: Sierra de Gata 
eskualdeko irudiz osatutako era-
kusketa bat, batetik, eta Marce-
lino Segoviaren lanez osatutako 
beste erakusketa bat, bestetik. 

Denetariko ekintzak antolatu ditu 
Corazon de Encinak astebururako
Extremadurarrek kultura astea ospatzen dihardute

EGitArAuA

MAiAtZAk 9, EgUBAkoitZA

20:00 Bideo emanaldia.

21:30 saihets-jana.

23:00 kantu flamenkoak isabel 
Fernandezen eskutik. Gitarran, El 
Rubio maisua.

00:00 tolin transformista.

MAiAtZAk 10, ZAPAtUA

12:00 tortilla lehiaketa.

13:00 Lehendakariaren brindisa.

18:30 Folklore ikuskizuna Ermuko 
kultura zentroko taldearekin.

19:30 al andalus taldearen 
emanaldia.

21:30 aste kulturaleko afaria.

00:00 Dantzaldia Javisound-ekin.

MAiAtZAk 11, DoMEkA

13:00 txikiteo herrikoia.

16:30 txapelketen finalak.

19:30 sari banaketa eta itxiera.
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mONIkA BElAStEgI  |  bergara

Dena gertu dago bihar, zapatua, 
egingo den Bergara Bizi lehen 
moda erakustaldirako. 18:00etan, 
San Martin plazan, herriko 30 
dendak baino gehiagok hartuko 
dute parte –ikus parte-hartzaileak 
ondoko taulan–; Bergara Bizi 
ekimenaren baitan diharduten 
bultzatzaileek, hain zuzen.

Herriko moda eskaintza zaba-
lenaz gozatzeko aukera paregabea 
izango da biharkoa. Herriko arro-
pa, zapata eta osagarri dendek 
duten berriena erakutsiko dute, 
eta orrazkera eta makillajean 
dauden azken joerak ikusteko 
aukera ere egongo da.

Ume, gazte, gizon zein ema-
kumeak goitik behera apaintzeko 
herrian dagoen moda eskaintza-
ren erakusleiho izango da, azken 
batean, Bergara Bizi lehen moda 
erakustaldia: "Gure dendetako 
hormak gainditzea da helburua. 
Bergara bizia dela eta eskaintza 
zabala duela erakutsi nahi dugu, 
adin, sexu eta gustu guztiendako", 
diote ekimeneko kideek. "Azken 
boladan, dendak zabaltzen ari 
dira herrian eta Bergarako mer-
kataritza eskaintza gero eta zaba-
lagoa da", gehitu dute.  

hamar metroko pasabidea 
T letraren formako hamar metro-
ko pasabidea egokituko dute San 
Martin plazan, Udalaren lagun-
tzarekin. Eguraldiaren arabera 
Udal Pilotalekuan egiteko auke-
ra aztertu zuten arren, iragarpe-
nak onak direla-eta plazan egitea 
erabaki dute.

10:00etan hasiko dira Bergara 
Bizi ekimeneko kideak pasabidea 
egokitzen. Udaletxetik Semina-
riorantz aterako da egitura eta 
udal brigadaren laguntzarekin 

muntatuko dute. Horrez gain, 500 
bat eserleku ere jarriko dituzte, 
"herritarrek desfilea ahalik eta 
erosoen  ikusteko". 

Modeloen kasuan, 70 bat 
herritarrek beteko dute zeregin 
hori. Bestalde, desfilea Aitziber 
Azkondo bergararrak aurkez-
tuko du eta bi zatitan banatuta 
egongo da. Erdian egingo den 
atsedenaldian, berriz, Camdem 
Town zumba taldeak erakustal-
dia egingo du.

Zozketak, amaieran 
Desfilea dela-eta zozketa eta 
lehiaketa ere antolatu dituzte 
Bergara Biziko bultzatzaileek. 
Hain zuzen ere, zozketari dago-
kionez, aste osoan barrena, des-

filean parte hartuko duten den-
dak txartelak ematen ibili dira 
bertan erosiz gero, eta zozketa 
desfilearen amaieran egingo da. 
Irabazleak 150 euroko bonua 
lortuko du herriko dendetan 
gastatzeko.

Desfile egunean argazki lehia-
keta ere egingo dute; desfileari 
lotutako argazki onena bilatuko 
dute. Parte hartzeko bideak izan-
go dira Twitter eta Instagram 
sareak, BergaraBizi etiketarekin 
argazkia igota. Asteleheneko 
13:00ak arte jasotakoak sartuko 
dira lehiaketan. Bestalde, jasota-
ko argazki guztien artean bozka-
tzeko eta onena aukeratzeko epea 
datorren barikuan itxiko dute eta 
saria bikoitza izango da: argazki 
onenaren egileak 50 euroko bonua 
eskuratuko du herrian gastatzeko; 
botoa ematen dutenen artean ere 
diru-bonua zozkatuko dute.

Bergara Bizitik gonbidapena 
egin diete herritarrei bihar, zapa-
tua, desfilea ikustera joateko.

Moda desfilean parte hartuko duten dendariak eta modelo lanetan arituko diren herritarrak Zabalotegin egindako entseguan.  |   aMaia tXintXurrEta

datua

Horixe da desfilean modelo 
lanak egingo dituzten 
herritarren kopurua.

70
modelo

dESFiLEko 
PArtAidEAk

a.J. poltsak

ainhoa erloju denda

alga lurrindegia

amparo ile apaindegia

amua jantzi denda

anezka jantzi denda

annika jantzi denda

bego&marije ile apaindegia

Disdira ile apaindegia

g21 gizonendako oinetako denda

galarreta oinetako denda

igaro lurrindegia

Jaizki ile apaindegia

Jauja kirol denda

Jean louis David ile apaindegia

Joka jantzi denda

Jolas jantzi denda

Junbiju jantzi denda

kb photoestudio argazki denda

kilika jantzi denda

keixa ile apaindegia

lonbide oinetako denda

maka oinetako denda

manso optika

miluk ile apaindegia

mujika sastreria jantzi denda

ninika loradenda

ostadar ile apaindegia

subijai umeendako jantzi denda

sugoi bazarra

xuxu jantzi denda

zubikua jantzi denda

Herriko modaren erakusleiho 
izango da bihar San Martin plaza

Herriko 30 bat dendak desfilea egingo dute, 18:00etan, Bergara Bizi ekimenaren barruan 
"Bergarak eskaintza zabala" duela erakutsi nahi dute, "adin, sexu eta gustu guztiendako" 

2012an merkataritzaren gainean 
egindako diagnostiko eta lan estra-
tegia batetik abiatu zen Bergara Bizi 
egitasmoa. Mahai horretan, udalak, 
Bedelkarrek eta zenbait dendak par-
te hartzen dute. 
Iaz azaroan hasi zen Bergara Bizi 
mahaia martxan.
ilusio handiarekin ari gara lanean, 
komertzioen inplikazioa oso handia 
da. taldeko kideen arteko harremana 
geroz eta handiagoa da eta horrek 
izaera indartzen du. oraindik hasieran gaude, baina 
ekintza ezberdinak bideratu ditugu, egiten dugun balo-
razioa oso positiboa da. Hemezortzi ordezkariz osatu-
tako lantaldea da, zonakako antolaketarekin. taldea 
finkatu dela esango nuke, nahiz eta irekita gauden 
norbaitek parte hartu nahi badu; hala ere, argi utzi behar 

da lantaldeko kideak ordezkariak dire-
la. Ekintza bakoitzean komertzio 
ezberdinek parte hartzen dute, inte-
resaren arabera. Bergarako kale gehie-
netako ordezkaritza bat daukagu, eta 
hori zen hasierako helburua.
Nola hartu dute dendariek ekime-
na?
Gehienengan ikusten dudana ilusioa 
eta inplikazio handia da. Behar argi 
bat ikusten dute eta kontziente dira 
zerbait egin beharra dagoela. Herrira 
ireki diren ekintzek formazioak nahiz 
dinamizazioek oso erantzun ona izan 
dute. 
Bihar moda desfilea. Eta gero?
plangintza osatua dugu, baina ez noa 
ezer aurreratzera. Hori bai, eskerrak 

eman nahi dizkiet gurekin lanean dabiltzan mahaiko 
kideei, benetan lan handia egiten ari direlako. Bolondres 
ari dira eta eurak gabe guzti hau ezingo litzateke bide-
ratu. Moda erakustaldian parte hartuko duten guztiei  
ere eskerrik asko. Eta bukatzeko esan, guztiok gonbida-
tuta zaudetela desfilera; benetan ikusgarria izango da.

goiena

"dendari gehienengan ikusten dudana 
ilusioa eta inplikazio handia da"

leire iruin | MErkataritza zinEGotzia
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Uda garaia gero eta gertuago dago, 
eta nagusien buruetan oporrak 
ageri diren arren, etxeko txikiek 
udalekuak noiz hasiko diren zain 
daude. Urtero moduan, Udalak 
udaleku irekiak antolatu ditu 
ekainaren 30etik uztailaren 18ra, 
10:00etatik 13:00era, 2002-2011 urte 
bitartean jaiotako eta Bergaran 
erroldatutako umeentzako. 

Ekintza gehienak herrian ber-
tan egingo dituzten arren, ez dute 
aspertzeko astirik izango. Herri-
ko kale eta plazak gazteen jolas-
leku bihurtuko dira, eta, euskara 
tresna bezala erabilita, herria 
ezagutu eta ederto pasatzeko auke-
ra ugari izango dituzte. 

izena nola eman 
Udaleku irekietan izena emateko 
epea astelehenean ireki eta maia-
tzaren 23an amaituko da. Prozesu 
hori errazteko, gainera, bi modu-
tan eman daiteke izena. Nahi duten 
gurasoek astelehenetik egubakoi-
tzera 09:00etatik 21:00etara kultu-
ra etxera gerturatu besterik ez 
dute. Bertan, izen-emate orriare-
kin batera, bankuko ziurtagiria 
ere eraman da. Teknologia berrie-

tan iaioagoak diren gurasoek www.
bergara.net webguneko Udaleku 
irekiak atalean topatuko dituzte 
izena emateko prozedura eta eska-
kizun guztiak.

Ordainketa Laboral Kutxaren 
3035 0009 16 0090900017 zenbakian 
edo Kutxabanken 2095 5070 71 
1062071534 zenbakian egin behar 
da haurraren izen-abizenen ostean 
Udalekuak hitza jarrita. Izena 

ematen duten seme-alaba kopu-
ruaren araberakoak izango dira 
kuotak. Lehenengoa: 50,50 euro, 
bigarrena: 45,45 euro; hirugarre-
na eta hurrengokoak, doan.

Eskaintzen diren plazak bai-
no eskaera gehiago badaude, 
zozketa egingo da. Horrez gain, 
ekainaren 17an, 18:30ean, Zaba-
lotegi aretoan bilera bat egingo 
da guraso guztientzat.

Joan den udan gazte mordoak hartu zuen parte udalekuetan.  |   goiena

Astelehenean irekiko dute 
udalekuetako izen-ematea
aurtengo udaleku irekiak ekainaren 30etik uztailaren 18ra izango dira

I.g.  |  bergara

Beartek, herriko margolarien 
elkarteak, bere eguna domeka 
honetan ospatuko du. Elkartea-
ren eguna izango den arren, 
bertako kideek herriarekin par-
tekatu nahi dute data berezi hau, 
eta, horregatik, euren artelanak 
kalera aterako dituzte. Kalera 
baino gehiago, aurten San Mar-
tin plazan erakutsiko dituzte 
margoak.

Erakusketa 12:00etatik 14:30e-
ra izango da; baina lanen bat 
erakutsi nahi duten bazkideek 
11:30ean bertaratu beharko dute, 
antolatzaileek guztia prestatzeko 
astia izan dezaten. Jendearen 
aurrean erakutsiko dituzten lanak 
hobeto erakusteko, elkarteko 
bazkide bakoitzak Beartetik eroan-
go dituzten kaballete bana era-
bili ahal izango du. Eguraldi 
txarra egiten badu, lanok udale-
txeko eta seminarioko arkupeetan 
egongo dira. 

Artistek, goiza bergararrekin 
ospatu eta gero, 15:00 aldera baz-
karia egingo dute. "Erakusketa 
bukatu eta gero, guztia jaso ostean 
Ama Mia jatetxean egingo dugu 
bazkaria", azaldu du Juanjo Altu-
nak, elkarteko presidenteak.

Herriko arteak 
plaza beteko du 
aurtengo Beart 
egunean

I.g.  |  bergara

Urtero moduan, etxeko txikien 
gozamenerako, Jardun euskara 
elkarteak udaberriko jolasle-
kuak antolatu ditu. 

Maiatzaren 16an 17:00etan 
frontoian egingo dute lehen 
jolaslekua eta maiatzaren 23an  
16:30ean bigarrena Matxiategin. 
Gune bakoitzean, bi orduz ari-
tuko dira, eta Jardunetik hau-
xe adierazi dute: "Haur eta 
gurasoendako jolasak egingo 
ditugu, familia transmisioaren 
lanketa helburu izanda". Ziur 
jolaslekuetara gerturatzen diren 
familiek ederto baino hobeto 
pasako dutela". 

Zapi lehiaketa 
Aurten ere, Pentekoste jaieta-
ko zapiak izango duen marraz-
kia aukeratzeko lehiaketa 
deitu du herriko euskara elkar-
teak. Bertan, edonork parte 
har dezake eta nahi beste 
marrazki bidal daitezke. Lanak 
aurkezteko azken eguna maia-
tzaren 20a da.

Lanak Jardueko bulegora 
eroan edo jardun@topagunea.
com helbidera bidali beharko 
dira, bi gutun-azal edo artxibo-
tan, aukeraketaren anonimo-
tasuna bermatzeko. Marrazki 
irabazlearen egileak 60 euroko 
saria jasoko du.

Udaberriko jolaslekuak eta zapi 
lehiaketa Jardunen eskutik

O h a r r a k

65ean jaiotakoen kintada
Bazkaria bihar egingo dute, 
Tartufon, 15:00etan (autobusa 
14:30etan). Txikiteoa 13:00etan 
Depor tabernan hasiko dute. 
Argibideak 639 47 18 63 telefono 
zenbakian eska daitezke. 

lANgilEZAiN ESkAiNtZA
Udalak, obra eta zerbitzuen 
brigadarako, aldi baterako eta 
txandakako kontratuarekin, 
obretako langilezaina kontra-
tatuko du. Oinarriak, idazkari-
tzan eta Bergara.net-en. 

1954koEN kiNtADA
Maiatzaren 17an Lizarrara joan 
nahi duenak martitzena baino 
lehen 75 euro sartu beharko 
ditu Laboral Kutxaren 3035 000911 
0091145651 kontu zenbakian.

Posta bidezko botoa
Maiatzaren 25ean izango diren 
Europako hauteskundeetarako 
botoa postaz eman nahi dute-
nentzat, bulegoa jarri du Ber-
garako EAJ-PNVk. Ordutegia: 
11:30etik 12:30era eta 18:00etatik 
20:00etara. Gogoan izan behar 
da eskaera egiteko azken eguna 
maiatzaren 15a dela.Edozein 
kontsulta egiteko, deitu 943 76 
47 00 telefonora.

musika eskolako 
matrikulazio kanPaina
2014-2015 ikasturterako Berga-
rako Musika Eskolak matriku-
lazio epea ireki du. Nahi duenak, 
musika hastapenak jasotzeaz 
gain, instrumentuak edo abes-
ten ere ikas dezake. Epea ekai-
naren 15ean amaituko da.

I.g.  |  bergara

Ekainaren 8an egingo den 
erabakitzeko eskubidearen 
aldeko giza katerako metroak 
eta bonu-laguntzak aurreran-
tzean herriko kultura etxean 
5 euroren truke salgai egon-
go dira. Txartela erosi nahi 
dutenek 10:00etatik 13.00tara 
eta 18:00etatik 20.00tara izan-
go dute aukera. 

Bihar, 12:00etan, Martinez 
de Irala kalean metroak sal-
tzeko postuarekin batera, 
zortzi talde politikorekin lotu-
ra duten hainbat pertsona 
esanguratsuk argazkia atera-
ko dute, ekimenarekin bat 
egiten dutela adierazteko.

Giza katerako 
metro eta bonuak 
kultura etxean

I.g.  |  bergara

Lehen saridunak domekan 
Athleticek eta Realak jokatu-
ko duten derbia ikusteko bi 
sarrera eskuratzeaz gain, 200 
euro poltsikoratuko ditu. Sari 
potolo hori 2.785 zenbakiaren 
jabeak jasoko du. 

Bigarren saria, aldiz, 945 
zenbakiari egokitu zitzaion. 
Bada, nekazaritza turismo 
batean aste bukaera pasatuko 
du hark.

Saridunak agertu ezean, 
hurrenez hurren, erreserbako 
3.310 eta 3.885 zenbakiek jaso-
ko dituzte sariak. Erreklama-
zioak egiteko, 722 73 02 32 
zenbakira deitu.

Harrera elkarteak 
astelehenean egin 
zuen zozketa

I.g.  |  bergara

Aste honetatik aurrera herriko 
KZgunea goizez eta arratsaldez 
egongo da irekita herritarren 
erabilerarako, 09:00etatik 20:00ak 
arte. Guneak etenik gabeko 
ordutegia duen arren, bertako 
dinamizatzaile Ane Untzurrun-
tzaga ez da ordutegi osoan ber-
tan egongo. "Hil honetan 09:00e-
tatik 13:00etara egongo naiz, 
eta hurrengoan 16:00etatik itxie-
ra ordura arte", aipatu du Ane 
Untzurruntzagak. 

Dinamizatzailea bertan egon-
go ez den arren, zortzi ordena-
gailuak martxan egongo dira 
egun osoan, eta inprimagailua 
dinamizatzailea dagoen ordue-
tan soilik egongo da martxan.

Orain arte bezala, gunea 
erabiltzeko 16 urte izatea eta 
formulario bat betetzea ezinbes-

tekoa da. Jendea itxaroten bada-
go, gehienez 45 minutu nabiga-
tzeko aukera egongo da.

hil honetako ikastaroak 
Hil honetan, oinarrizko Internet, 
Minube, Impress, Kizoa, You-
tube eta Gmail ikastaroak eman-
go dira. Minube eta Kizoa ikas-
taroak euskaraz izango dira; 
gainontzekoak, gaztelaniaz. Izen
-ematea 943 02 36 26 telefonoan 
edo tutor.bergara@kzgunea.net 
helbidean egin daiteke.

KZgunea goizez eta 
arratsaldez ireki dute 
zerbitzua hobetzeko

Hil honetan, 
dinamizatzailea 
goizez bakarrik 
egongo da bertan
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Otsailaren 26an herritarrei egin-
dako aurkezpenarekin batera 
abiatu zen Azoka Bergaratzen 
prozesu parte hartzailea. Bertan 
jasotako ekarpenak bateratu 
ondoren, azoka dinamizatzeko 
zenbait ekimen finkatu dituzte. 

Eguaztenean, lore eta landa-
reekin apainketa ikastaroa eta 
maiatzaren 17an, aldiz, lore eta 
landare mintegien azoka berezia. 
Azoka Bergaratzen leloarekin, 
azokako merkatari eta baserri-

tarrek banatzeko, poltsa berre-
rabilgarriak ere egingo dituzte.
Eta tokiko eta sasoiko produktuen 
inguruan informazio panelak 
jarriko dituzte. 

azoka bereziak 
Ekainetik aurrera, herriko base-
rritar eta bestelako jardueren 
azoka berezia antolatuko da, hile-
ko lehen eguaztenean, arratsaldez. 
Horrez gain, bigarren eskuko-
truke azokak edo ikastaroak 
egitea ere aurreikusten da.

Finkatu dira azokak izango 
dituen ekimen zehatzak 
aurrerantzean, hilabete bakoitzean, ohikoaz gain, 
oxirondon mota ezberdineko azokak egingo dira

Bihar, Debagoieneko eta inguruko kimu eta benjamin mailetako 
neska-mutikoak lehiatuko dira Agorrosingo igerilekuan. 16:00e-
tatik aurrera, ohiko estiloetan jardungo dute igerilariek nor 
baino nor gehiago; 200 bat lagunek, guztira. Eskualdetik, Aloña 
Mendi, Arizmendi eta Bergara Igeri Elkartekoak arituko dira. 
Txapelketa dela-eta, igerilekuak itxita egongo dira.

200 bat gaztek hartuko dute parte zapatuan  
Agorrosinen egingo den igeriketa txapelketan

Pentekosteetan, San Martin plazan jarriko den txosna ustiatzeko 
baldintzak, astelehenetik aurrera eskuragarri egongo dira uda-
letxean eta bergara.net web gunean. Eskaerak aurkezteko epean 
hilaren 23an bukatuko da. San Martzialgo kantina eta txosnaren 
baldintzak ere egun eta toki berberetan argitaratuko ditu udalak, 
kasu honetan baina, epea ekainaren 9an amaituko da. 

Pazkoetako txosna eta San Martzialgo kantina eta 
txosnaren esplotazioa arautuko duten baldintzak

Lou Topet taldea soinu amerikar lasaietan oinarritzen da, baina, 
era berean, euskal kantautoreen tradizioa modu leunean barne-
ratuta. Bizkaiko Bakelite bikoteak, aldiz, erro anglosaxoiko 
euskal musika jorratzen du, urruneko joerak euskarara ekarri-
ta. 22:00etan, gaurko bi taldeek zuzeneko eklektiko eta indartsua 
eroango dute gaztetxera.

Lou Topet taldea eta Bakelite bikotea izango dira 
Egubakoitzak Kartzelaren bigarren kontzertuan

Udaberriko lehen eguzki printzak ikusi eta gero, Udal Musika 
Bandak urte honetako lehen kalejirarekin hasiko du domekako 
kontzertua. "11:00etan ekingo diogu alde zaharrean zehar egingo 
dugu kalejirari", azaldu du Alfedro Gonzalez Chirlaque zuzen-
dariak. Kaleko emanaldiaren ostean, 12:30ean, Udal Pilotalekuan, 
pedagogikoa izango den kontzertuari ekingo diote.

Udal Musika Bandak udako denboraldia hasiko du 
domekako kontzertu pedagogikoarekin

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Aitor Arrate markinarrak (1977)  
denboraldi hasieran hartu zuen 
herriko taldea gidatzeko ardura. 
Taldeak, baina, ez du denboraldi 
ona egin, eta, hain zuzen ere, 
Ohorezko Erregional mailari 
eusteko puntuen bila irten behar-
ko dute Arrateren mutilek ligari 
gelditzen zaizkion hiru partidu 
erabakigarrietan.
Hiru jardunaldi besterik ez da gera-
tzen liga amaitzeko, baina taldea 
ez dago oso toki erosoan.
Halaxe da, bai, egun gauden tokia 
ez da batere erosoa. Egia da aurre-
ko asteko garaipenari esker hobe-
to gaudela, baina, oraindik ere, 
mailari eusteko lan asko egin 
behar dugu. 
Joan den jardunaldiko hiru puntuek 
asko lagundu dute?
Erabakigarriak izan dira; egia 
da oraindik ez garela zulotik irten, 
baina mailari eusteko egiten ari 
garen ibilbide honi bultzada poli-
ta eman diogu. 

Hala ere, lasaitzeko astirik ez.
Ez, horixe, hurrengo hiru parti-
duak guretzako hiru final izango 
dira. Gure helburua mailari eus-
tea da, eta gaur egun hori gure 
esku dagoen arren, ezin dugu 
punturik galdu.
Zein da mailari eusteko taldeak 
duen estrategia?

Estrategia baino gehiago, behar 
edo konpromiso bat dela esango 
nuke. Bospasei talde gaude Erre-
gional Preferente mailara jaiste-
ko arriskuarekin; gure kasuan, 
baina, joan den jardunaldiko hiru 
puntuek arnasa hartzeko aukera 
eman digute. Garaipen horri esker, 
Baskonia eta Zarautz atzean uztea 
lortu dugu. 
Zapatuko norgehiagoka etxean 
izango da, eta matematikoki jaitsi-
ko den getariakoren aurka; horrek 
gauzak zaildu ala erraztu egingo 
ditu?
Futbolean iragarpenek ez dute 
askorako balio, guztia zelaian 
erabakitzen da-eta. Hurrengo 
partidua etxean izateak eta dagoe-
neko jaitsita dagoen talde baten 
kontra izateak gauzak gure alde 
jarri beharko lituzke, baina ezin 
gara erlaxatu. Geratzen diren 
hiru partiduetatik bi etxean joka-
tuko ditugu, eta, irabazle irtenez 
gero, kategoriari eustea berma-
tuta izango genuke.
Etxean jokatzea positiboa ala nega-
tiboa dela uste duzu?
Etxean jokatzea berezia da, eta 
gauden lekuan are gehiago. Jen-
dearen babesa eta indarra suma-
tzea izugarria da.
Datorren astean, gainera, Antzuo-
laren kontrako derbia izango duzue. 
Partidu berezia da?
Berezitasuna harmailetan igar-
tzen da, partidua ikustera jende 
gehiago joaten delako, baina 
guretzat beste partidu bat izan-
go da. Punturen bat eskuratzera 
irtengo gara Antzuolako futbol 
zelaira.

Aitor Arrate entrenatzailea.  |   goiena

aitor arrate | bergarako futbol taldeko entrenatzailea

"Une honetan, 
ohorezko mailari 
eustea gure esku dago"
zapatuan, jaitsiera postuetan dagoen Getariako 
hartuko du etxean Bergarak (17:30)

l a b e g a r a i e ta

emaitzak

t.c.c. - beti Jai 8-5
diego Valor - irama elgeta 5-2
Minimou taldie - komando piperrak 10-4
diego Valor - t.c.c. 4-2
birgerias - Minimou taldie 1-5
t.c.c. - irama elgeta 4-6

sailkaPena

  a taldea p J

 1   poteo izarrak 12 5
 2   Minimou taldie 9 4
 3   komando piperrak 6 4
 4  birgerias 0 5
  b taldea p J

 1  diego Valor 15 5
 2  irama elgeta 6 4
 3  t.c.c. 6 6
 4  beti jai 3 5

Partiduak
Maiatzak 10, zapatua
19:15 poteo izarrak - Minimou / 
komando piperrak
20:15 birgerias - komando piperrak / 
poteo izarrak
Maiatzak 11, doMeka
18:00 Minimou taldie - komando piperrak 
/ irama elgeta
19:00 diego Valor - t.c.c. /   
minimou taldie
20:00 birgerias - Minimou taldie /    
beti Jai

partidu guztiak
Koadroko 
sailkapenak Pazko 
astean eta maiatzeko 
lehen astean 
jokatutako partiduak 
aintzat hartzen ditu.

I.g.  |  bergara

Herriko jai luzeenak ate joka 
ditugu eta Udalak, lehiaketa dei-
tu eta gero, Pentekosteak iraga-
rriko dituen kartel guztiak batu 
eta herritarren botoekin aukera-
tu nahi ditu. "Hasieratik herri-
tarrak jaietan inplikatu eta pres-
taketetan ere parte hartzeko modu 
bat da", azaldu du Maider Osak, 
Kultura teknikariak.

Aurtengoa uzta oparoa izan 
da. Guztira, askotariko teknika 
eta sormen ugaridun hamasei 
lan batu dituzte.  

Non bota daiteke? 
Kartel guztiak www.bergara.net 
webgunean daude, eta webgunean 
bertan eman daiteke botoa. Hain 
zuzen, irabazleak 400 euroko saria 
eskuratuko du.

Pentekoste jaietako kartela bozkatzeko 
aukera dago 'Bergara.net' webgunean

m.B.  |  bergara

Bihar, zapatua, Pilotakadaz 
pilotakada, sakabanaketaren 
aurka delako ekimena egingo 
da Udal Pilotalekuan. "Disper-
tsioa amaituz, euskal preso eta 
iheslarien aurka oraindik ere 
indarrean dauden salbuespe-
nezko neurriak salatu eta behin 
betiko amaitu daitezen aldarri-
katzea" da ekimenaren helburua, 
antolatzaileen esanetan. Hori 
horrela, "herritarrak parte har-
tzera" animatu nahi dituzte. 

11:00etatik 14:00ak arte izango 
da eta bi atal izango ditu: lehen-
goan, barru herrikoiak izango 
dira eta nahi duten herritar 
guztiek hartu ahal izango dute 
parte, haur, gazte zein helduek. 
Bigarrenean, bi norgehiagoka 
izango dira: Jon Perez eta Beñat 
Iñarra, Dani Diez eta Aritz 
Rezustaren aurka arituko dira. 
Ondoren, partidu nagusian, 
Lazkano eta Kanto, Gaztelu eta 
Azkondoren aurka ikusteko 
aukera egongo da. 

Sakabanaketaren aurkako 
pilota partiduak bihar 
goizean Udal Pilotalekuan
11:00etan hasita, lehen zatian 'barru herrikoiak' 
izango dira, nahi duten guztiek parte hartzeko

Ekimenaren antolatzaileak.  |  iñigo arregi



gOIENA  |  2014-05-09  |  EGuBakoitza 19oñati

iñigo ugarte, Evaristo eta Pello zabala elkarrekin abesten bideokliparen grabazioan.  |   JuLEn irionDo

J.I. / O.E.  |  oñati

Gure Esku Dago ekimenaren abes-
tia moldatu dute herriko musika-
riek, eta kantuan jarri dituzte 
bertako musikari eta abeslariak. 
Txalapartariak, batukada, abes-
batzak... Dozenaka lagun, batzuk 
Oñatitik kanpo ere ezagunak. 
Guztiak batu dira erabakitzeko 
eskubidearen alde. 

Pello Zabalak, La Polla-ko 
abeslari ohi Evaristok eta Malen-
koniako Iñigo Ugartek, esaterako, 
elkarrekin abestu zuten kantaren 
pasarte bat. "Erabakitzeko esku-
bidea ez litzateke eztabaidagai 
ere izan beharko", adierazi zuen 
Evaristok bideokliparen graba-
zioan.  

Astelehenean batu ziren denak 
gaztelekuan eta arratsaldeko bos-

tetatik goizaldeko ordu txikietara 
bitartean egin zituzten grabazioak, 
nork bere momentuan. Emaitza 
asteburuan, San Miel Txikitan 
entzun ahal izango da tabernetan, 
eta bideoklipa domekan estreina-
tuko da, jaietako bertso saioaren 
ondoren, 20:15 aldera. Bideokli-
paren azken irudiak, gainera, 
hantxe hartuko dituzte.

Iñigo Ugartek eta herriko bes-
te hiru lagunek hartu dute parte 

kantaren Oñatiko moldaketan eta 
egokitzapenean "Erronka bat izan 
da. Tabernetan sartzeko modukoa 
izatea ere egin gura genuen", adie-
razi du Ugartek. 

Urbian giza katea 
Bestalde, erabakitzeko eskubidea-
ren aldeko giza katea egingo dute 
maiatzaren 18an Urbian. Deba-
goienetik, Urolatik eta Goierritik 
eta Aguraingo Kuadrillatik joan-
dako jendea batuko da, 12:00etan, 
ekainaren 8korako motorrak bero-
tze aldera. 

Metroak saltzen 
Bestalde, giza kateko metroak 
salduko dituzte datozen egunetan. 
Asteburu honetan, adibidez, Kale 
Zaharrean egongo dira.

'Gure Esku Dago' kanta eta 
bideoklipa, Oñatiko erara
Domekan erakutsiko dute, san Migel txikitan, eta azken planoak hartuko

Herriko lau 
musikarik egin dute 
kantaren moldaketa 
eta egokitzapena

Datorren eguaztenean, maiatzak 14, hasiko dira Eltzia proiektu-
ko bateratze saioak. Bi izango dira eta lehendabizikoa egun 
horretan egingo dute, 19:00etan. Eltzia guztiek hartuko dute 
parte eta orain arteko bileretan jasotako informazioa aurkeztu 
eta parte hartzaile guztien artean kontrastatzea da helburua, 
etorkizuneko proiektuak betetzeko. Bigarren bilera 28an da.

Eguaztenean egingo dute Eltzia proiektuaren 
lehenengo bateratze saioa, Eteon

Gaur, egubakoitza, egingo dute maiatzeko odol ateratzea, eta 
herriko Odol Emaileen Elkarteak deialdi berezia egin du herri-
tarrak odola ematera joan daitezen. Aurtengo ateratzeak eskas 
samarrak ari dira izaten, eta dagoen beharra ikusita egin dute 
deialdi berezia elkartetik. Gaurko odol ateratzea ere 17:30etik 
19:00etara izango da, Txantxiku ikastolan. 

Odola ematera joateko deialdi berezia egin du 
herriko Odol Emaileen Elkarteak, beharragatik

Txatxiku Txuriurdinak lagunarteko kideek bazkaria egingo dute 
maiatzaren 31n Soraluze ostatuan. Maiatzaren 15a aurretik eman 
behar da izena, Izarraitz tabernan, eta menua ere hantxe ordain-
du behar da. Bazkarira lagunarteko kamisetarekin joateko dei 
egin dute. Bestalde, Realak denboraldi berrian egingo du Oñati-
ko lagunartearen aurkezpena.

Realak denboraldi berrian aurkeztuko du Oñatiko 
Txantxiku Txuriurdinak lagunartea

Txiki Txoko haurreskolak zabalik du matrikulazioa maiatzaren 
14ra arte. Ordura arte, 2013 eta 2014. urteetan jaio diren umeak 
matrikula daitezke. Hala, gurasoek aukera izango dute umeak 
noiz eraman: irailean, urrian edo azaroan hasi ahal izango dira. 
Informazio gehiago Txiki Txoko haurreskolan bertan emango 
dute, Olakua auzoan.

2013an eta 2014an jaio direnendako matrikulazioa 
zabalik dago Txiki Txoko haurreskolan

Ur eta saneamendu lanak egiten ari dira Kale Zaharreko Kur-
tzetxo paretik Lizaur kalera bitartean. Horrela, bide bat itxita 
dago eta bestean ezin da aparkatu. Lanek iraun bitartean izango 
da horrela, hilabete eta erdi inguru. Kalearen ezkerreko aldean 
ari dira lanak egiten, eta hesiekin babestuta dago alde hori. 
Beste bidea erabiliko da ibilgailuek zirkulatzeko, eta semaforoa 
egongo da aldizkako zirkulazioa bideratzeko.

Kurtzetxo paretik Lizaur kalera bitarteko errepide 
zatian semaforoa egongo da hilabete eta erdian

kale zaharra, martitzen eguerdian.  |   o.e.

O.E.  |  oñati

Oñatiko Garapen eta Turismo 
Agentziak turismo bulegoa eta 
bertan dagoen San Migel erro-
ta eta Arrikrutzeko kobak 
kudeatuko dituen enpresa kon-
tratatzeko deialdia egin du, 
bigarrenez. Aurreko prozesuan 
aurkeztu ziren enpresek ez 
zituzten eskatutako baldintzak 
betetzen, eta horregatik egin 
du bigarren deialdia. Astelehe-

na, maiatzak 12, da lehiaketara 
aurkezteko azken eguna. Inte-
resa duten enpresek udal bule-
goetan aurkeztu behar dituzte 
euren proposamenak.

Proposamenak aztertu 
ostean, udarako erabakiko da 
herriko zerbitzu turistiko inte-
grala kudeatuko duen enpresa. 
Bi urterako kontratatuko da, 
baina beste bi urte luzatzeko 
aukerarekin.

Herriko zerbitzu turistikoa kudeatzeko 
deialdia egin du Udalak, bigarrenez

O.E.  |  oñati

Astelehenean hasi zen Eskolabus 
proiektua. Orain arte herriko 
ikastetxe bakoitzak bere aldetik 
eskaintzen zituen autobus zerbi-
tzuak optimizatu eta arrazionali-
zatzeko helburuarekin jarri dute 
martxan, eta, hala, ikasturte bukae-
ra arte autobus zerbitzua parte-
katuko dute Elkar Hezik eta Txan-
txiku Ikastolak. Herriko hiru 
ikastetxeek eta Udalak osatzen 
duten Hezkuntza Mahaian du 
iturburua proiektuak. Ekainean 
erabakiko dute datorren ikastur-
tean ere proiektuak jarraituko 
duen edo ez.

Aurrerantzean, bi autobusek 
eroango dituzte umeak Txantxiku 
Ikastolara eta Elkar Hezi ikaste-
txera: autobus handia izango da 

bat, eta txikia bestea. Nerea Zubia-
ren esanetan, sistema berriarekin 
autobusek ez dituzte lehen beza-
la ibilbide bikoitzak egingo: ibil-
bide motzagoak izango dira, eta 

horrek onurak ekarriko ditu bai 
ekonomikoki eta baita ingurume-
nari dagokionean ere. Umeek bizi 
diren kalearen arabera hartuko 
dute autobus bat edo bestea.

Eskolabus ekainera arte egongo da proban

Eguazten eguerdian olakuako geltokian.  |   o.e.
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OIHANA ElOrtZA  |  oñati

4 urtetik 16 urte bitarteko ume 
eta gaztetxoei zuzendutako 22 
kirol eskaintza jasotzen ditu aur-
tengo udal kirol kanpainak. Hain 
zuzen ere, lau txandatan antola-
tu dituzte, ekainaren 30ean hasi 
eta abuztuaren 29ra bitartean. 

Nagusiagoendako ere badago 
eskaintzarik.

Datorren astean 
Aurreko urteetan egin ohi den 
moduan, aurten ere aurretik eman 
behar da izena gustukoa den kirol 
eskaintzan. Izena eman ostean, 

zozketa egingo da eta ondoren, 
kirol hori egin ahal izateko izen
-ematea eta ordainketa egin behar-
ko da. Hala, datorren astelehena, 
martitzena eta eguaztena dira 
apuntatzeko egunak. Eguenean, 
maiatzak 15, zozketa egingo da 
eta 19tik 23ra izen-ematea eta 

eskaintza horri dagokion zenba-
tekoa ordaindu beharko dira. 
Ordainketari dagokionez, bi tari-
fa daude: bata, kiroldegiko baz-
kide direnendako; eta bestea, 
bazkide ez direnendako. 

Bi hilabete 
Lehenengo txanda ekainaren 
30etik uztailaren 11ra izango da; 
bigarrena, uztailaren 11tik 28ra; 
hirugarrena, abuztuaren 1etik 
14ra; eta laugarrena, abuztuaren 
19tik 29ra. Norberak aukera ditza-
ke egin gura dituen kirolak eta 
txandak. "Normalean urtean zehar 
egiten ez diren kirolek izaten 
dute eskaera handiena. Esatera-
ko, erraketarekin egiten direnak, 
patinajeak eta natur ingurukoak", 
adierazi du Oskar Carrasacalek, 
Udaleko Kirol teknikariak. 

Begiraleak behar dira 
Udako kirol eskaintza hori bete-
tzeko, baina, begiraleak ere behar 
dituzte. Eta dagoeneko zabalik 
dago horiek kontratatzeko izen
-ematea. Udal webgunean dago 
informazio guztia.

22 kirol eskaintza ezberdin 16 
urte arteko gaztetxoendako
Datorren astean apuntatu behar da aurtengo udako kirol eskaintzan

Hainbat ume patinajea egiten udako kirol eskaintzan.  |   oñatiko uDaLa

esanak

"Normalean 
egiten ez diren 
kirolek eskaera 
handia dute" 

oskar carrascal  |  kirol teknikaria

O.E.  |  oñati

San Migel Txiki jaiak dira aste-
buruan. Gaurtik, egubakoitza, 
domekara bitartean, beraz, 
egongo da zer entzun, ikusi eta 
egin Kale Zaharrean. Zapatuan, 
esaterako, Esaera Zaharren II. 
Txapelketa jokatuko da.

Iluntzean botako dute jaiei 
hasiera emango dien etxafuegoa. 
Gauean, kontzertua egongo da 
Gela Berezia, Ixilik eta Malen-
konia taldeekin. Bihar ere egon-
go da musika zuzenean entzu-
teko aukera, Potx eta Motx 
pailazoak ere bai, eta baita 
herriko artisauen azoka ere. 

Domekan, berriz, Amets Artza-
llusek eta Maialen Lujanbiok 
bertso emanaldia egingo dute. 

Jaien denboraldia 
Olabarrietako jaiak izaten dira 
maiatzaren lehenaren bueltan. 
Eta haren segidan datoz herri-
ko jai seinalatu asko. San Migel 
Txikien ostean Kasablankako 
jaiak izango dira, datorren aste-
buruan. Eta maiatzeko azkenean, 
berriz, Errekaldekoak. Ekainean 
Olakuakoak, Corpus jaiak eta 
Zubillagakoak izango dira, eta 
uztailean, Trianakoak. Urrira 
arte ez da atsedenik egongo.

Bihar, zapatua, jokatuko dute 
San Migel Txiki jaietako Esaera 
Zaharren II. Txapelketa

Erraldoiak, kale zaharrean, San Migel txiki jaietan.  |   goiena

Arantzazuko 45. igoera joka-
tuko da zapatuan, Aloña Men-
diko txirrindularitza sailak 
antolatuta. Gazte mailako 90 
txirrindulari inguru bilduko 
dira, tartean Ulma-Aloña Men-
di taldeko hiru: Julen Umerez, 
Xabi Aiastui eta Beñat Azkoa-
ga. Irteera 16:30ean izango da 
Portalekuan eta helmuga, 
Sindikan. Txopekuan tarteko 
helmuga egongo da eta Urtia-
gainen, mendiko saria.

Arantzazuko igoerako 
errekorra Unai Osak ezarri 
zuen 1993an.

Unai Osaren errekorra 
apurtzeko, 90 
txirrindulari Oñatin

Larrialdi egoera batean bihotz
-biriketako bizkortzea eragi-
ten duten aparailua eta des-
fibrilagailu automatikoa 
erabiltzeko tailerra antolatu 
dute Zubikoa kiroldegian.

Maiatzaren 15ean izango 
da ikastaroa, kiroldegian. 
Berez, lehentasuna izango 
dute kirol taldeak entrenatzen 
dituzten teknikariek, baina 
gainerako herritarrek ere 
parte har dezakete, tokia ego-
nez gero. Doan da eta izena 
emateko azken eguna aste-
lehena da, maiatzak 12.

Bihotz-birikak 
suspertzekoa nola 
erabili erakutsiko dute 

O.E.  |  oñati

Oñatiko Ganbara Abesbatzak 
kontzertu "berezi eta ezberdin" 
bat emango du urtero bere baz-
kideendako. Aurtengoa maiatza-
ren 17an izango da, Arantzazuko 
santutegian. Bazkideek etxean 
jasoko dituzte sarrerak, baina 
bazkide ez direnek ere izango 
dute aukera emanaldiaz gozatze-
ko. Sarrerak salgai daude.  

Maiatzaren 17an 
Egin dezagun kultura elkarrekin 
kanpaina jarri zuen martxan 
Ganbarak joan den irailean, baz-
kideak lortzeko. "300 ume baino 
gehiago dituen eskola gara, ekin-
tza asko egiten ditugu eta era-
kundeetatik edo kontzertuetatik 

lortzen dugun dirua ez da beti 
nahikoa izaten", adierazi du Aitor 
Biain zuzendariak. Hala, finan-
tzazio pribatua izateko jarri zuten 
bazkideak egiteko kanpaina.

Eguaztenean emandako pren-
tsaurrekoan adierazi zuten 
moduan, asmoa da urtean kon-
tzertu bat egitea bazkideendako. 
"Ganbara normalean ikusten ez 
den egoera batean izango da. 
Aurten, euskal musikari zuzen-
dutakoa izango da", aurreratu 
du Biainek. Egun, 70 bazkide ditu 
Ganbarak, eta 150era iritsi gura 
dute bost urtean. "Eskerrak eman 
gura dizkiegu guztiei, proiektuak 
aurrera eramaten laguntzen digu-
telako", adierazi du Xabi Regeirok, 
Ganbarako presidenteordeak.

Bazkideentzako kontzertu berezia 
egingo du Ganbarak urtero

Biain eta regeiro, kontzertuko eta kanpainako kartel banarekin.  |   irati Goitia

O.E.  |  oñati

Euskadi mailara igo ahal iza-
teko azken aukera du Izarraitz
-Aloña Mendi saskibaloi tal-
deak. Bizkaiko Gaztelueta 
taldearen aurka jokatuko du 
domeka eguerdian, 12:15ean, 
Zubikoan, eta irabaztera derri-
gortuta dago Euskadi maila-
ra igotzeko. 

Maila horretara zein talde 
igoko diren, baina, hurrengo 
asteburuan erabakiko da. Izan 
ere, igoera fasea jokatzen hasi 
diren sei taldeetatik lauk joka-
tuko dituzte goiko maila horre-
tako bi postuak. Hala, datorren 
zapatuan finalerdiak jokatuko 
dituzte eta domekan, finala. 
Final hori jokatuko duten bi 
taldeak igoko dira Euskadi 
mailara. Partidu horiek guz-
tiak Irunen jokatuko dituzte, 
lehen postuan talde hori dagoe-
lako eta hark erabaki deza-
keelako azken partiduak non 
jokatu.

Orain arte, igoera faseko 
lau partidu jokatu ditu Rafa 
Zuluetaren taldeak. Lehen 
biak eta laugarrena galdu 
egin zituen eta hirugarrena 
irabazi. Domekan bosgarrena 
jokatuko du. 

Azken aukera 
etzi, Euskadi 
mailara igo 
ahal izateko
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Kontsumo taldean parte hartu 
gura duenak itxaron zerrendan 
egon beharra dauka, norbaitek 
baja eman arte. Kudeaketa 
errazteko, hogei familiatara 
dago mugatuta taldea. Interesa 
dutenek informazio-batzarre-
tara joateko aukera dutela 
azaldu digute taldeko kideek. 
Aurrera begira taldea handitzea 
ez dute baztertzen, ordea.

Saskiola kontsumo 
taldea hogei familiatara 
dago mugatuta

Txapelketaren lehen faseko 
saioa bikoteka egingo da, 
22:30ean hasita, gaztetxean. 
Hauek dira parte hartuko duten 
bikoteak: Eneko Beretxinaga 
eta Txaber Ormazabal; Adur 
Gorostidi eta Asier Azpirotz; 
Aitzol Iturbe eta Endika Igar-
tzabal; eta Amaia Urbieta eta 
Aitor Urbieta. Txapelketa joka-
tu aurretik afaria egingo da.

'Plazatik gaztetxera' 
bertso saioko lehen 
kanporaketa gaur

mAIDEr ArrEgI  |  antzuoLa

Joan den apirilaren 23an, hain-
bat mutikok anbulatorioko ate 
nagusiko ateko kristala apurtu 
zuten, Torresoroako ziburuetan 
baloiarekin jolasean zebiltzala, 
zehazki. 

Antzuolako Udalak gogora-
razi nahi du Torresoroako zibu-
ruak ez direla baloiarekin edo 
futbolean ibiltzeko lekurik ego-
kiena eta horretarako toki 
aproposena handik metro gutxi-

tara dagoen eskolako patioko 
aterpea dela. 

Eserlekuak ere apurtuta 
Bestalde, Udalak berak jakina-
razi nahi du Aste Santuko opo-
rretan eskolako patioan bede-
ratzi eserleku apurtuta azaldu 
zirela.

Beraz, hemendik aurrera 
patioan jarleku gutxiago egon-
go direla azaldu dute Udale-
tik. 

Anbulatorioko ateko kristala eta eskolako 
patioko eserlekuak apurtu dituzte

Anbulatoriko ateko kristala, hautsita.  |   antzuoLako uDaLa

mAIDEr ArrEgI  |  antzuoLa

Maiatzaren 16an, barikuan, 
bertso saioa egingo da Torre-
soroa aretoan. Aitzakia ezin 
hobea antzuolarrei modu ofi-
zialean harmaila berriak aur-
kezteko.

Hala, Ima Beristain alkateak 
herritarrei erakutsiko die har-
maila nola batu eta zabaltzen 
den: "Antzuolarrei funtziona-

mendua azalduko zaien arren, 
beti Torresoroako teknikariak 
erabiliko du; ez dute herritarrek 
maneiatuko". 

Hala ere, asteon, Landatxo-
pek antolatuta, erretiratuek 
Ikusi Makusi antzezlanaz goza-
tzeko aukera izan dute Torre-
soroan; baina modu ofizialean 
hilaren 16an estreinatuko da 
herritarren aurrean. 

Torresoroako harmaila berriak hilaren 
16an estreinatuko dituzte herritarrek

torresoroako harmailei azken ukitua ematen martitzenean.  |   maider arregi

mAIDEr ArrEgI  |  antzuoLa

Maiatzaren 6an egindako osoko 
bilkuran hainbat gai onartu ziren. 
Hala, zenbait batzorde informa-
tzaileren osaera aldatzeko era-
bakia onartu zuten: Ima Beristain 
alkateak Euskara eta Hezkuntza 
batzordeen ardura hartuko du; 
Iker Mansok, Hirigintzarena. 

Mozioa onartuta
Onartuta geratu zen Duintasuna 
elkartearen mozioa, baina EAJ-
ko kideak abstenitu egin ziren. 
"Gu ere berrordainketaren aurka 
gaude, itzulketaren formula ez 
da erosoena, baina automatikoa 
balitz lege-iruzurra egingo litza-
teke", azaldu zuen EAJko boze-
ramaile Maria Eugenia Arriza-
balagak. Izan ere, elkarteko kide 
Juan Ramon Arangurenek boti-
ken dirua bueltatzeko formularioa 
betetzea oso zaila dela azpima-
rratu zuen: "Gure haserrea azal-
du nahi dugu eta berrordainketa 
ezabatzea eskatu gura dugu". 
Pertsona nagusi batek betetzeko 
formularik onena ez dela esan 
zuen alkateak: "Nik uste dut Jaur-
laritzak bilatu beharko lukeela 
modu errazagoa erretiratuei diru 
itzulpen hori egiteko".

Aldundiarekin hitzarmena 
Mendekoen arretarako etxeko 
laguntza zerbitzua finantzatzeko 
Udalaren eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren arteko hitzarmena 
sinatzearen aurka azaldu zen 
EAJ. Arrizabalagak desadosta-
suna azaldu zuen; esan zuen 
Aldundiari dagokiola kudeaketa 
horri erantzutea, berea delako 
egoitza. "Proposamen hori ez da 
onargarria, Udalaren kalterako 

da. Aldundiak modu honetan ez 
dagokion diru bat aurrezteko 
formula bat bilatu du Gipuzkoa-
ko herrietan".  

Ima Beristainek, horri eran-
tzunez, konpentsazioa bilatzeko 
lanetan dabiltzala azpimarratu 
du: "Gipuzkoako Aldundiak egoi-
tzak berreskuratu nahi ditu, eta 
etxez etxeko zerbitzua indartu. 
Oraingoz, Udala galtzen irteten 
bada ere, bagabiltza gai hori bide-
ratzen, konpentsatzeko". 

Jaiek aurten murrizketa 
garrantzitsua izan dutela adie-
razi zuen EAJk: "2013an 44.000 
euroko aurrekontua zuen eta 
aurten 39.000 eurokoa, %11 gutxia-
go". "Iaz murrizketa izan ez duen 
arlo bakarra jaiak izan ziren. 
Aurrekontuen araua betetzeko 
egin behar izan dugu", azaldu 
zuen alkateak.

onartutako proposamenak 
Bestalde, herriko berdeguneen 
mantenurako kontratua Goroldi 
enpresari urtebetez luzatzeko 
proposamena onartu dute. Torre-
soroako etxebizitza babestuen 
eta eguneko zentroaren erabile-
ra eta kudeaketa kontratua, aldiz, 
Eulen enpresari eman zaio. 

Duintasuna elkartearen 
mozioa onartuta bilkuran
antzuolako jaiek 39.000 euroko aurrekontua izango dute aurten

Martitzen arratsaldean egindako osoko bilkura, udaletxeko areto nagusian.  |   maider arregi

esanak

"Botiken diru 
itzulpena modu 
errazagoan egin 
behar litzateke"

i m a  b e r i s ta i n   |   a l k at e a

"lege-iruzurra 
da diru itzulera 
automatikoki 
egitea"

m .  e .  a r r i z a b a l a g a   |   e a J
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Irteera antolatu du Loramendi 
elkarteak biharko: Areantza auzo-
tik Kurtzebarriko haitzetara.
Inguru hartako parajeen izenak, 
artzainen kontuak eta beste hain-
bat kontu izango dituzte berbe-
tagai gidari lanak egingo dituzten 
hainbat laguni esker. 

Hitzordua 08:00etan da Herri-
ko Plazan dagoen 82. kilometroan. 
Antolatzaileek jakinarazi dute 
ibilbidea ez dela samur-samurra; 
horregatik, "mendian ibiltzera 
apur bat bada ere ohituta egon 
beharko da".

toponimia proiektua 
Ibilbide historikoen barruan anto-
latutako seigarrena da biharkoa. 
Loramendi barruan sortutako 
Toponimia Taldea 2009an hasi 
zen toponimia proiektua garatzen, 
eta 2010eko maiatzean, Euskara-

ren Egunean, aurkeztu zuen lehe-
nengoa, herri barruko ibilbidea 
hain zuzen. Ondoren beste bost 
etorri dira, tartean Arkarazotik 
Goroetara artekoa eta Bedoñatik 
Orora bitartekoa. 

Ibilbide bakoitzaren gaineko 
argibideekin, gainera, liburuxka 
egin dute. Eta azken hori, Arean-
tzatik Kurtzebarrirakoa bideoan 
ere jaso dute; Youtuben dago 
zintzilikatuta.

kurtzebarriko haitzen argazkia, liburuxkaren azala.  |   loramendi

Areantza auzotik abiatuta Kurtzebarriko 
haitzetara egingo dute ibilaldia bihar
Loramendi elkarteak antolatutako seigarren ibilbide historikoa da

m.A.  |  arEtXaBaLEta

Bihar egingo dute Gorriñaren 
bidetik mendi martxa, Murru-
kixo mendizale elkarteak anto-
latuta. Hamabost bat lagunek 
eman dute izena, eta hiru tal-
detan banatuta egingo dute 
Aizkorrirainoko joan-etorria.

hiru taldetan banatuta 
Durana kalean Murrukixok 
duen egoitzatik abiatuta, Aiz-
korriraino joan eta bueltatuko 
dira. 44 kilometro egingo dituz-
te, 2.400 bat metroko desnibe-
larekin. Hiru taldetan banatu-
ta egingo dute martxa: zazpi 
orduko taldean lau lagun dau-
de eta 06:00etan abiatuko dira; 
sei orduko taldean sei lagun, 
eta 07:00etan abiatuko dira; eta 
bost orduko taldean bost lagun 
daude eta 08:00etan irtengo dira. 
Antolatzaileek egin dituzten 

aurreikuspenen arabera, zazpi 
ordukoak 10:00 aldera izango 
dira Aizkorrin; sei ordukoak, 
10:20 inguruan; eta bost ordu-
koak, 10:45ean. Helmugaratzea, 
ostera, elkarren inguruan egin-
go dutela uste dute; hau da, 
13:00 ingururako Murrukixoren 
egoitza aurrean. 

Zazpi ordu baino gutxiago 
1932ko urrian egin zuen Gorriñak 
martxa hori. Zazpi ordu baino 
gutxiago beharko zituela egin 
zuen apustu orduan; baita ira-
bazi ere. Gorriña 06:00etan irten 
zen Aretxabaletatik, 09:20an 
iritsi Aizkorrira eta 12:45ean 
bueltan zen. Antolatzaileek jaki-
narazi dute ez dela lasterketa 
izango biharkoa, taldekako mar-
txa baizik, baina zazpi ordu 
baino gutxiago egiteko asmotan 
joango dira lasterkari guztiak.

Hamabost bat 
lagunek egingo dute 
Gorriñaren martxa

m.A.  |  arEtXaBaLEta

Athleticen eta Realaren arte-
ko partidua ikustera San 
Mamesera joateko aukera 
gutxik izango du, eta Aretxar-
te elkarteko tabernariek 
herrian bertan ospatzea pen-
tsatu dute. Hala, goizean goi-
zetik izango da jai giroa; izan 
ere, kamisetak jantzi eta gosal-
tzeko elkartuko dira (10:30): 
Realzaleak Express tabernan, 
eta Athleticzaleak Eguzkin. 
Ondoren, txikiteoari ekingo 
diote Aretxarteko gainerako 
tabernetan: Orly, Gurea, Dag-
da, Izartu, Arlutz, Izotz, 
Urbaltz, Haizea eta Akorde. 

Eta 11:30ean lagun arteko 
partidua jokatuko dute Arlutz 
ostean dagoen kantxan.

Bazkaria, Mitarte kalean 
Mitarte kalean izango da baz-
karia, 14:30ean. Antolatzaileek 
mahaiak eta aulkiak jarriko 
dituzte eta jatekoa norberak 
eroango du. Musika lagun, 
giro ederrean egoteko aukera 
izango dute zale batzuek zein 
besteek, derbia hasi baino 
lehen. 

Sariak ere banatuko dituz-
te Aretxarteko kideek. Izan 
ere, taberna horietan kontsu-
mituz gero, zozketa batean 
parte hartzeko txartelak bana-

tuko dituzte. Sariak izango 
dira Athleticeko eta Realeko 
kamiseta bana eta bi baloi, 
laurak talde bakoitzeko joka-
lariek sinatuta. Zozketa aste-
lehenean egingo dutela iraga-
rri dute.

Athleticen eta Realaren 
arteko partidua aitzakia, 
jaia egingo dute domekan
aretxarte elkarteko tabernariek antolatu dute: 
gosaria, zaleen arteko partidua eta bazkaria

mIrArI AltuBE  |  arEtXaBaLEta

Astean bete da urtea Joseba Larri-
naga Mardo hil zela; eguaztenean, 
hain zuzen. Hala ere, hark utzi-
tako hutsunea handia da, eta 
askok dute gogoan. Hala, hainbat 
ekitaldi egingo dituzte egunotan 
hura omentzeko eta, era berean, 
hurbil sentitzeko. 

sydneyko argazkiak 
Kultura Sailak Kemenak liburuan 
jasotako argazki erakusketa eroan 
du Arkupera; kirol egokituaren 
gaineko argazki erakusketa, hain 
zuzen. 2000. urtean Sydneyn (Aus-
tralia) egin ziren Paralinpiar 
Jokoetan Juan Armentia argaz-
kilari ezagunak ateratako argaz-
kiekin osatutako bilduma da, eta 
Larrinaga bera ere agertzen da 
argazki baten. "Josebaren ibilbi-
dea oparoa eta esanguratsua izan 
zen kirol arloan, eta hortik era-
kusketa", laburtu du Asier Muxi-
kak, Kirol teknikariak. 

Euskadiko Kirol Egokituko 
Federazioaren eta Saiatuz fun-
dazioaren laguntza izan dute 
argazkiok ekartzeko: "Estimu 
handian zutela esan ziguten, 
hainbat paralinpiarretan eurekin 
jardundakoa zela, eta laguntzeko 
gertu agertu ziren. Hortik etorri 
da erakusketa", dio Muxikak.

otala Zelaiko krosa 
Bestalde, hemendik aurrera Jose-
ba Mardo-ren oroimenezko Otala 
Zelai kros herrikoia izango du 
izena Otala Zelai eguneko laster-

ketak. Maiatzaren 18an egingo 
da aurten, eta kros egokituko 
lasterkariek ere hartuko dute 
parte; ez hori bakarrik, Euska-
diko txapelketa izango dute jokoan 
horiek. 

Ekitaldi horiek Mardo-ren 
kirol ibilbidea izango dute gogoan, 
baina Larrinaga beste hainbat 
esparrutan ere erabat inplikatu-
tako aretxabaletarra zen, eta 
horregatik oso maitatua.

Joseba Larrinaga hil zela 
urtebete, baina beti gogoan
'kemenak' argazki erakusketa dago arkupen haren omenez

Arkupen dagoen kirol egokituaren gaineko erakusketa.  |  m.a.

Bizikleta jarriko dute istripuaren tokian
Joseba Larrinaga hil zen tokian, Aramaion, bizikleta bat jarriko 
dute haren omenez. iaz ere jarri zioten bizikleta zuri bat lagun 
txirrindulariek; maiatzaren 19an bizikleta martxa egin zuten 
Aretxabaletatik Aramaiora, eta omenaldia bertan. Baina bizikleta 
hura desagertu egin zen handik hilabete gutxira, eta orain beste 
bat jartzea pentsatu dute lagunek. 

zapatuan izango da omenaldi ekitaldi hori, 18:30ean, eta 
hamar minutu inguru iraungo du.

zozketatuko duten materiala.  |   m.a.
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Gaur zortzi, maiatzaren 17an, 
ospatuko da Euskararen Eguna, 
Loramendi Elkartearen eskutik. 
Goizetik iluntzera arteko egi-
tarau dotorea gertatu dute, 
euskara ezpain artean hartuta 
jai giroan bizi izateko eguna.

hitzen bingoa bazkalostean 
Urteroko ekitaldiak eta berriak 
bateratu dituzte egitarauan; 
berrikuntzen artean daude, 
herri kirolak koadrilaka goiz 
partean eta bazkalosteko hitzen 
bingoa. Horrez gain izango 
dira: umeendako jolasak eta 
bertso-triki poteoa goizean; 
herri bazkaria; eta umeendako 
ikuskizuna, elektrotxaranga 
eta larrain-dantza arratsalde 
partean.

Bazkarirako txartelak salgai
Herri bazkarirako txartelak 
dagoeneko salgai jarri dituzte 
Taberna Barri jatetxean eta 
Loramendin bertan. Elkarteko 
bazkideek eta ikasleek 16 euro-
ren truke eskuratuko dituzte; 
eta gainontzekoek, 19 euroren 
truke. 

Menua honakoa izango da: 
entsalada, okela gisatua, ijito-
besoa, sagardoa, kafea eta 
kopa.

hiruatxekoak eta okilakoak 
Bestalde, Hiruatx elkarteko 
kideek bidezko merkataritzako 
produktuak jarriko dituzte sal-
gai Herriko Plazan, urtero legez. 
Eta Okila taila elkarteko kideek 
egurrarekin egindako lanak 
erakutsiko dituzte.

Euskararen Eguneko bazkariko 
txartelak salgai jarri dituzte

Otala Zelaiko erromerian egingo den paella 
txapelketarako izen-emate epea zabalik dago
Maiatzaren 18an ospatuko da Otala Zelaiko erromeria Aozaratza 
auzoan dagoen zelai ezagunean. Urteroko hitzorduak antolatu 
ditu Kultura Sailak, horien artean paella txapelketa. Bertan 
parte hartzeko aurrez eman behar da izena Arkupen, eta 5 euro 
ordaindu. Hogei lagunendako dago lekua; hortaz, horiek bete 
arte egongo da zabalik izen-ematea. Antolatzaileek jarriko dituz-
te honako osagaiak: arroza, olioa, tipula, berakatza, gatza eta 
koloratzailea. Gainerakoak norberak eroan beharko ditu. Egu-
raldi txarra eginez gero, bertan behera geratuko da txapelketa.

mIrArI AltuBE  |  arEtXaBaLEta

Lagun artean sortutako buruta-
zioari forma eman eta bihar, zapa-
tua, Aretxabaletako emakumeen 
I. bertso bazkaria egingo dute. 
Urbaltz elkartean izango da 14:30ean, 
eta 40 bat lagun elkartuko dira 
mahaiaren bueltan Maddi Sarasua 
eta Ane Zuazubiskar bertsolari 
gazteak lagun dituztela.

Emakumeok, emakumeondako 
Bazkari horren atzean ez dago 
elkarterik, ezta talde eraturik 
ere, lagun taldea baizik: "Bazka-
riaren ideia lagun artean sortu 
zen. Urbaltz elkartearekin berba 
egin eta aurrera egitea erabaki 
genuen", dio Itsaso Pagoaga anto-
latzaile lanetan jardun dueneta-
ko batek. Zergatik, baina, baz-
kari hori, eta zergatik orain: 
"Aspalditik geneukan buruan 
emakumeok emakumeondako 
zerbait egitea, eta bertso bazka-
riaren ideia aproposa iruditu 
zitzaigun", eta gaineratu du: 
"Orain arte emakumeok aukera 
gutxi izan dugu espazio publikoan 
geuretako kontuak antolatzeko 
eta guk geuk gozatzeko". Hala, 
berdintasunaren bidean gizo-
nendako eta emakumeendako 
ekintzak antolatzea ondo deritzo 

"baina baita bakarrik emaku-
meondako egitea ere".

txikiteoa eta bazkaria 
Eguerdi partean, 12:30ean, Mitar-
te plazan elkartuko dira txikiteoa 
egiteko, eta 14:30ean joango dira 
bazkaltzera. Herriko emakume 
guztiak gonbidatu gura izan dituz-
te, eta txartelak poliki-poliki joan 
dira saltzen. Hala, 40ren bat izan-
go dira; izan ere, Urbaltzen ez 
dira gehiago sartzen. Eta lagun 
arteko giroa gehiago gozatzeko 

bertsotan jardungo dute Maddi 
Sarasua lapurtarrak eta Ane 
Zuazubiskar arrasatearrak.

Aurtengoa lehenengoa da bai-
na gehiago izango direla uste du 
Pagoagak: "Ondo badoa datorren 
urtera begira Lekaixoka bertso 
eskolakoekin edota beste elkarte-
ren batekin elkarlanean antolatzea 
izango litzateke asmoa. Eta herri-
ra gehiago zabaltzea ere bai. Izan 
ere, aurtengoa proba besterik ez 
da". Ea, bada, luzarorako finkatu-
ta geratzen den ospakizuna den.

Maddi Sarasua aurrean eta Ane zuazubiskar atzean, kurtzebarri eskolan.  |   m.a.

Bertso bazkaria egingo dute 
herriko emakumeek lehenengoz
40 bat emakume elkartuko dira, Maddi sarasua eta ane zuazubiskar lagun

O h a r r a k

iPuin kontalaria bihar
Belen Azkarate kontalariak 
Txokolatezko ipuintxoak saioa 
eskainiko die neska-mutikoei 
bihar, 11:00etan, Udal Liburu-
tegian. Sarrera, debalde.

'gAZtA ZAti BAt' 
dokumentala bihar
Gure Esku Dago dinamikak 
antolatuta, Gazta zati bat doku-
mentala emango dute bihar, 
22:00etan, Arkupen.

biolin eta biolontxelo 
emanaldia martitzenean
Martitzenean, hilak 13, Leizarra 
musika eskolako biolin eta bio-
lontxelo instrumentuen ikasleek 
emanaldia eskainiko dute Arku-
pen, 18:00etan. 

Pirritx, Porrotx EtA 
marimotots 23an
Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
pailazo ezagunek Bizipoza azken 
antzezlana eskainiko diete nes-
ka-mutikoei hilaren 23an, egu-
bakoitza, Herriko Plazan; sarre-
ra, debalde.

botoa Posta bidez
Aretxabaletako EAJ-PNV alder-
diak jakinarazi gura die kideei 
eta zaleei maiatzaren 25ean 
egingo diren Europako Parla-
menturako hauteskundeei begi-
ra botoa posta bidez eman gura 
dutenentzat batzokiko bulegoa 
irekita dutela astelehenetik 
egubakoitzera; hona ordutegia: 
11:00etatik 13:00etara eta 18:00e-
tatik 19:00etara.

m.A.  |  arEtXaBaLEta

AED euskara elkarteak ekoiztu-
tako Erdaldun berrien kluba 
antzezlana izango da gaur, 22:00e-
tan, Arkupen (sarrera, 4 euro). 

Idoia Etxeberria oñatiarrak 
idatzitako gidoia da eta Olatz 
Pagaldai Eskoriatzako aktoreak 
eramango du oholtzara. 

Euskararen erabilera 
Irantzu da istorioaren protago-
nista; euskaraz pentsatzen, eus-
karaz sentitzen eta, ahal duen 

guztietan, euskaraz jarduten duen 
neska eskoriatzarra. Horrek 
hamaika arazo sortuko dizkio 
egunerokotasunean, eta bizipen 
horien kontaketan oinarritzen 
da antzezlanaren hari nagusia: 
"Euskaraz bizi garenok erdaldun 
berriak gara, gazteleraz hitz egi-
terakoan esan beharrekoak pen-
tsatu eta askotan hitzak faltan 
ditugu", dio aktoreak.

Euskararen erabileraren ingu-
ruko gogoeta bultzatzea du hel-
buru antzezlanak AEDko kideen 

esanetan, betiere umorea lagun. 
Emakumearen ikuspegitik lan-
dutakoa da, gainera, hizkuntza-
transmisioaren eta genero rolen 
inguruko gogoetak ere eraginez 
horrela.

'Erdaldun berrien kluba' 
antzezlana gaur Arkupen
aED elkarteak ekoiztutakoa da eta olatz pagaldai 
eskoriatzarrak eramango du oholtzara

olatz Pagaldai.  |   imanol soriano
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MaiaLEn torrEs

104 urte bete zituen maiatzaren 
4an Bernabe Errastik. Hori dela 
eta, martitzenean, hilaren 6an, 
etxean umoretsu hartu zituen 
hura zoriontzera joan ziren 
udaleko eta olazar elkarteko 
ordezkariak, eta baita Goienako 
lankideak ere. izan ere, sasoiko 
dago oraindik ere Errasti. 
zorionak eta urte askotarako!

Bernabe 
Errastik 104 
bete ditu: 
zorionak!

mIrIAN BItErI  |  Eskoriatza

Nerabeekin urteak lan egiten 
daramatzan Carlos Malagon ira-
kaslea Eskoriatzan izango da 
datorren astean. Nerabeekin izan 
beharreko harremanaz egingo 
du berba gurasoekin.
Hilaren 16an Carlos Malagon, un 
maestro que cuenta cuentos ize-
neko helduendako ipuin kontaketa 
eskainiko duzu Huhezin, 22:30ean. 
Zertan datza?
Eskola-bizitza zati daitekeen hiru 
adini zuzendutako ipuinak kon-
tatzean datza: txikitxoendako 
maitagarriei buruzko bat, Lehen 
Hezkuntzakoendako mitologia 
zeltaren gaineko bat eta Bigarren 
Hezkuntzakoendako Bucayren 
ipuin bat kontatuko ditut. Berez, 
umeendako diren ipuinak oso 
baliagarriak dira helduendako. 
Kontatuko ditudan ipuinen artean, 
izarra Peronik, el idiota izenekoa 
da: magia-ipuin horretan gauzak 
ez dira ematen dutena eta kalteak 

hori baino ez dira; errealitatearen 
egia indargabetzeko balio dute 
horiek.
maiatzaren 17an, berriz, familien-
dako tailerra emango duzu 10:00e-
tatik 13:00etara?
Askotariko gaiak landuko ditugu 
bertan: guraso edo irakasleen 
nerabezaroa nolakoa izan zen, 
seme-alabena zelakoa den, seme

-alaben bizitzaren ezagutzea edo 
zer den nerabezaroa eta adin 
tarte horretan jarri beharreko 
mugak, besteak beste.
Eta nola egin behar zaio aurre nera-
bezaroari?
Kutsatuta egongo balira moduan 
tratatuak dira askotan gazteak. 
Txikiak direnean arreta handiz 
zaintzen ditugu umeak... eta ahaz-
tu egiten gara behar gaituzten 
neska-mutilez. Erronka egiten 
digute beraien ideiak berresteko, 
proban jartzen gaituzte gizakien 
egiazkotasuna azalarazteko eta 
ihes egiten dute beldurrak dituz-
telako. Helduekin duten duelu 
hori guztia hazteko eta topatu 
ahal izateko da. Lagundu behar 
diegu, nerabea izatea zaila da, 
baina nerabea izatea nerabea den 
gizarte batean balio berezia duten 
ausartendako da: horiek dira 
gure gaurko gazteak. 
Nolakoa izan behar da gurasoen 
eta nerabeen arteko harremana?
Ezin gara seme-alaben lagunak 
izan; heldutasunetik jarduteko 
kapaz izan behar gara. Garena 
izan behar gara. Komunikazio 
bidea ez da inoiz galdu behar; 
eta komunikazio hori mugekin 
orekatu behar dugu.
Hortaz, mugak jarri behar dira...
Hazi ahal izateko aurre egiten 
duten trabak dira mugak. Muga-
rik ez izateak autonomiaren eta 
berezko senaren garapena gala-
razten du. Mugak bidea islatzen 
duen ispilu bezala ikusten dituz-
te gazteek. Konfiantza garatze 
aldera, kontuan hartuko dituzten 
idealak eskaini behar dizkiegu. 

Carlos Malagon.  |   goiena

carlos malagon | nerabezaroan aditua

"Mugarik ez izateak 
gazteen garapena 
galarazten du"
Helduendako ipuin kontaketa eta familiendako 
tailerra eskainiko ditu adituak datorren astean 

O h a r r a k

kanPo jolasak
Asteroko ekintza berezien 
barruan, umeendako kanpo 
jolasak gertatu dituzte gaur-
ko Tortolis ludotekan.

tailerra eta irteera
Gaztelekuan zirku tailerra 
egingo dute gazteek gaur eta 
bihar. Etzi, berriz, mendira 
joateko asmoa dute; 11:00e-
tarako egin dute hitzordua.

kirol hitzorduak
Kirol hitzordu bakarra dago 
oraingo asteburuan Manuel 
Muñoz kiroldegian: bihar, 
zapatua, areto futboleko 1. 
erregionalean, Eskoriatza eta 
Laudioko Uxoa taldeak lehia-
tuko dira, 18:00etan.

Urtero moduan, bertso afari 
musikatua egingo dute maiatza-
ren 16an, egubakoitza, Apotza-
gako elkartean; eta dagoeneko 
salgai daude horretarako txar-
telak. Interesa dutenek Inkernu, 
Aldatz eta Goxo Txiki tabernetan 
eros ditzakete 15 eurotan. Hila-
ren 15era arte egongo da eroste-
ko aukera. 

Eingeinke gazte ekimenak 
eta Hankamotx bertso eskolak 
elkarlanean gertatutako saio 
horretan lau bertsolarik hartu-
ko dute parte: hain justu, Jon 
Martinek, Egoitz Zelaiak, Egoitz 
Aizpuruk eta Xamoa-k. Afaria 
21:00etan hasiko da, esan bezala, 
Apotzagako elkartean.

Salgai daude hilaren 
16ko Apotzagako bertso 
afarirako txartelak

m.B.  |  Eskoriatza

Egitarau zabala gertatu dute 
bihar egingo den Aitzorrotz 
Kultura Elkartearen egunaren 
barruan. Eguerdi partean hasi-
ko dira ekintzak: erdiko kalea 
itxita egongo dela aprobetxa-
tuta, umeendako puzgarriak 
jarriko dituzte plaza inguruan, 
eta jokoak ere egingo dituzte.  
Etxeko txikienek ederto pasatzen 
duten bitartean, helduek sagar-
doa eta taloa dastatzeko auke-
ra izango dute aurten ere. 

Bazkaltzeko ordua heltzen 
den bitartean, gura duena kul-
tura etxera ere joan ahal izango 
da, lehen solairuan dagoen topo-
nimoen erakusketa ikustera.

Sagardotegiko menua
Herri bazkarian berrikuntzak 
daude: herriko harakinen lagun-
tzarekin, sagardotegiko menua 
prestatuko dute aurten plazan. 
Txartelak bihar, zapatua, goi-
zera arte erosi ahalko dira; 
elkarteko bazkideendako 13 
eurotan salduko dira eta gai-
nerakoek 15 euro ordaindu 
beharko dituzte; eta umeen 
txartelek 10 euro balio dute. 

Bazkaldu ostean, 17:00etatik 
19:00etara, puzgarrietan eta 

tailerretan ibiltzeko aukera 
izango dute, ostera, haurrek. 
Musikarik ere ez da faltako. 
18:30ean, Bide Ertzean taldeak 
kaleratutako azken lana aur-
keztuko du Inkernu kanpoal-
dean. Iluntzean, triki-poteoaren 
ostean, Akerbeltzen txanda 
izango da; 21:00etan hasiko da 
dantzaldia, toki berean.

Bestalde, Aitzorrotz Kultu-
ra Elkartetik jakinarazi dute 
biharko eguna aprobetxatuko 
dutela harpidetza-kanpaina 
martxan jartzeko. 

Bide Ertzean eta Akerbeltz taldeak 
bihar, zapatua, Aitzorrotz Egunean

talogileak ere izango dira.  |   goiena

aitzorrotz kultura Elkarteak askotariko ekintzak 
gertatu ditu, eta egun osoan izango dira
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Hilaren 14an, Aulki hutsak 
dokumentala ikusteko auke-
ra egongo da kultura etxean, 
19:00etan. Iñaki Peña medikua 
da filmeko zuzendaria eta 
gidoigilea; dokumentalak 
dolua du abiapuntu, hainbat 
testigantzarekin. Arteman 
komunikazio enpresak ekoiz-
tutako lana da. 

'Aulki hutsak' 
dokumentala hilaren 
14an kultura etxean

Arabako Odol Emaileen Elkar-
teak eta Udalak eskerrak eman 
dizkiete aramaioarrei eraku-
tsitako prestutasunagatik. 
Izan ere, astelehenean auto-
busa egon zen parkean –lehe-
nengoz, orain arte osasun 
etxean egiten zelako– eta 37 
pertsonak eman zuten odola; 
horietatik bik, lehen aldiz. 

Odol Emaileen 
Elkartea pozik dago 
azken bisitarekin

Haixeola

Euskal presoen eskubideak aldarrikatu eta sakabanaketa salatzeko, 
Pilotakada ekimena abiatu zen joan den aste bukaeran. Hamaika 
bikotek jokatu zuten eta horietatik sei sailkatu ziren hurrengo 
faserako. Hurrengo partiduak jokatuko dira gaur Legution (18:00) eta 
bihar, hilak 10, Aramaioko pilotalekuan, 11:00etan eta 17:00etan.

Presoen aldeko pilotakadak

J.B.  |  aramaio

Urtero moduan, aurten ere 
karta txapelketak antolatu 
ditu Alaiak erretiratu elkar-
teak. Hain justu, mus, tute 
eta briska lehiaketak izango 
dira eta maiatzaren 13an eta 
14an jokatuko dira (16:00). 
Hilaren 13an briskan arituko 
dira da eta hilaren 14an, berriz, 
tutean eta musean. Edozein 
txapelketatan izena emateko 
azken eguna maiatzaren 10a 
da; zuzendaritza batzordeko 
kideren bati abisatuta nahikoa 
izango da. 

Sari interesgarriak
Hainbat sari izango dira lehen 
hiru bikoteendako; hiru txa-
pelketetan sari berberak 
izango dira: gazta bi lehen 
bikotearendako, bi botila 
xanpain bigarrenendako eta 
bi botila ardo hirugarrenen-
dako. Aurkezten diren guz-
tiendako tragoa musu truk 
egongo da Alaiak elkartekoen 
egoitzan. 

Antolatzaileek bereziki 
eskertu gura dute Aramaioko 
Udalaren, Arabako Aldundia-
ren eta Uxarte nezakaritza 
etxearen laguntza. 

Alaiak-ek mus, 
tute eta briska 
txapelketak 
antolatu ditu

JOkIN BErEZIArtuA  |  aramaio

Txirritola euskara elkartearen 
ipuin lehiaketako sariak banatu-
ko dira gaur kultura etxean, 
17:00etatik aurrera. Antolatzaileak 
pozik daude aurtengo parte har-
tzearekin, elkarteko kide Olga 
Parraren arabera: "Iazko kopurua 
mantendu da. Lehiaketa errotuta 
dago eta orain heldu gehiago era-
kartzea da erronka". 92 ipuin jaso 
dira guztira eta horietatik lau 
baino ez dira izan helduenak. 

Sariak banatu aurretik antzez-
lan bat ikusteko aukera egongo 
da. Topaguneak proposatuta, Ziri-
ka Zirkus taldearen Pantxika 
Lamur obra ikusi ahalko da. 

'irakurri, gozatu eta oparitu' 
Bestalde, aurten ere martxan dago 
Irakurri, gozatu eta oparitu eki-
mena. Irakurzaletasuna bultzatzea 
du helburu eta honakoan datza: 
liburutegian euskarazko liburu 
bat maileguan hartuz gero eta 
itzultzerakoan liburuzainak eman-
dako fitxa beteta –irakurritako 
horri buruzkoa–, erosketa txar-
tela jasoko du irakurleak Arra-
sate ala Gasteizko Elkar dendetan 
liburu hori bera ala euskarazko 

beste edozein erosteko. %25eko 
deskontu-balioa duen erosketa 
txartela jasoko dute irakurleek 
orokorrean, eta %50ekoa Txirri-
tolako bazkide izanez gero. Haur 
zein helduei dago zuzenduta, ekai-
naren 30era arte.

Pantxika Lamur obra.  |   saioa 'GauiLunak'

Txirritola pozik dago 
ipuin lehiaketarekin 
Gaur banatuko dira sariak, 'pantxika Lamur' 
obraren ostean; kultura etxean, 17:00etan hasita
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tsua dena: autogestionatu den 
gune bat izan da. Ezohiko egoera 
baten aurrean gaude. Goibeko 
elkarteak dirua ipini du, hamar 
urtean sekulako lana egin eta 
gunea erreferente bihurtu du. 
Gainera, inbertsio guztia herri-
rako laga du, eta orain kultura 
proposamen bat egin nahi duenak 
sekulako aukera du gune horre-
tan. Seguru nago aukerak etorri-
ko direla. Udaletik, orain arte 
moduan, laguntzen eta gauzak 
errazten saiatuko gara.
Hainbat arlotako zerbitzuak bate-
ratuta dauzkazue eskualdeko bes-
te herri batzuekin. Emaitza ona 
ematen du formula horrek? 
Herri bakoitzak bere ezaugarriak 
ditu, baina uste dut eskualde 
mailako plangintza bat egitea 
beharrezkoa dela, eta Mankomu-
nitatean badihardugu horretan. 
Bideberri ere hor dago. Izan da 
guretzako ganorazko eta herri-
tarren beharrei behar den moduan 
erantzuten dion ongizate zerbitzu 
bat izateko bidea. Egoera goitik 
behera aldatu da Elgetan; asko 
hobetu da. Ahal den herri gehie-
netan ahal den batuen lan egi-
tearen aldekoa naiz. Hau da, ahal 
den gauza gehienetan elkarlanean 
jardutea, eta beharrezkoa ikusten 
dut herrien artean elkarlanean 
jarduteko dinamika indartsu bat 
egotea. Horrek ekar dezake Uda-
lok erabakitzeko ahalmena galtzea, 
baina sinesten dut horretan eta 
uste dut gurea moduko herri 
batek asko irabazten duela, gehien-
bat dugun tamainarengatik. 
garraio publikoa bada elgetarren 
aspaldiko beste eskaeretako bat. 
Hobetu da egoera? 
Elgetako Udalak aurreko Dipu-
tazioarekin adostutakoak erres-
petatu ditu gaur egungo Diputa-
zioak, eta uste dut gaur egun 

dugun garraio zerbitzuak ez due-
la ezer ikustekorik orain sei urte 
genuenarekin. Egia da ez dela 
izatea gura nahiko genukeen 
bestekoa, baina elgetarrok egin 
behar duguna da ipinitako zer-
bitzuak erabili. Uste dut badu-
gula hor erronka bat eta kultura 
aldaketa bat egin beharra. Baina 
egia da baita ere kultura aldake-
ta hori emateko zerbitzuak eskai-
ni behar direla... Azken urteotan 
batzar dezente egin ditugu Elge-
tan gai honi buruz eta Diputazioak 
egin duen azken prozesu honetan 
hutsune horiek guztiak irten dira 
beste behin. Herritarrek eginda-
ko proposamenak aurkeztuko 
ditugu berriz, eta espero dugu 
batzuk onartuko direla. Eta onar-
tzen badira Udaletik nahiko genu-
keena da herritarrek erantzutea. 
Zerbitzu berriak ez badira era-
biltzen denbora kontua izango 
da kentzea.
Wi fi gune librea da Elgetako herri-
ko plaza. Erabiltzen da? 
Hor pauso bat ematea falta zaigu. 
Kostata baina sare guztia martxan 
da. Saltoa, orain, sare hori etxee-
tara zabaltzea da. Laster egingo 
dugu horren gaineko hitzaldi bat 
Guifi.net-eko kideekin. Proiektu 
honek ate asko zabaltzen dizkigu: 
Internet konexio bizkorragoa, 
hainbat gauza elkarbanatzeko 
sare bat sortzea, konpainien 
gehiegizko tarifak saihestea... 
Bost bat euroko hileko kuotare-
kin etxean Internet edukitzeko 
aukera izan dezakegu. Erronka 
da proiektua behar den moduan 
garatzea.

lArrAItZ ZEBErIO  |  ELGEta

Erreplikarako aukerarik ez zue-
la-eta oposizioan dagoen EH Bil-
duk ez du saioan parte hartu. 
EAJko ordezkari Patxi Basaurik 
jakin gura izan du Erostarbe 
alkategai izango den datorren 
urteko udal hauteskundeetan.
Zazpigarren urtea alkatetzan. Ezber-
dinak izan dira bi agintaldiok?
Aurreko agintaldian gobernu 
sendoa osatu genuen ANVko 
ordezkariekin, eta uste dut balio 
izan zuela herrian zeuden beha-
rrak detektatu eta etorkizuneko 
asmoak proiektuetan jasotzeko. 
Orduko erabakiek balio izan dute 
agintaldi honetan hainbat gauza 
aurrera ateratzeko. Agintaldi 
honen hasieran Bilduk erabaki 
zuen gobernuan ez sartzea, eta 
beste modu batera antolatu gara. 
Uste dut herriaren alde ardurak 
hartuta dihardugunok ondo egi-
ten gabiltzala.
33.000 euro inguruko soberaki-
narekin itxi duzue 2013a.
Iazkoa erronka handiko urtea 
izan zen. Eskolatik urteetan egin 
den eskaera bati erantzuna eman 
diogu; ingurua txukundu eta 
jolastoki duina egin. Jaurlaritza-
ren eta Diputazioaren babesare-
kin lortu dugu. Guretzako ere 
urte zailak dira. Ez gara sekula-
ko ondo doan udal bat, baina ez 
gaude hain txarto ere. 760.000 
euro inguruko zorra dugu eta 
aurten ere aurrekontuaren erdia 
—160.000 euro inguru— aspaldi-
tik datozen zorrak ordaintzera 
bideratuko dugu. 

Bolatoki inguruan ere jolas-
toki berria sortu dugu, inguruko 
herrietatik gero eta jende gehia-
go erakartzen duena. Nahiz eta 
dirulaguntzak lortu, iazkoa esfor-
tzu ekonomiko handiko urtea 
izan zen. Hala ere, soberakina-
rekin ixtea azpimarratzeko modu-
koa dela iruditzen zait.
Ze egitasmo duzue 2014rako?
Planteatu dugu herriko elkarteei 
eta eragileei dirulaguntzetan 
murrizketarik ez aplikatzea eta 
batzorde guztietako diru lerroak 
mantentzea. Inbertsioetarako 

gelditu den diru apurrerako lehen-
tasunak finkatu ditugu. Eskolak, 
zorionez, gero eta ikasle gehiago 
ditu eta handitu eta egokitu egin 
behar da bi urteko umeen gela. 
Memoria Historikoaren Interpre-
tazio Zentroa ere gai horretan 
erreferente izaten jarraitzea nahi 
dugu, eta iaz egiterik izan ez 
genituen mantentze-lanak ere 
egin nahi ditugu aurten.
Egoera ekonomikoa ezberdina izan 
da bi agintaldiotan? 
Eraikuntza geldi dago, ez da 
enpresa berririk etortzen, dauden 
etxebizitzak ez dira ez saltzen ez 
eraberritzen... Horrek bere era-
gina du Udalaren sarreretan. 
Horri gehitu behar zaio Foru 
Aldunditik datorren Fondo Fora-
la ere gero eta txikiagoa dela, 
nahiz eta erraztasun batzuk eman 
dizkiguten. 
Zelakoa da industria jarduera Elge-
tan? Enpresaren bati ordainketa 
bat barkatu diozue, ezta?

Enpresek oso aholkulari onak 
dituzte, eta orain sei bat urte 
ekin genion enpresaz enpresa 
azterketa bat egiteari. Eskatu 
dieguna da ordaindu beharrekoa 
ordaintzeko, eta azterketak eman 
duena da enpresa batzuek ordain-
du beharrekoa ordaintzen zutela 
eta beste batzuek gutxiago. Horien 
artean zegoen enpresa bati —zein 
Enplegu Erregulazio Espedientean 
dagoen, eta zeinek sekulako aha-
legina egin duen Elgetara etor-
tzeko— isun bat barkatu diogu, 
udalbatzak aho batez erabakita. 
Ez diogu zerga bat barkatu, eta 
jasota ditugun arauetan dagoen 
gauza bat egin dugu. Legez kan-
poko ezer ere ez.
Hondakinen inguruko herri kontsul-
ta deitu duzue ekainaren 22rako.
Edukiontzi berdearen sasoia amai-
tu da. Uste dut argi dugula denok, 
eta Udaleko hiru talde politikoak 
adostasun batera iritsi gara: 
%70-80ko sailkapen tasara heltzea 
helburu moduan ipinita bilketa 
sistema bat proposatzen diegu 
herritarrei. Orain, herritarrek 
esan behar dutena da ados dauden 
sistema hori ezartzearekin. Elge-
tarrei esango nieke sistema honen 
alde badaude ekainaren 22ko kon-
tsultan parte hartzeko. Herenak 
parte hartzen badu emaitza lotes-
lea izango da Udaleko talde poli-
tikoendako, eta garrantzitsua da 
herritarrek ere zein sistema lehe-
nesten duten argi lagatzea.
Zer gertatuko da Espaloia kafe 
antzokiarekin?
Onartutako baldintza-agiriak 
horretarako aukera ematen due-
lako nahiko nuke orain arte zeu-
kan dinamikarekin edo antzera-
koarekin jarraitzea. Espaloia, 
nire ustez, erreferente izan da 
kultura arloan. Elgeta kokatu 
egin du mapan. Hala, hurrengo 
datozenek eginda daukate bide 
bat, eta pleguek bide horri eus-
teko aukera ematen dute.

Espaloia hamar urteotan auzo-
lanean oinarritu den proiektu 
bat izan da. Herriko eragile guz-
tiek zabalik izan dituzte ateak, 
eta Udalarendako oso garrantzi-

oxel erostarbe | elgetako alkatea

"Herritarrek 
iritzia 
emateko 
unea da"
Elgetako alkatea Goiena telebistako 'Harira' saioan 
izan da asteon; hondakinen gaineko kontsulta eta 
egoera ekonomikoa izan ditu hizpide, besteak beste

"guretzako ere 
urte zailak dira: 
760.000 euro 
inguruko zorra 
dugu Elgetan"

"garrantzitsua da 
herritarrek ze 
bilketa sistema 
lehenesten duten 
argi lagatzea"

"Nire ustez, kultura 
proposamen bat 
egin nahi duenak 
sekulako aukera du 
Espaloian"

oxel Erostarbe, martitzenean, Goiena telebistako platoan.  |  EnEko azkaratE

egungo gobernu taldeak badu herrira enpresak 
erakartzeko ahalegina egiteko asmorik?
"Erronka da Berraondoko industria handik ateratzea. Momentua 
da horretarako kontuan hartuta, gainera, enpresa txiki asko 
daudela hor? Lurraren prezioa merkeagoa da Elgetan inguruko 
herrietan baino, baina ez da horretarako momentua. krisi 
garaiotan enpresek nahiko lan dute eusten. Ez dut uste Elgetara 
etortzeko edo zabaltzeko asmoarekin direnik. dena den, inor 
udaletxera galdezka etortzen denean beti saiatzen gara 
erraztasunak ematen".

aurkeztuko zara hurrengo udal hauteskundeetara?
"urtebete falta da oraindik udal hauteskundeetarako eta goiz da 
ezer esateko. Egia da taldean mahai gainean dugun puntu bat 
dela, baina ez diogu behar den denbora eskaini. Pentsatzen dut 
opor ostetik urte amaierara bitartean helduko diogula gaiari. Hori 
esanda eta ikusita gure herria zelakoa den, ez litzateke hobea 
herritarrei herritarrekin osatutako zerrenda bat aurkeztea? 
taldean eginda daukagu hausnarketa hori, eta uste dugu baietz. 
Eta, seguruenik, hortik egingo dugu ahalegina".

OPOsIZIOA AlkAtEArI GAldEZkA

"Gestioa nahiko positiboa da"
"Agintaldi hasieran erabaki genuen bai EH Bilduk bai guk 
gobernuan ez sartzea. udaleko lanak aurrera ateratzeko, ordea, 
EAJtik erabaki genuen bi batzorde hartzea: baserritarrena eta 
turismoarena. Bideak konpondu ditugu, urak bideratu ditugu, 
interpretazio zentroa martxan da, Finalista Eguna, pintxo 
lehiaketa... gauza asko egin dira. Babestu genuen baita ere 
2013ko aurrekontua eta horrek ahalbidetu du Asentzioko parkeko 
lanak eta frontoi zaharreko edo eskola inguruko lanak egitea. 
Gobernu honen gestioa orokorki nahiko positiboa dela uste dugu. 
Hutsune bat ipintzekotan esango genuke ez dela askorik sakondu 
industrialdea bultzatzeko ahaleginean".

alkatearen erantzuna 
"Alkatetza hartu genuenean gobernu batzorderik ez eratzea 
erabaki genuen, eta ardurak banatzea. udal erabakigune guztiak 
publikoak dira Elgetan, eta uste dut ardurak dituzten zinegotziek 
ondo dihardutela lanean. industrialdeari dagokionez, uneotan 
enpresariek eta beharginek nahiko lan dute daukatena 
mantentzearekin. Ez da unea arlo horretan ditugun hutsuneak 
betetzeko. Hori bai, duela pare bat urte El Casco enpresa etorri 
zen Eibartik, eta erraztasun guztiak ematen saiatu gara".

patxi basauri | elgetako eaJ

OPOsIZIOArEn BAlOrAZIOA

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

etxebizitza hutsei %150eko igoera aplikatzen zaie 
kontribuzioan. zergatik? sumatu duzue eraginik?
"Etxebizitza hutsik duenak jakin behar du hori pribilegio bat dela. 
Hutsak egonda gehiago eraiki behar ditugu? Egia da ez dela une 
onena, baina etxejabe horiek ahalegina egin beharko lukete 
etxebizitza horiek merkaturatzeko. Batzuk hutsik daude, beste 
batzuk egoera txarrean eta arriskutsu bihur daitezke, badaude 
behar den moduan alokatuta ez daudenak... Horregatik neurria".

elgetan gero eta gutxiago eta gero eta eskasago egiten 
da euskaraz. udalak badu plangintzarik?
"zoritxarrez, errealitate bat da eta uste dut horretan ardura 
handia dugula euskaldunok. udaletik zer? Argi dugu antolatzen 
ditugun eskolaz kanpoko edo aisialdi eskaintza guztiek euskaraz 
behar dutela. udalaren funtzionamendua ere euskaraz da. non 
detektatu dugu hutsunea? Euskaldunak ez direnen artean eta 
diru lerro bat dugu euskaraz ikasi nahi dutenendako. Baina egia da 
saiakerak egin arren ez dugula lortzen talde bat osatzea".

errepide batek zeharkatzen du erdigunea, eta 
oinezkoen kezka hor dago. nola hobe daiteke egoera?
"Bagabiltza horretan, baina ez da samurra. Horrela erabakita, 
plaza inguruko semaforo sistemak oinezkoei ematen die 
lehentasuna. ona litzateke, baina Aldundiaren lehentasunen 
artean ez dago Elgetan saihesbidea egitea, eta, egoera zein den 
ikusita, normala ere iruditzen zait. Hori esanda, gehitu behar dut 
bai ikusten dudala beharrezkoa Aldundiak eta udalak elkarlanean 
jardutea Elgetako oinezkoen segurtasuna hobetzeko".

HErrItArrAk AlkAtEArI GAldEZkA



gOIENA  |  2014-05-09  |  EGuBakoitza 27elgeta, leintz gatzaga   |   Herriak

Datorren martitzenean 22:00e-
tan du hitzordua Eugenio 
Otsoak Goiena telebistako 
platoan, Eneko Azkarateren 
galderei erantzuteko. Herrian 
gori-gori dauden gaiak, proiek-
tuak, inbertsioak eta beste 
errepasatuko ditu Otsoak. 
Herritarren galderei ere eran-
tzungo die alkateak. Halakoak 
helarazteko bideak dira: hari-
ra@goiena.com; Whatsapp, 
Telegram edo erantzungailu 
automatikoa: 688 69 00 17.  

Eugenio Otsoa, Goiena 
telebistako 'Harira' 
saioan, maiatzaren 13an

Eugenio otsoa.  |   goiena

lEiNtZ gAtZAgA lEiNtZ gAtZAgA

uBANE mADErA  |  LEintz GatzaGa

Gatzagako Udalak eta Gipuz-
koako Foru Aldundiak datozen 
bi urteetarako hitzarmena ados-
tu dute menpekotasuna dutenen 
arretarako etxeko laguntza zer-
bitzua finantzatzeko. 

Izan ere, gizarte zerbitzuei 
dagokien legean, etxez etxeko 
laguntza zerbitzuak udalen 
eskumena izan behar duela 
jasotzen da, eta, horren ondorioz, 
bat-batean ez bada ere, modu 
progresiboan udalek zerbitzua-
ren finantzazioa bere gain har-
tu beharko dute. 

Jakina, Gatzagako Udalak 
ere egin beharko du hori, eta, 
bertako Ongizate Sailetik eman-
dako informazioaren arabera, 
joan den asteko osoko bilkuran 
berretsi zuten bi erakundeen 
arteko hitzarmena. 

Astelehenetik egubakoitzera
Edozelan ere, etxez etxeko lagun-
tzaren erabiltzaileek ez dute 
aldaketarik igarriko zerbitzuan. 
Gatzagan bi lagunek jasotzen 
dute etxean laguntasuna. Zer-
bitzua astelehenetik egubakoi-
tzera eskaintzen da eta egune-
roko bizitzan oinarrizkoak diren 
ekintzak gauzatzeko eragozpe-
nak dituzten pertsonei edo 
familiei euren etxean ematen 
zaien laguntza da. Laguntza 
horren helburua da pertsonak 
ohiko inguruan bizi izaten 
jarraitzeko oinarrizko premiak 
beteta izaten laguntzea.

Zerbitzu horren beharra 
duenak Ongizate Sailera jo behar 
du, aurretik txanda hartuta: 
943 71 47 46. Martitzenetan ego-
ten da gizarte laguntzailea, 
09:00etatik 13:00etara. 

Etxez etxeko laguntza 
zerbitzua, Udalaren esku
zerbitzuaren beharra duenak martitzenetan jo 
dezake ongizate sailera (09:00-13:00)

Elgeta kantuan, udazkenean, Haizea tabernan.  |  L.z.

Maiatzaren 18rako 
ari dira prestatzen 
Elgeta Kantuan
kantuzaleak errepertorio berrituarekin datoz 
eta liburuxka berria aurkeztuko dute maiatzean

lArrAItZ ZEBErIO  |  ELGEta

Elgetan ere bere ibilbidea egi-
ten ari den ekimena da Elgeta 
Kantuan. Duela urtebete sortua, 
gero eta lagun gehiago elkartzen 
dira lagunartean kantuan egi-
teko. 

Egun seinalatuak dira eta 
maiatzaren 18rako egin dute 
hurrengo hitzordua. Ohikoa 
duten moduan, 13:00etarako 
egin dute hitzordua herriko 
plazan, eta, ekintza irekia denez, 
nahi duen orok izango du par-
te hartzeko aukera. Oraingoan 
ere Jose Gardoki soinu-jolearen 
konpainian egingo dute taber-
naz tabernako ibilbidea kantu-
zaleek. 15:00 ingurura arte 
ibili dira kantuan.

Berrikuntza, oraingo hone-
tan, kantu errepertorioa da. 
Orain arteko kantuak alde bate-
ra utzi eta abesti sorta berria 
aurkeztuko dute bultzatzaileek 
liburuxka eta guzti. Soinu-jo-
learekin batera dozena bat 
lagunek entsegu bat baino gehia-
go egin dute azkenaldian.

Asteburuan Magia Mostra 
Barikutik domekara bitartean, 
bestetik, magia izango da pro-
tagonista Elgetan. Nazioarteko 
zortzi magok hartuko dute par-
te eta 7 urtetik gorako umeen-
dako tailerrak ere egongo dira, 
doan, zapatuan 16:00etan eta 
domekan 10:30ean, hain zuzen 
ere –ikus 31. orria.

Zozketaz izendatuak dira: 
Maider Sangroniz (presiden-
tea), Ana Maria Sousa (1. 
bokala) eta Rafael Carmona 
(2. bokala). Ordezkoak dira: 
Julen Barrutia eta Maite Agi-
rregomezkorta (presidente 
kargurako), Xabier Ubera eta 
M. Lourdes Elgeta (1. bokala) 
eta Jose Gartzia eta Iraia 
Sarasketa (2. bokala).

Izendatuta daude 
hauteskunde-mahaiko 
ordezkariak

O h a r r a k

iPuinen ordua
Umeendako saioa gaur, 
17:20ean, liburutegian.

wifi SArEA ElgEtAN
Informazio bilera, eguazte-
nean, 19:00etan, udaletxean.

haurreskola
Zabalik da matrikula epea 
maiatzaren 14ra arte.

eaj-Pnv
Elgetako EAJk martxan du 
botoa postaz emateko proze-
dura. Eskatu argibideak alder-
diko ordezkariei.

ontziratu zaitez
Apirileko zenbaki sarituak 
dira 262 (Ugari), 1.408 (Goi-
koetxe harategia), 1.558 (Erdi-
ko denda) eta 3.275 (Amagoia 
arrandegia).

UDAlEkUko BEgirAlEAk
Lan poltsa osatzeko interesa-
tuek udaletxean aurkeztu 
behar dute dokumentazioa 
ekainaren 5erako.

tsua dena: autogestionatu den 
gune bat izan da. Ezohiko egoera 
baten aurrean gaude. Goibeko 
elkarteak dirua ipini du, hamar 
urtean sekulako lana egin eta 
gunea erreferente bihurtu du. 
Gainera, inbertsio guztia herri-
rako laga du, eta orain kultura 
proposamen bat egin nahi duenak 
sekulako aukera du gune horre-
tan. Seguru nago aukerak etorri-
ko direla. Udaletik, orain arte 
moduan, laguntzen eta gauzak 
errazten saiatuko gara.
Hainbat arlotako zerbitzuak bate-
ratuta dauzkazue eskualdeko bes-
te herri batzuekin. Emaitza ona 
ematen du formula horrek? 
Herri bakoitzak bere ezaugarriak 
ditu, baina uste dut eskualde 
mailako plangintza bat egitea 
beharrezkoa dela, eta Mankomu-
nitatean badihardugu horretan. 
Bideberri ere hor dago. Izan da 
guretzako ganorazko eta herri-
tarren beharrei behar den moduan 
erantzuten dion ongizate zerbitzu 
bat izateko bidea. Egoera goitik 
behera aldatu da Elgetan; asko 
hobetu da. Ahal den herri gehie-
netan ahal den batuen lan egi-
tearen aldekoa naiz. Hau da, ahal 
den gauza gehienetan elkarlanean 
jardutea, eta beharrezkoa ikusten 
dut herrien artean elkarlanean 
jarduteko dinamika indartsu bat 
egotea. Horrek ekar dezake Uda-
lok erabakitzeko ahalmena galtzea, 
baina sinesten dut horretan eta 
uste dut gurea moduko herri 
batek asko irabazten duela, gehien-
bat dugun tamainarengatik. 
garraio publikoa bada elgetarren 
aspaldiko beste eskaeretako bat. 
Hobetu da egoera? 
Elgetako Udalak aurreko Dipu-
tazioarekin adostutakoak erres-
petatu ditu gaur egungo Diputa-
zioak, eta uste dut gaur egun 

dugun garraio zerbitzuak ez due-
la ezer ikustekorik orain sei urte 
genuenarekin. Egia da ez dela 
izatea gura nahiko genukeen 
bestekoa, baina elgetarrok egin 
behar duguna da ipinitako zer-
bitzuak erabili. Uste dut badu-
gula hor erronka bat eta kultura 
aldaketa bat egin beharra. Baina 
egia da baita ere kultura aldake-
ta hori emateko zerbitzuak eskai-
ni behar direla... Azken urteotan 
batzar dezente egin ditugu Elge-
tan gai honi buruz eta Diputazioak 
egin duen azken prozesu honetan 
hutsune horiek guztiak irten dira 
beste behin. Herritarrek eginda-
ko proposamenak aurkeztuko 
ditugu berriz, eta espero dugu 
batzuk onartuko direla. Eta onar-
tzen badira Udaletik nahiko genu-
keena da herritarrek erantzutea. 
Zerbitzu berriak ez badira era-
biltzen denbora kontua izango 
da kentzea.
Wi fi gune librea da Elgetako herri-
ko plaza. Erabiltzen da? 
Hor pauso bat ematea falta zaigu. 
Kostata baina sare guztia martxan 
da. Saltoa, orain, sare hori etxee-
tara zabaltzea da. Laster egingo 
dugu horren gaineko hitzaldi bat 
Guifi.net-eko kideekin. Proiektu 
honek ate asko zabaltzen dizkigu: 
Internet konexio bizkorragoa, 
hainbat gauza elkarbanatzeko 
sare bat sortzea, konpainien 
gehiegizko tarifak saihestea... 
Bost bat euroko hileko kuotare-
kin etxean Internet edukitzeko 
aukera izan dezakegu. Erronka 
da proiektua behar den moduan 
garatzea.

lArrAItZ ZEBErIO  |  ELGEta

Erreplikarako aukerarik ez zue-
la-eta oposizioan dagoen EH Bil-
duk ez du saioan parte hartu. 
EAJko ordezkari Patxi Basaurik 
jakin gura izan du Erostarbe 
alkategai izango den datorren 
urteko udal hauteskundeetan.
Zazpigarren urtea alkatetzan. Ezber-
dinak izan dira bi agintaldiok?
Aurreko agintaldian gobernu 
sendoa osatu genuen ANVko 
ordezkariekin, eta uste dut balio 
izan zuela herrian zeuden beha-
rrak detektatu eta etorkizuneko 
asmoak proiektuetan jasotzeko. 
Orduko erabakiek balio izan dute 
agintaldi honetan hainbat gauza 
aurrera ateratzeko. Agintaldi 
honen hasieran Bilduk erabaki 
zuen gobernuan ez sartzea, eta 
beste modu batera antolatu gara. 
Uste dut herriaren alde ardurak 
hartuta dihardugunok ondo egi-
ten gabiltzala.
33.000 euro inguruko soberaki-
narekin itxi duzue 2013a.
Iazkoa erronka handiko urtea 
izan zen. Eskolatik urteetan egin 
den eskaera bati erantzuna eman 
diogu; ingurua txukundu eta 
jolastoki duina egin. Jaurlaritza-
ren eta Diputazioaren babesare-
kin lortu dugu. Guretzako ere 
urte zailak dira. Ez gara sekula-
ko ondo doan udal bat, baina ez 
gaude hain txarto ere. 760.000 
euro inguruko zorra dugu eta 
aurten ere aurrekontuaren erdia 
—160.000 euro inguru— aspaldi-
tik datozen zorrak ordaintzera 
bideratuko dugu. 

Bolatoki inguruan ere jolas-
toki berria sortu dugu, inguruko 
herrietatik gero eta jende gehia-
go erakartzen duena. Nahiz eta 
dirulaguntzak lortu, iazkoa esfor-
tzu ekonomiko handiko urtea 
izan zen. Hala ere, soberakina-
rekin ixtea azpimarratzeko modu-
koa dela iruditzen zait.
Ze egitasmo duzue 2014rako?
Planteatu dugu herriko elkarteei 
eta eragileei dirulaguntzetan 
murrizketarik ez aplikatzea eta 
batzorde guztietako diru lerroak 
mantentzea. Inbertsioetarako 

gelditu den diru apurrerako lehen-
tasunak finkatu ditugu. Eskolak, 
zorionez, gero eta ikasle gehiago 
ditu eta handitu eta egokitu egin 
behar da bi urteko umeen gela. 
Memoria Historikoaren Interpre-
tazio Zentroa ere gai horretan 
erreferente izaten jarraitzea nahi 
dugu, eta iaz egiterik izan ez 
genituen mantentze-lanak ere 
egin nahi ditugu aurten.
Egoera ekonomikoa ezberdina izan 
da bi agintaldiotan? 
Eraikuntza geldi dago, ez da 
enpresa berririk etortzen, dauden 
etxebizitzak ez dira ez saltzen ez 
eraberritzen... Horrek bere era-
gina du Udalaren sarreretan. 
Horri gehitu behar zaio Foru 
Aldunditik datorren Fondo Fora-
la ere gero eta txikiagoa dela, 
nahiz eta erraztasun batzuk eman 
dizkiguten. 
Zelakoa da industria jarduera Elge-
tan? Enpresaren bati ordainketa 
bat barkatu diozue, ezta?

Enpresek oso aholkulari onak 
dituzte, eta orain sei bat urte 
ekin genion enpresaz enpresa 
azterketa bat egiteari. Eskatu 
dieguna da ordaindu beharrekoa 
ordaintzeko, eta azterketak eman 
duena da enpresa batzuek ordain-
du beharrekoa ordaintzen zutela 
eta beste batzuek gutxiago. Horien 
artean zegoen enpresa bati —zein 
Enplegu Erregulazio Espedientean 
dagoen, eta zeinek sekulako aha-
legina egin duen Elgetara etor-
tzeko— isun bat barkatu diogu, 
udalbatzak aho batez erabakita. 
Ez diogu zerga bat barkatu, eta 
jasota ditugun arauetan dagoen 
gauza bat egin dugu. Legez kan-
poko ezer ere ez.
Hondakinen inguruko herri kontsul-
ta deitu duzue ekainaren 22rako.
Edukiontzi berdearen sasoia amai-
tu da. Uste dut argi dugula denok, 
eta Udaleko hiru talde politikoak 
adostasun batera iritsi gara: 
%70-80ko sailkapen tasara heltzea 
helburu moduan ipinita bilketa 
sistema bat proposatzen diegu 
herritarrei. Orain, herritarrek 
esan behar dutena da ados dauden 
sistema hori ezartzearekin. Elge-
tarrei esango nieke sistema honen 
alde badaude ekainaren 22ko kon-
tsultan parte hartzeko. Herenak 
parte hartzen badu emaitza lotes-
lea izango da Udaleko talde poli-
tikoendako, eta garrantzitsua da 
herritarrek ere zein sistema lehe-
nesten duten argi lagatzea.
Zer gertatuko da Espaloia kafe 
antzokiarekin?
Onartutako baldintza-agiriak 
horretarako aukera ematen due-
lako nahiko nuke orain arte zeu-
kan dinamikarekin edo antzera-
koarekin jarraitzea. Espaloia, 
nire ustez, erreferente izan da 
kultura arloan. Elgeta kokatu 
egin du mapan. Hala, hurrengo 
datozenek eginda daukate bide 
bat, eta pleguek bide horri eus-
teko aukera ematen dute.

Espaloia hamar urteotan auzo-
lanean oinarritu den proiektu 
bat izan da. Herriko eragile guz-
tiek zabalik izan dituzte ateak, 
eta Udalarendako oso garrantzi-

oxel erostarbe | elgetako alkatea

"Herritarrek 
iritzia 
emateko 
unea da"
Elgetako alkatea Goiena telebistako 'Harira' saioan 
izan da asteon; hondakinen gaineko kontsulta eta 
egoera ekonomikoa izan ditu hizpide, besteak beste

"guretzako ere 
urte zailak dira: 
760.000 euro 
inguruko zorra 
dugu Elgetan"

"garrantzitsua da 
herritarrek ze 
bilketa sistema 
lehenesten duten 
argi lagatzea"

"Nire ustez, kultura 
proposamen bat 
egin nahi duenak 
sekulako aukera du 
Espaloian"

oxel Erostarbe, martitzenean, Goiena telebistako platoan.  |  EnEko azkaratE

egungo gobernu taldeak badu herrira enpresak 
erakartzeko ahalegina egiteko asmorik?
"Erronka da Berraondoko industria handik ateratzea. Momentua 
da horretarako kontuan hartuta, gainera, enpresa txiki asko 
daudela hor? Lurraren prezioa merkeagoa da Elgetan inguruko 
herrietan baino, baina ez da horretarako momentua. krisi 
garaiotan enpresek nahiko lan dute eusten. Ez dut uste Elgetara 
etortzeko edo zabaltzeko asmoarekin direnik. dena den, inor 
udaletxera galdezka etortzen denean beti saiatzen gara 
erraztasunak ematen".

aurkeztuko zara hurrengo udal hauteskundeetara?
"urtebete falta da oraindik udal hauteskundeetarako eta goiz da 
ezer esateko. Egia da taldean mahai gainean dugun puntu bat 
dela, baina ez diogu behar den denbora eskaini. Pentsatzen dut 
opor ostetik urte amaierara bitartean helduko diogula gaiari. Hori 
esanda eta ikusita gure herria zelakoa den, ez litzateke hobea 
herritarrei herritarrekin osatutako zerrenda bat aurkeztea? 
taldean eginda daukagu hausnarketa hori, eta uste dugu baietz. 
Eta, seguruenik, hortik egingo dugu ahalegina".

OPOsIZIOA AlkAtEArI GAldEZkA

"Gestioa nahiko positiboa da"
"Agintaldi hasieran erabaki genuen bai EH Bilduk bai guk 
gobernuan ez sartzea. udaleko lanak aurrera ateratzeko, ordea, 
EAJtik erabaki genuen bi batzorde hartzea: baserritarrena eta 
turismoarena. Bideak konpondu ditugu, urak bideratu ditugu, 
interpretazio zentroa martxan da, Finalista Eguna, pintxo 
lehiaketa... gauza asko egin dira. Babestu genuen baita ere 
2013ko aurrekontua eta horrek ahalbidetu du Asentzioko parkeko 
lanak eta frontoi zaharreko edo eskola inguruko lanak egitea. 
Gobernu honen gestioa orokorki nahiko positiboa dela uste dugu. 
Hutsune bat ipintzekotan esango genuke ez dela askorik sakondu 
industrialdea bultzatzeko ahaleginean".

alkatearen erantzuna 
"Alkatetza hartu genuenean gobernu batzorderik ez eratzea 
erabaki genuen, eta ardurak banatzea. udal erabakigune guztiak 
publikoak dira Elgetan, eta uste dut ardurak dituzten zinegotziek 
ondo dihardutela lanean. industrialdeari dagokionez, uneotan 
enpresariek eta beharginek nahiko lan dute daukatena 
mantentzearekin. Ez da unea arlo horretan ditugun hutsuneak 
betetzeko. Hori bai, duela pare bat urte El Casco enpresa etorri 
zen Eibartik, eta erraztasun guztiak ematen saiatu gara".

patxi basauri | elgetako eaJ

OPOsIZIOArEn BAlOrAZIOA

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

etxebizitza hutsei %150eko igoera aplikatzen zaie 
kontribuzioan. zergatik? sumatu duzue eraginik?
"Etxebizitza hutsik duenak jakin behar du hori pribilegio bat dela. 
Hutsak egonda gehiago eraiki behar ditugu? Egia da ez dela une 
onena, baina etxejabe horiek ahalegina egin beharko lukete 
etxebizitza horiek merkaturatzeko. Batzuk hutsik daude, beste 
batzuk egoera txarrean eta arriskutsu bihur daitezke, badaude 
behar den moduan alokatuta ez daudenak... Horregatik neurria".

elgetan gero eta gutxiago eta gero eta eskasago egiten 
da euskaraz. udalak badu plangintzarik?
"zoritxarrez, errealitate bat da eta uste dut horretan ardura 
handia dugula euskaldunok. udaletik zer? Argi dugu antolatzen 
ditugun eskolaz kanpoko edo aisialdi eskaintza guztiek euskaraz 
behar dutela. udalaren funtzionamendua ere euskaraz da. non 
detektatu dugu hutsunea? Euskaldunak ez direnen artean eta 
diru lerro bat dugu euskaraz ikasi nahi dutenendako. Baina egia da 
saiakerak egin arren ez dugula lortzen talde bat osatzea".

errepide batek zeharkatzen du erdigunea, eta 
oinezkoen kezka hor dago. nola hobe daiteke egoera?
"Bagabiltza horretan, baina ez da samurra. Horrela erabakita, 
plaza inguruko semaforo sistemak oinezkoei ematen die 
lehentasuna. ona litzateke, baina Aldundiaren lehentasunen 
artean ez dago Elgetan saihesbidea egitea, eta, egoera zein den 
ikusita, normala ere iruditzen zait. Hori esanda, gehitu behar dut 
bai ikusten dudala beharrezkoa Aldundiak eta udalak elkarlanean 
jardutea Elgetako oinezkoen segurtasuna hobetzeko".

HErrItArrAk AlkAtEArI GAldEZkA
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Abian da Gipuzkoako Herri 
Arteko Pilota Txapelketa, eta 
Bergarakoek gaur bertan, 
egubakoitza, jokatuko dute 
lehenengo kanporaketa, final
-hamaseirenetakoa. Hala, 
etxean jokatuko dute, Erren-
teriakoen kontra (19:30ean, 
Udal Pilotalekuan). Arrasa-
tekoek, ostera, hurrengo fasean 
hasiko dute lehia, Astigarra-
garen kontra.

arrasate eta bergara 
Herri artekoan 
lehiatuko dira

Urtebete pasa da Joseba Larri-
naga hil zenetik, bizikletan 
zebilela Aramaion auto batek 
harrapatuta. Eta zapaturako, 
haren gertukoek omenaldi 
txiki bat prestatu dute. Bizi-
kleta berria jarriko dute zendu 
zen tokian, haren omenez, eta 
ondoren, afaria egingo dute. 
Aretxabaletan, Larrinagaren 
kirol ibilbidearen gaineko era-
kusketa ere jarri dute.

Joseba larrinaga 
gogoan izango dute, 
lehen urteurrenean

Hiru jardunaldi geratzen dira 
liga amaitzeko, baina UDAk 
eta Aloñak promozio fasea 
jokatzeko aukera ematen duen 
bigarren postuagatik lehian 
jarraitzen dute. Bergarak, 
ostera, mailari eusteko finala 
izango du Getariakoren kon-
tra. Eta Hondarribiara joango 
da Antzuola. Mondrak, berriz, 
agur esango dio ligari etzi, 
Eibartarraken kontra.  

aretxabaletak, aloñak 
eta bergarak etxean 
jokatuko dute

Joan den asteko porrotaren 
ostean, MUk ia aukera guztiak 
galdu ditu EBAra zuzenean 
igotzeko. Berez, bihar zuen 
partidu erabakigarria, lider 
dagoen Bide Bideren kontra, 
baina gatza galdu du partidu 
horrek, tolosarrek dagoeneko 
bi garaipeneko aldea dute-eta. 
Horrenbestez, MUk, bigarren 
sailkatuta, Lauko Finala Arra-
satera ekarriko du.

ebara igotzeko lauko 
Finala arrasaten 
jokatuko du muk

Musakolako mendiko bizikle-
ta martxak zazpi urte beteko 
ditu domekan (09:00etan, Ziar
-Ola elkarte aurrean). Ibilbi-
deak 35 kilometro izango ditu 
eta izena emateko 15 euro 
ordaindu beharko dira, hasi 
baino lehenago. Horrekin 
batera, haurrendako ere bizi-
kleta jaia egingo dute (10:30). 
Informazio gehiago www.
musakola.com atarian. 

musakolako jaien 
barruan, mendiko 
bizikleta irteera

xABIEr urZElAI  |  arrasatE

Auto igoeren denboraldia Opakuan 
hasi zuten apirila erdian, eta 
bertan Debagoieneko bi pilotu 
izan ziren jaun eta jabe: Aitor 
Zabaleta (Lola BMW) bergararra 
eta Markel Cestafe arrasatearra 
(Mitsubishi Evo VI). Hala, egu-
tegiko bigarren hitzorduan, Gor-
lako Igoeraren 23. edizioan ere 

aurre-aurrean egon nahi dute 
(zapatua, 15:00, Bergara). Zaba-
leta etxean ibiliko da, eta, Opakuan 
erakutsitakoaren arabera, badi-
rudi autoa mekanikoki puntuan 
jarri duela, azken bi urteotako 
arazoak atzean utzita. Turismoe-
tan, ostera, Cestafek lehen txan-
dan egindako denbora onari esker 
irabazi zuen, bigarren txandan 

arazo mekanikoak izan zituen
-eta. Jakinekoa da bi horiek 
indartsu joango direla, baina 
kontrario gogorrak izango dituz-
te aurrean. Batetik, CM kategorian 
lehia polita izango da, hiru silver 
Car –Iraola, Ordoki eta Noguei-
ras– eta beste bi Demond Car 
egongo dira-eta –Egozkuetarrak–. 
Eta turismoetan bertan, aipatze-

ko moduko beste lagun asko: 
"Izen-ematearen zerrendari bis-
tazoa bota eta auto azkar asko 
ikusten dut", diosku antolatzaile 
lanetan dabilen Gorla Racing 
taldeko Xabier Zabaletak.   

Ramirez ibiliko da BMW 320 
ST autoaz eta Gerard de la Casa, 
Seat Cordoba WRCaz. Cestafek 
eta Tarsiciok Mitsu-ak izango 
dituzte esku artean, eta Erdoiza, 
Corcuera, Duperou, Alberdi eta 
Txus Jaio pilotuak ere irteera 
puntuan izango dira, baita bai-
larako hainbat ordezkari ere.

Segurtasun neurriekin argi 
Bada, dena behar den moduan 
joan dadin, antolatzaileek erres-
petua berba errepikatzen dute 
behin eta berriro: "Jende guztiak 
errespeta ditzala kurbetan jarri-
tako zintak, eta baita lasterketa-
ko komisarioek esandakoak ere. 
Eta amaitzeko, utzi mendia zegoen 
moduan, mesedez".

gorlako kurbak auto 
azkarren testigu, bihar
aitor zabaletak eta Markel Cestafek opakuako emaitza errepikatu nahi dute

Aitor zabaleta, iaz, irteera puntuan, lehenengo txanda hasteko gertu.  |   imanol soriano

esanak

"Errespetatu 
komisarioek 
esandakoak eta 
utzi mendia 
lehen zegoen 
moduan, 
mesedez"

x a b i  z a b a l e ta   |   g o r l a  r a c i n g

automobilismoa

x.u.  |  arrasatE

Mendiko bizikleta gainean Eus-
kal Herriko ordezkari azkarre-
nak batuko dira domekan Ara-
maion, Barajuenen. Gainera, 
kategoria guztietako ordezkariak 
izango dira, gaztetxoenetatik 
masterretara. 

Zaletasuna sustatu guran 
Aurtengo nobedadeetako bat 
da 2000. eta 2001. urte artean 
jaiotako gaztetxoendako laster-
keta berezia antolatu dutela 
(federatuta egon edo ez). Hala, 
edozein gaztetxok parte hartu 
ahal izango du lasterketa horre-
tan, eta mendiko bizikleta gai-
nean lehiatzea gustatzen zaion 

edo ez ikusi. Proba hori laster-
keta ofizialak hasi baino ordu-
bete lehenago egingo dute, 
10:00etan hasita. Hala, parte 
hartu nahi duenak bizikletaz 
gertu egon beharko du ordu 
horretan. 

11:00etan, berriz, 23 urtez 
azpikoak, eliteak eta master 
30ak irtengo dira, 5 kilometro 
pasatxoko eta 180 metroko des-
nibeleko zirkuituari bost itzu-
li emateko asmoz. Eta bost 
minutu geroago irtengo dira 
gazteak, emakumezkoak, mas-
ter 40 eta 50ak (hiru itzuli zir-
kuituari, 16,6 km). Azkenik, 
kadeteek bi itzuli emango diz-
kiote zirkuituari (11 km).

aramaiok euskadiko opena hartuko 
du domekan, zazpigarren urtez

iazko lasterketan, bi taldekide aldapa gora.  |   goiena

mendi bizikleta

x.u.  |  arrasatE

Bihar egingo dute, Bergaran, 
Euskal Herriko txapelketarako 
baliagarria den kros-country txa-
pelketa: "Eta horrekin batera, 
Kantabriako txapelketarako ere 
puntuagarria izango da; horren-
bestez, zona hartatik ere pilotu 
asko espero ditugu", azaldu du 
Asier Blazquezek. 
Kontrara, baina, asteburuan ber-
tan egingo dute Talaveran moto-
kroseko mundiala, eta pilotu asko 

bertara ikusle moduan joango 
diren beldur ere bada: "Guztira 
100 pilotu inguru espero ditugu, 
baina bai, hitzordu biek bat egi-
teak ez digu mesederik egiten". 

15:00etan hasita 
Lasterketa arratsaldeko lehenen-
go orduan hasiko dute, erreko-
nozimenduko itzuliaz. Ondoren 
(15:30ean), parrilla bakoitza hogei 
pilotuk osatuko dute, eta 30 segun-
doan behin irtengo dira kategoria 
guztietako ordezkariak: eliteak, 
seniorrak, gazteak, E1, E2 eta 
beteranoak: "Eta egun bateko 
lizentzia atera duten pilotuei ere 
egingo diegu lekua". 

Ibilbidearen zati bat zirkuituan 
bertan izango da, eta ondoren 
basora sartuko dira: "Zazpi kilo-
metro ditu, eta fisikoki nahiko 
zorrotza da, bai. Hamar minutu 
behar dira itzuli bat egiteko".

esanak

"Hamar minutu 
behar dira 
zirkuituan itzuli 
bat egiteko" 

as i e r  b l a z q u e z   |   a n t o l at z a i l e a

Pilotu bat, Bergaran.  |   goiena

blazquez: "Fisikoki zirkuitu exigentea 
da zapatukoa, txukun geratu da"

kros- countrya

Pilota

txirrindularitza

futbola

saskibaloia

mendiko bizikleta
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futbOla

oHorezko erregionala
aretxabaleta-real Union
domeka. 16:30. ibarra.
aloña Mendi-Vasconia
domeka. 16:30. azkoagain.
Hondarribia-antzuola
zapatua. 16:30. ondartza.
bergara-Getariako
zapatua. 17:30. agorrosin.

erregional preFerentea
Mondra-Eibartarrak
domeka. 16:30. Mojategi.

oHorezko gazteak
aloña Mendi-Zarautz
zapatua. 15:30. azkoagain.
bergara-Elgoibar
zapatua. 15:30. ipintza.
Kostkas-Mondra
zapatua. 15:30. Matigoxotegi.

gazteak, igoera
bergara-beti Ona
domeka. 16:30. agorrosin.

oHorezko kaDeteak
arrasate-reala
zapatua. 12:00. Mojategi.
Elgoibar-aretxabaleta
zapatua. 11:30. Mintxeta.

kaDeteak, igoera
Kostkas-aloña Mendi
zapatua. 12:00. donostia.

oHorezko inFantilak
arrasate-real Union
domeka. 11:30. Mojategi.

inFantil txikia, 
txapelketako Fasea
Lagun Onak-aloña Mendi
domeka. 09:45. azpeitia.

inFantil txikia, kopa
Ordizia-bergara
zapatua. 12:00. altamira.

emakumezko seniorrak
arizmendi-Mutriku
zapatua. 15:30. ibarra.

emakum. kaDeteak
arizmendi-Luberri stL
zapatua. 10:00. almen.

aretO futbOla

euskaDiko txapelketa
saltxaileak-Eskoriatza
zapatua. 16:45. ermua.

Hirugarren maila
Mondrate-aizarnazabal
zapatua. 20:15. iturripe.

eskubalOia

euskaDiko txapelketara 
igoera Fasea
Izarraitz tab. aloña-Gaztelueta
domeka. 12:15. zubikoa.

gipuzkoako kopa
bera bera-aloña Mendi
domeka. 12:00. donostia.

territorial mailako k.
bergara-Corazonistas b
zapatua. 17:30. labegaraieta.

gazteak, kopa
Mondragon Lingua-Ormaiztegi
zapatua. 16:00. zubikoa.
bergara-arrasate
zapatua. 16:00. labegaraieta.

saskibaOia

leHen nazional maila
MU-bide bide Donosti
zapatua. 18:00. iturripe.

maila autonomikoa
La salle-aloña Mendi
zapatua. 18:00. bilbo.

PilOta

Herri arteko txapelketa
bergara-Errenteria
egubakoitza, 19:30ean, bergara.

uDaberri txap. (egubak.)

bergara-Zestoa (eskuz ban.).

egubakoitza, 19:30ean, antzuola

aloña Mendi-soral. (infantil.).

aloña Mendi-aurrera (Infantil)

aloña Mendi-arrasate (kadet.)

egubakoitza, 19:30ean, oñatin.

gipuzkoako txapelketa

Ilunpe-Usurbil (infantil)

LaPKE-arrasate (infantil)

Zazpi Iturri-Ilunpe (infan.)

Oiarpe-bergara (Infantil).

zapatua, 16:00 angiozarren.

uDaberri txap. (zapatua)

angiozarren, 18:00etan hasita

bergara2-ziotza1

bergara 1-Murumendi

bergara-goierri

bergara-aurrera saiaz

aretxabaletan, 18:30ean

aretxabaleta-intxurre

autOmObilismOa

gorlako 23. igoera

zapatua. 15:00etan. bergara.

crOss-cOuntrya

euskaDiko txapelketa

zapatua. 15:00etan. bergara.

mendi bizikleta

euskaDiko opena

domeka, 11:00etan, aramaion.

musakolako martxa

domeka, 09:00etan hasita, 

zior-ola elkarte parean.

as t e b u r u kO  h i t z O r d u a k

txirrindularitza

J.B / m.B.  |  bergara

Orain arte askotariko txirrindu-
lari lasterketak egin dira Euskal 
Herrian, baina itzuli moduan inoiz 
ere ez da egin emakumezkoena. 
Hilaren 16an Bergaran hasiko dena 
izango da lehena, eta bertako ziklis-
tez gain, Espainiako eta Portugal-
go lasterkariek ere hartuko dute 
parte. Horretarako, bat egin dute 
Euskadiko Txirrindulari Federa-
zioak, Irrintzi eta Oria taldeek eta 
Lokatza Ziklismo Eskolak.  

Datorren asteko egubakoitze-
tik domekara egingo den itzuliak 
hiru etapa izango ditu Bergaran, 
Tolosan eta Villabona-Zizurkilen. 
Bergarakoa 17:00etan hasiko da, 
San Martin plazan egingo duten 
taldeen aurkezpenarekin. 18:30ean 
kategoriaz kategoria joango dira 
lasterketak egiten; kadeteak, gaz-
teak, 23 urtez azpikoak eta elite 
mailakoak lehiatuko dira. 

Bergarako ibilbidea
Martitzenean egindako aurkez-
penean, Lokatza taldeko Iker 
Sanchezek Bergarako ibilbidearen 
berezitasunak eman zituen: "Ago-
rrosindik irten eta Ernai eta San 
Lorentzo artean dagoen biribil-
gunetik Mugertza aldera egingo 
dute; Zubietatik Fraizkozurira 

hartu eta Migel Altunara iristean 
Irala kalerantz abiatuko dira, eta 
Barrenkale zeharkatuz San Mar-
tin plazara helduko dira". 

laguntzaileak behar dira
Lokatzak laguntza eskatu du, 
segurtasuna egon dadin. Hala, 
batzarra deitu du martitzenerako, 
hilak 14, 19:00etan, Agorrosin 
kirolgunean. Probaren gorabehe-
rak argitu eta lanen banatzeak 
egingo dituzte horretan.

Martitzenean egin zuten aurkezpena.  |   JuLEn apErriBai

emakumezko txirrindularien gipuzkoako 
lehen bira hasiko da hilaren 16an bergaran
kadete, gazte, 23 urtez azpiko eta elite mailetako ziklistek hartuko dute parte

datua

Horixe da Bergarako 
ibilbideak izango duen 
luzera. Herriko kale 
nagusietatik pasako dira 
txirrindulariak.

1,6
kiLoMEtro
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JAizki 
ile apaindegia 
Bidekurutzeta kalea 42   
943 76 38 95

BEGo & MAriJE 
ile apaindegia 
Telesforo Aranzadi z/g   
943 25 37 29

JEAN LoUis DAviD  
ile apaindegia 
Ibargarai hiribidea 43   
943 76 22 48

kEixA 
ile apaindegia 
San Lorentzo 21  
943 53 24 52

DisDirA 
ile apaindegia 
Masterreka 7   
943 76 00 55

AMpAro 
ile apaindegia 
Boni Laskurain pasealekua   
943 76 56 05

ALGA 
lurrindegia 
Ibargarai hiribidea 10   
943 76 00 85

kiLikA 
Jantzi denda 
Barrenkalea 18   
943 76 34 08

kB pHoToEsTUDio  
Argazki denda 
Barrenkalea 35   
943 76 24 12

MiLUk 
ile apaindegia 
Osintxu auzoa 13  
943 76 51 82

osTADAr 
ile apaindegia 
Ibargari hiribidea 42   
943 76 72 76

AiNHoA  
Erloju denda 
Boni Laskurain pasealekua 2  
943 76 47 40

sUBiJAi 
Umeendako jantzi denda 
Irizar pasealekua 1   
943 76 42 41

GALArrETA 
oinetako denda 
Irizar pasealekua 2   
943 76 12 39

LoNBiDE 
oinetako denda 
Bidekurutzeta kalea 5   
943 76 10 57

OINETAKOAK

JAUJA 
kirol denda  
Irizar pasealekua 1 behea   
943 76 14 95

MAkA 
oinetako denda  
Ibargarai hiribidea 8   
943 08 28 68

MUJikA sAsTrEriA 
Jantzi denda 
Barrenkalea 1   
943 76 29 91

xUxU 
Jantzi denda 
San Pedro 14 behea 
943 76 07 55

sUGoi 
Bazarra 
Irizar pasealekua 2   
943 76 59 54

ANNikA 
Jantzi denda 
Herrilagunak 6   
943 76 25 31 08

JoLAs 
Jantzi denda 
Barrenkalea 27   
943 76 46 48

G21 Gizonezkoentzat 
oinetako denda 
Irala 3 behea   
943 76 52 98

JUNBiJU 
Jantzi denda 
Barrenkalea 14 behea   
943 76 97 56

ANEzkA 
Jantzi denda 
Espoloia 8   
943 76 59 25

MANso 
optika 
Irizar pasealekua 2    
943 76 27 86

JokA 
Jantzi denda 
Domingo Irala kalea 5 behea   
943 53 46 16

A.J. 
poltsak 
Ibargarai hiribidea 34   
943 76 13 23

NiNikA 
Loradenda 
Ramon Maria Lili kalea 8    
943 76 10 01

iGAro 
Lurrindegia
Barrenkalea 35   
943 76 17 27

Bergara Bizi i. Moda Erakustaldia
Maiatzaren 10ean, 18:00etan, San Martin plazan

PARTE HARTZAILEAK:

ANTOLATZAILEAK: LAGUNTZAILEAK:

•	BEDELKAR
•	HERRIKO	KOMERTZIOAK
•	BERGARAKO	UDALA

KOMUNIKaZIO taLDEa

zUBikUA 
Jantzi denda
Barrenkalea 24    
943 76 10 16

AMUA 
Jantzi denda
Ibargarai 2 
943 54 00 68
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AItZIBEr ArANBuruZABAlA  |  ELGEta

Gaur hasi eta domeka bitartean, 
Estatuko zein atzerriko magoen 
topaleku bilakatuko da, beste 
behin, Espaloia antzokia, baina 
baita Elgetako taberna zein kaleak 
ere. Izan ere, ofizioaz gainera, 
afizioa dute bete-betean magia, 
eta edozein toki eta une aprobe-
txatzen dute magoek elkarrekin 
trikimailuak egiten gozatu eta, 
bide batez, elkarrengandik gauza 
berriak ikasteko. 

Egitura bera, artista berriak 
Gasteizko Ilusionismo elkartea 
izan dute elgetarrek hasieratik 
mostra antolatzen bidelagun: 
"Eurak ere magoak dira eta ondo 
ezagutzen dituzte zeintzuk diren  
onenak edo interesgarrienak. 

Hasiera baten, izen handia zute-
nak ekartzen genituen; Anthony 
Blake, esaterako. Baina kontu-
ratu ginen izen ezezagunen artean 
mago oso onak eta saio ezberdi-
nak eta berritzaileak egiten dituz-
tenak daudela, eta baita etenga-
be ikertzen eta gauza berriak 

ikasten dabiltzan beste hainbat 
artista ere. Fruitu onak eman 
dizkigu, bada, elkarlanak", diote 
Espaloitik. 

Orain artekoen egitura bera 
izango du aurtengoak: Espaloian, 
artista bakarreko saioa gaur eta 
zazpi magoren eskutik gala bihar; 

eta domekan, berriz, magia kalean, 
garai bateko komedianteen itxu-
ra duen La Petite caravane doako 
ikuskizunaz. Horrez gainera, 
bihar eta etzi, 7 urtetik gorako 
haurrendako magia tailerrak 
egingo dituzte herriko plazan 
Gasteizko bi magok. 

Urteurrenagatik, merkeago 
X. urteurrena dela-eta, ahalegin 
berezia egin dute sarrerak mer-
katzen; bi eguneko bonua 20 
eurotan eskura daiteke. Egune-
koak, berriz, gaurkoa 15 eurotan 
eta biharkoa, 18 eurotan. Leiha-
tilan eta Espaloia.com atarian. 

EGitArAuA 

esPaloia antzokian

Maiatzak 9, EGuBakoitza

22:30 Woody aragon.

Maiatzak 10, zapatua

22:30 X. Magia Gala.

 Daniel ka (kantabria).

 pablo Canovas (kordoba).

 rubén Vilagrand (Bartzel.).

 Vittorio Marino (italia).

 Jordan Gomez (Frantzia).

 Bertox (Frantzia).

herriko Plazan

Maiatzak 10, zapatua

16:00 Haurrendako magia 
tailerrak, doan.

Maiatzak 11, DoMEka

10:30 Haurrendako magia 
tailerrak, doan.

13:00 adrian Condek La Petite 
caravane ikuskizuna, doan.

Munduko zortzi mago onenetakoen saioak Espaloian, inoiz baino merkeago

elgetan, hamar urte 
punta-puntako 
magiaz gozatzen

Juan tamariz, 
ekainean

Ezagutzen du etxea, aurrez 
izandakoa da-eta mostran. 
Egin diote berriz etortzeko 
gonbita, baina zaila da 
tamarizen agenda betean 
txertatzea; hala ere, 
Elgetara etortzeko nahia 
azaldu du, eta ekainaren 
6an eta 7an egingo du saio 
bana. Gaur jarriko dituzte 
sarrerak salgai.

ikur duen Tantachan 
doinuak seguru trikimailu 
berrien artean abestuko 
dituela, etengabe ikertzen 
ari den magoa da-eta.

Juan tamariz.  |   espaloia

Elgetan asteburuan izango diren magoak

jOrdan g Omez (frantzia) 
c d  M a n i p u l a z i oa z  M ag i a

atzerrian saio asko egin baditu 
ere, estreinakoz izango da 
gurean. CDak manipulatuz saio 
bisualak eta azkarrak egiten 
ditu. sari asko eskuratu izan 
ditu; besteak beste, Frantziako 
mago gaztearena.

rube n  vi lag ran d (jae n ) 
M ag i a  e ta  M i M oa

Magia eta mimoa elkarrekin 
uztartuz, umorezko saio 
dibertigarriak eta berritzaileak 
egiten ditu. sari asko jaso izan 
ditu; besteak beste, iazko 
Magiako kongresu nazionaleko 
hirugarrena eskuratu zuen. 

PablO canOvas (kOr d Oba)
k a r t e n  M a n i p u l a z i oa

13 urte besterik ez duen arren, 
Estatuko karta manipulatzaile 
onenen artean dago; sari 
mordoa eskuratu du 
dagoeneko. kartak ederto 
maneiatuz, saio berritzailea eta 
koloretsuak egiten ditu.

ad r ian cOnd e (ar gentina) 
M ag i a  e ta  a n t z e r k i a

XX. mende hasierako antzokiak 
gogora ekarriz, karabana baten 
barruan 25 ikusleko taldearen 
aurrean, magia beste hainbat 
diziplinarekin batuz sortutako 
hamabi minutuko saioak egiten 
ditu (antzerkia...).

wOOdy aragO n  ( madri l)
u M o r e z ko  k a r to M ag i a

Elgetako mostran aurrez 
egondakoa da. kartak eta 
umorea osagai nagusi dituela, 
ordubeteko saio dibertigarria 
egingo du gaur. Biharko Galan, 
berriz, aurkezle lanak egingo 
ditu aragonek.

bertOx (fran tzi a) 
M ag oa  e ta  M a l a b a r i sta

PK2 ikuskizuna erakutsi zuen, 
bikote formatuan, mostrako 
aurreko edizio batean. Bide 
beretik doa bakarkako saioa 
ere; hau da, malabarismoaren 
eta magiaren arteko nahasketa 
ikusgarria, bada. 

vi ttOr iO m ar inO (italia)
M ag i a  ko M i koa

Eskarmentu eta sona handikoa.
Magia komikoa egiten du saio 
dibertigarri eta originaletan. 
Blackpool magiaren munduko 
kongresuan saria eskuratutakoa 
da. Lehenengoz izango da 
mago italiarra gurean.

dan i el ka. (kantabr ia) 
e s z e n a- M ag i a

Gaztea den arren, eskarmentu 
eta ospe handia dauka eta 
dagoeneko bere tokia egin du 
puntako magoen artean. 
askotariko osagaiak erabiliz 
eszena-magia egiten du. sari 
ugari ditu hark ere.
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Datorren eguenean izango da 
Euspot euskal spot lehiake-
taren sari banaketa ekitaldia, 
Artemanen eta Aretxabaleta-
ko Udalaren eskutik, Arkupen, 
19:00etan. Parte hartu duten 
iragarkiak ikusi ondoren, 
sariak banatuko dira; Ainhoa 
Vitoria irrati esatariak aur-
keztuko du ekitaldia. 

Hitzaldi nagusia Arturo 
Olea madrildarrak egingo du. 
Musika eskubideen inguruan 
aditua da eta, batez ere, publi-
zitatea eta musika erabilera 
aztertuko ditu. "Oso interes-
garria izango da eta gaur 
egungo errealitatea irudika-
tuko digu", esaten du Arte-
manek. Segidan, Saiatu Berriz 
taldeak musika joko du. Lehia-
ketako lau sariak banatuko 
dira ekitaldian.

Parte-hartzeari dagokionez, 
oraindik, eta mugaeguna gaur, 
egubakoitza den arren, lan 
asko jasotzea espero du Arte-
manek; denetara, iaz baino 
gehiago. Gainera, aurten, iaz 
ez bezala, 16 urte azpikoek 
egindako lanak ere izango 
dira lehiaketan.

Hitzaldia, 
musika eta lau 
sari, euspot-en 
ekitaldian

lEIrE kOrtABArrIA  |  arrasatE

Pozik dago Manu Gomez zinegi-
le arrasatearra Das Kind film 
laburra izaten dabilen arrakas-
tarekin. Maiatzaren 14tik 25era, 
Cannesko Zinemaldian izango 
da bere filma.
Cannesen izango da Das Kind, 
ezta?
Bai. Short Film Corner (film labu-
rren txokoa) izeneko sailean 
izango da. Munduko film laburren 
merkatu onena da, eta 800 hala-
ko film izaten dira bertan. Nire 
filmaren gaineko stand bat egon-
go da eta mundu osoko ekoizleek 
ikusteko aukera izango dute. 
Hantxe aurkitzen dute ekoizleek 
interesatzen zaizkien film asko.
Zeu ere han izango zara?
Nire ekoizleak bai, aste osoan 
izango dira, eta neu film luze baten 
lanean hasiko naiz astelehenean 
Madrilen, beraz, ahal badut bai, 
egongo naiz Cannesen.
Arrakasta polita izaten dabil Das 
Kind…
Hala da, arrakasta handia. Atzo 
[astelehena] jakin genuen bes-

te hiru zinemalditarako auke-
ratu dutela; dagoeneko 26 zine-
maldi edo lehiaketarako auke-
ratu dute. Sei sari irabazi ditu, 
horietako batzuk nazioartekoak. 
Eta oraindik ibilbidea gelditzen 
zaio; izan ere, film laburrek 
pare bat urte irauten dute zir-
kuituan eta nireak ekainean 
urte bete egingo du. Oso emai-
tza garrantzitsuak lortu ditugu 
orain arte.
Labur honen filmaketa ezohikoa 
izan da: alemanez filmatu duzu, 
nazioarteko aktoreekin… konta 
egiguzu!
Bai; Madrilen filmatu nuen, bai-
na aktore protagonista New 
Yorkekoa da, beste aktore bat 
Suitzan bizi den galiziarra da, 
eta hirugarren bat, Bartzelona-
koa. Eta dena alemanez izan zen; 
nik neuk ez dut alemanez hitzik 
ere egiten, baina aktore guztiek 
menderatzen dute hizkuntza hori 
eta hala egin genuen; izan ere, 
XIX. mendeko Austrian dago 
girotuta. Baina, alemanez filma-
tu arren, gero bikoiztu egin behar 

izan nuen, aktore bakoitzak bere 
modura egiten zuelako eta epai-
mahaietan egon daitekeelako 
epaile alemanen bat, entzutera-
koan bitxia edo arraroa egingo 
litzaiokeena. Munichen eta Han-
burgon bikoiztu genuen. Neuk 
gidoia nekien buruz.
Ze laguntza izan zenuen Das Kind 
egiteko?
Madrilen zine-irakasle naiz eta 
eginda neukan gidoia lantzeko 
iniziatiba sortu zen; izan ere, 
oso inpresio ona egin zuen 
gidoiak. Lankide izan ditut depar-
tamentuko buruak: Angel Amo-
ros argazki-zuzendaria izan da, 
eta Pablo Martin, arte-zuzenda-
ria. Norberak ikasle batzuen 
laguntza izan du, baina oso fil-
maketa profesionala izan da.
Bergaran egin zen emanaldi bat. 
Arrasaten, noizko?
Eskaeraren bat jasoko banu oso 
pozik erakutsiko nuke Arrasaten 
ere, baina ez dago nire esku. 
Bergaran eman nuenean oso 
harrera ona izan zuen eta jendeak 
galdetzen dit ea Arrasaten noiz 
emango dudan, eta ni oso pozik 
egongo nintzateke aukera hori 
izango balitz.
Beste film bat egiten hasi zarela 
esan duzu. Zertan da?
Bai; To kill time izeneko film 
luzea da eta zuzendariaren lagun-
tzailea izango naiz bertan; Anto-
nio Hernandezek zuzentzen du. 
Das Kind-eko protagonista Ben 
Templek egingo du bertan lan, 
eta nire lehengusu Jon Gonzalez 
eta Aitor Lunak ere bai.

Manu Gomez.  |   goiena

"26 zinemalditan 
aukeratu dute  
'Das kind', eta sei 
sari irabazi ditu"

manu gomez | zinegilea; 'das kind' zuzendu du

"Film laburren merkatu handiena da 
cannes, eta hantxe izango gara"

Gomezek zuzendu duen 'Das kind' filma Cannesen erakutsiko dute
short Film Corner sailean parte hartuko du, lehiaketatik kanpo

A. ArANBuruZABAlA  |  arrasatE

Iazko geldialdiaren ostean, maia-
tzaren 30ean eta 31n eta ekainaren 
1ean izango da Mundumira jaial-
dia, Arrasaten. Debagoieneko 
Mankomunitatea, Sua argitaletxea 
eta Ginmusica ekoiztetxea dira 
jaialdiko antolatzaile nagusiak, 
besteak beste, eskualdeko enpre-

sa pribatuen, elkarteen, GKEen 
eta Foru Aldundiaren laguntza 
badute ere. 

Artisautzak, gastronomiak, 
musikak eta naturaz gozatzeko 
askotariko proposamenak batuko 
dituzte, beste behin, Arrasaten, 
2005. urteko lehenengo edizioan 
egin zuten moduan. 

Bederatzigarren edizioko behin 
betiko aurrekontu zehatza orain-
dik zehazterik ez dago, besteak 
beste, garraio publikoaren zerbi-
tzua kontratzearen gastuak azter-
tzen ari dira-eta, baina, bestelako 
gastuak kontuan hartuta, jaialdiak 
50.000 euroko behin-behineko 
aurrekontua du. Mankomunita-

teko iturrien esanetan, aurreko 
edizoak izan zuena baino txikia-
goa da aurrekontua.

Egitura, lau ardatzetan 
Kalea izango du jaialdiak prota-
gonista, bost kontinentetako musi-
ka eskaintza egongo da, eskual-
deko ondare kulturalak eta natu-
ralak ezagutaraztea eta gizarte 
ekimenen garrantzia azpimarra-
tzea dira jaialdiaren ardatz nagu-
siak, Arrasateko Udaleko bozera-
maile Maider Morrasek martitze-
nean azaldu zuenez. 

Munduko kulturen topaleku 
izateaz gainera, baina, Igor Ezpe-
letak, Mankomunitateko Garapen 
Agentziako presidenteak, nabar-
mendu zuen turismo aldetik eki-
men garrantzitsua dela Mundu-
mira, Debagoiena ezagutzera 
emateko erakusleiho oso baliaga-
rria. Horregatik, bada, ahalegin 
berezia egin dute bertako ekoizle, 
enpresa eta artisauak jaialdian 
integratzeko. 

Bestalde, garraio publiko zer-
bitzu berezia izango da aurten 
ere, herrian zein bailaran. 

hiru gunetan banatuta 
Arrasateko erdigunea izango du 
Mundumirak kokaleku nagusi, 
eta, kale eta plaza asko zipriztin-
duko dituen arren, jaialdiaren 
gune nagusiak Herriko Plaza, 
Biteri plaza eta Seber Altube pla-
za izango dira.

Aipatutako guneez gainera, 
Eroski ondoan, Arruena parkean, 
autokarabanendako aparkalekua 
kokatuko dute. 

kiko Veneno bueltan dator 
Askotariko ekitaldiak batu dituz-
te. Kontzertuei dagokienez, Kiko 
Venenok eskainiko duen zuzene-
koa nabarmendu zuten martitze-
nean. Bigarrenez izango da anda-
luziarra Mundumiran, 2007ko 
edizioan Aretxabaletan izan zen
-eta. Zapatuan izango da, Biteri 
plazan, 23:30ean. Aurretik Iñaki 
Plazak joko du, 22:00etan. 

Kanpotik etorritako musika-
riez gainera, euskal musikariek 
ere leku zabala izango dute. Horien 
artean, nabarmentzekoak dira 
Damba eta Betagarri –egubakoi-
tza, Biteri plazan, 21:00etan hasi-
ta– eta Herritmo ikuskizuna, 
Kukai, Oreka TX eta Kalakan 
taldeek eskainiko dutena –dome-
kan, Amaia antzokian, 20:00etan–. 
Azken ikuskizun horretarako 
sarrerak salgai daude dagoeneko 
www.arrasate-mondragon.net 
webgunean. Debagoieneko musi-
karien emanaldiak ere izango 
dira; hala nola Mery May eta The 
Potes arrasatearrak. 

Azazeta (Sua), Ezpeleta (Mankomunitatea), Morras eta Askazibar (Arrasateko udala) martitzeneko aurkezpenean.  |   j. b.

mundumira, motorrak 
berotzen hasita dagoeneko
aurtengo jaialdiak 50.000 euroko behin-behineko aurrekontua du

Ahalegina egin dute 
bertako artisau, 
ekoizle eta enpresak 
jaialdian egoteko 

Egitarau osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Aspaldiko partez, Debagoie-
nean izango dira berriz Txirri, 
Mirri eta Txiribiton, euskal 
pailazo beteranoenak. Etzi, 
domeka, Dantzan ikuskizuna 
egingo dute Bergarako pilo-
talekuan, 18:00etan, Pikupe 
Produkzioen eskutik. Sarrerak 
salgai daude, 7 eurotan, kul-
tura etxean, Benjamin oine-
tako-dendan eta Pikupen. 
Egunean bertan, 9 eurotan 
salduko dituzte.

Pailazoek eurek azaltzen 
digute zer ekarriko duten 
Bergarara: "Erromeria bat da 
Dantzan ikuskizuna. Txiribi-
tonek akordeoia joko du eta 
Mirrik, txistua. Umeei dantzak 
erakutsiko dizkiegu ohiko 
umore giroan, eta esketxak 
ere egingo ditugu". Ikuskizu-
nera joaten diren ume eta 
gurasoek "barre batzuk" egin-
go dituztela agintzen dute 
pailazoek. 

Hori bai, lotsa alde batera 
utzi beharko dute; izan ere, 
"oso ikuskizun parte-hartzailea 
da", esaten dute pailazoek.

musika ezaguna
Beraz, musikologia izango da 
nagusi Dantzan emanaldian: 
Barre Egin, Sudur Gorria, 
Allakuidaus, Zarata Orkestra, 
Aiton-Amonak Txapeldun, 
Pintto Pintto eta Altza Pelipe 
mitikoak, besteak beste.

Arin-arina, kalejira, aulki 
dantza, zazpi-jausi, balsa… 
Denetik dantzatzen dute Txi-
rri, Mirri eta Txiribitonek, 
eta ez pentsa inor libratuko 
denik, ipurdi guztientzako 
deialdia baita Dantzan ikus-
kizuna. Euskal musika, beti-
ko Txirri Mirri eta Txiribi-
tonen abestiak eta betiko 
hirukote bihurria izango dira 
Bergaran domekan. 

'Dantzan' 
egingo dute 
txirri, mirri eta 
txiribitonek

l.k.  |  arEtXaBaLEta

Argentinan elkar ezagutu baina 
Euskal Herrian bizi eta lan egiten 
duten en la Lona taldeko bi lagu-
nek ume eta gurasoendako modu-
ko ikuskizuna egingo dute etzi, 
domeka, Aretxabaletako Arkupe 
kultur etxeko Zaraia aretoan, 
17:00etan. Sialuk hartz txikiaren 
bidaia da ikuskizunaren izena, 
eta hezur-haragizko antzezleak 
eta txotxongiloak dira bertako 
protagonistak.

Sialuk hartz marroia da, Ipar 
Poloan bizi da ama Nannuralu-

rekin batera; Nannuraluk ipar
-hartza da, burutik hanketaraino 
txuri-txuria. Sialuk zoriontsua 
da, baina bere historia ezagutu 
nahi du. Horretarako, jaio zen 
basora bueltan eroango duen 
bidaia hasiko du. Bertan, bere 
beldur eta fantasiei egin beharko 
die aurre. Iragan eta jatorriaz 
konturatuko da eta hartz arrea-
ren, ama biologikoaren historia 
ezagutuko du. Azkenean, Ipar 
Polora itzuliko da Sialuk, ama-
rengana, bihotza oroitzapen gozoz 
beteta duela.

Sialuk hartz txikiaren bidaia
-k adopzioaz, laguntasunaz eta 
emozioez hitz egiten du.

Aktore eta irakasle 
En la Lona Buenos Airesen sor-
tu zuten 1997an Paula Alfierik 
eta Andres Fesnok. 2000az ezke-
ro Euskal Herrian bizi dira eta 
Euskal Herrian eta Espainian 
zirku teknikak, antzerkia, txo-
txongiloak, pailazoak eta maska-
rak bateratzen dituzten antzez-
lanak egiten dituzte eta zirkuko 
teknikak erakusten dituzte.

adopzioaren eta laguntasunaren 
gaineko antzezlana aretxabaletan
'sialuk hartz txikiaren bidaia' ikuskizuna ume eta gurasoendako modukoa da

Sialuk hartz txikiaren bidaia ikuskizuneko irudi bat.  |   en la lona

lEIrE kOrtABArrIA  |  arrasatE

Arrasatek dauka aurten Deba-
goieneko Trikitixa Eguna anto-
latzeko ardura, eta egun haueta-
rako zenbait ekintza badaude 
trikitizaleen gozamenerako. 

Hala, gaur, egubakoitza, Asier 
Gozategi trikitilariaren ikastaroa 
izango da Arrasateko Trikitixa 
Eskolan, 17:00etan hasita. Maixa 
Lizarribar irakasleak azaltzen 
digunez, Eskolako 12 bat ikasle 
joango dira ikastarora, baina 
Gozategik bere pieza batzuk joko 
ditu hasieran, eta, horregatik, 
entzule gisa jendeari irekitako 
saioa da: "Lehenengo solasalditxoa 
egingo du Asier Gozategik, eta 
gero, kantu batzuk joko ditu; 
eskatu diogu bere kantuak era-
kusteko. Berarekin egongo gara 
20:00ak arte", esan digu.

Publiko guztiarendako gauza 
gehiago egongo da gaur bertan: 

ikastaroa bukatutakoan, kalejira 
egingo dute, tabernaz taberna 
joanez, eta hor ere jendeak parte 
hartu ahal izango du. Bukatzeko, 
21:00ak aldera, Musakolako elkar-
tean afaria izango dute: "Entsa-
lada, saiheskia eta pastela izan-
go ditugu", esan digu Maixa 
Lizarribarrek. Eurekin afaldu 
gura duenak izena eman behar 
du gaur bertan, arrasatetrikiti-
xaeskola@gmail.com helbidera 
mezua bidalita edo Trikitixa 
Eskolara joanda. Afarirako txar-
tela 12 eurotan saltzen dute.

lau auzotan banatuko dira 
Debagoieneko 10. Trikitixa Egu-
na izango da aurten ospatuko 
dena, eta maiatzaren 24an, zapa-
tua, izango da. Egun horretan 
egingo duten bazkarian parte 
hartzeko txartelak ere "lehenbai-
lehen" erosteko dei egiten dute 
antolatzaileek, Arrasateko Tri-
kitixa Eskolan. Umeen bazkari-
txartela 12 eurokoa da, eta hel-
duena, 16 eurokoa.

Datorren astean prentsaurre-
koa egitekoak dira antolatzaileak, 
eta hor emango dituzte jaiegun 

horren gaineko zehaztasun gehia-
go. Maixa Lizarribarrek ekintza 
hauek aurreratu dizkigu: "Urte-
ro bezala, Debagoieneko trikiti 
eskola guztiak gara batzekoak. 
Azken urteotan nahiko jende 
bildu izan gara; iaz, 500 lagun 
batu ginen bazkaritan, eta jotzen, 
300 baino gehiago ibili ginen. 
Aurten, Arrasateko lau auzotan 
banatuko gara; gero, herri erdi-
ra etorriko gara denok; eguerdian, 
jaialdia egingo dugu; segidan, 
bazkaria, eta erromeria gero". 

Azken urteotan, antolatzaile 
izan diren eskolek testigu bat 
pasa izan diote batak besteari, 
eta aurten ere ohitura hori bete-
ko dute, datorren urteko jaialdia 
prestatzea tokatuko zaion esko-
lari pasatuz.

Modu batera edo bestera, azken 
urteotan moduan, herritarren 
parte-hartzea eta babesa espero 
dute aurten ere Arrasaten.

Asier Gozategi trikitilaria, oñatin egin zuen emanaldi baten.  |   asiEr aLkorta

esanak

"Bere kantu 
batzuk 
erakusteko 
eskatu diogu 
Asier 
gozategiri"

"trikitixa 
Egunean, 
kalejira, jaialdia, 
bazkaria eta 
erromeria 
egingo ditugu"
m a i x a  l i z a r r i b a r   |   a n t o l at z a i l e a

asier gozategiren saioa eta afaria 
daude gaur trikitixa egunaren harira
Gozategik ikastaroa emango du, eta interesa duena entzule gisa joan daiteke
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Jon MoñuX

Argazki nagusian, olatz 
Etxeberria keinu 
hizkuntzan kaixo esaten.

Argazki txikietan (goitik 
behera) olatz naiz eta 
bergarakoa naiz esaten.

JON mOñux  |  bergara

Olatz Etxeberria bergararra da 
eta 23 urte ditu. Itzulpengintza 
eta Interpretazioko azken urtea 
egiten dihardu Gasteizen. Eus-
kara, gaztelera, ingelesa, italiera 
eta alemana ezagutzeaz gain, 
seigarren hizkuntza bat ikasten 
hasi zen orain urte batzuk. Aste-
lehenetik eguenera Donostiara 
joaten da keinu hizkuntza ikas-
tera. Azkenengo kurtsoan dago 
eta datorren urtean Madrilera 
joan nahiko luke, keinu hizkun-
tzako interprete izateko modulua 
ateratzera.
Zergatik erabaki zenuen keinu hiz-
kuntza ikasten hastea?
Osabak errieta egin zidalako. 
Nire osaba gorra da, eta esan 
zidan: "Hamar mila hizkuntza 
ikasten zabiltza, baina oraindik 

ezin duzu nirekin hitz egin!". 
Errieta horrek presioa eta gogoa 
piztu zidan keinu hizkuntza ikas-
teko. Ohartu nintzen ez direla 
gorrak gizartean integratu behar 
direnak hitz egiten ikasiz, hori 
oso zaila edo ezinezkoa baita 
beraientzat. Guk ikasi behar dugu 
beraien hizkuntza, guk lagundu 
behar diegu integratzen.
Desberdina da keinu hizkuntza 
Bergaran, Parisen edo moskun.
Herrialde bakoitzak bere keinu 
hizkuntza dauka. Espainiako 
kasuan, adibidez, bi hizkuntza 
daude, Espainiakoa eta Katalu-
niakoa. Eta Espainiako hizkun-
tzaren barruan, Euskal Herrian 
eta Extremaduran berdin hitz 
egiten dugun arren, badaude hitz 
batzuk aldatu egiten direnak, 
baina oso gutxi. 

Zer aldaketa ekarri dizu keinu hiz-
kuntza ikasteak?
Nire osabarekin bere hizkuntzan 
hitz egin dezaket pixka bat. Lehen, 
ezpainak irakurtzen komunika-
tzen ginen. Berak azkenean hitz 
egiten du; izan ere, lehengo hez-
kuntzak hitz egiten erakusten 
zieten gorrei, eta ez keinu hiz-
kuntza. Keinu hizkuntza ikasteak, 
gainera, beste errealitate batera 
hurbiltzea dakar. Azken finean, 
gorrak badaude, baina ez da bes-
teak bezain agerikoa den urrita-
suna. Askotan, ez gara kontzien-
te dituzten oztopoez.
Nola sentitzen zara ahotsa erabili 
beharrean keinuak eta eskuak era-
biltzen dituzunean?
Askotan, oso arraroa egiten zait. 
Gogorrena, agian, aurpegiko 
espresioak erabiltzea da, ez bai-

nago ohituta horretara. Eta kei-
nu hizkuntzaren ehuneko handi 
bat espresioak dira, aurpegiare-
kin diozuna. Klaseetan, adibidez, 
teorian ezin dugu ahotsarekin 
hitz egin, baina, azkenean, erra-
zenera joten dugu ulertarazteko. 
Lotsak ere eragin handia dauka 
hizkuntzaz aldatzeko orduan. 
Baina polita da. 
Jende asko animatzen al da keinu 
hizkuntza ikastera?
Geroz eta jende gehiago animatzen 
ari da. Euskal Gorrak asoziazioak 
Gasteizen, Bilbon eta Donostian 
eskaintzen ditu klaseak, eta Donos-
tian, esaterako, bost edo sei talde 
egongo dira, eta talde bakoitzean 
hamar edo hamabi pertsona ingu-
ru daude. Hori bai, gehienak 
emakumeak eta hezkuntza bere-
ziko ikasleak dira.
keinu hizkuntzarekin lan egin nahi 
duzu interprete moduan?
Bai. Keinu hizkuntza ikasten hasi 
nintzenean ez nuen asmo hori, 

inolaz ere. Baina denbora pasatu 
ahala, geroz eta gehiago gustatzen 
zait. Keinu hizkuntzarekin lan 
egiten duten itzultzaile edo inter-
preteek zuzenagoko tratua izan 
ohi dute jendearekin. Itzulpen-
gintza nolabait instituzionala ere  
egiten duten arren, arlo soziala 
interesgarriagoa iruditzen zait.
Zerk erakartzen zaitu hizkuntze-
tatik?
Azken finean, hizkuntza bakoitzak 
atzean daukan dena gustatzen 
zait. Hizkuntza horren kulturan 
sartzen naiz, eta, hizkuntza bat 
ikasten dudanean, mundua ikus-
teko beste modu bat eskuratzen 
dut. Horregatik gustatzen zaizkit 
hizkuntza guztiak.
Eta zein da gustukoena?
Ezagutzen ditudanetatik, behin-
tzat, alemana da gehien gustatzen 
zaidana, eta berriz hasi nahiko 
nuke ikasten. Inguruko guztiek 
diote zatarra eta zakarra dela, 
baina niri asko gustatzen zait.

zure herriko txoko bat: goiko estazioa. 

bizitzeko toki bat: gasteiz. 

irakurritako azken liburua:   
at home, bill brysonena. 

esperientzia gogoangarri bat: erroman 
urtebete bizi izana. 

amets bat: ametsak sortzen jarraitzea. 

albiste polit bat:    
ez da inoiz gehiago hizkuntzarik hilko. 

asteburuko plan perfektua: konpainia 
ona, leku berri bat eta lasaitasun pixka bat. 

ikasteko daukazun hizkuntza: arabiera. 

Pertsonala

"Hizkuntza bat ikasten 
dudanean, mundua 
ikusteko beste modu bat 
eskuratzen dut" 

olatz etxeberria | itzulpengintza eta interpretazioko ikaslea
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1. etxebizitzak

101. salDu
zumarraga. etxebizitza salgai. 
oso eguzkitsua. bi logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. dena 
kapora begira. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
638 33 03 01 

 
103. errentan eman

aretxabaleta. loramendi 
kalean, 60 metro koadro erabil-
garri dituen etxebizitza alokagai: 
bi logela, egongela zabala, sukal-
de ederra. beheko solairua. 540 
euro hilean, berokuntza zentra-
leko eta ur beroko gastuak barne. 
interesatuok deitu telefono 
honetara:  629 42 01 10 

arrasate. hilean 540 euroga-
tik guztiz jantzitako apartamen-
tu berria elokatzen da, bizkaia 
etorbidea 2an. pertsona bat edo 
birendako egokia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
636 68 28 26 

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. igerilekua. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 679 84 62 48 

 
104. errentan Hartu

aretxabaleta edo arrasate. 
hiru logelako etxea hartuko nuke 
errentan arrasaten edo aretxa-
baletan. 632 38 52 28 edo 632 
17 45 11 

arrasate edo aretxabaleta. 
arrasaten zein aretxabaletan 
errentan 2-3 logelako etxebizitza 
bila gabiltzan bikote bat gara. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 674 13 91 59 

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 

 
105. etxeak osatu

bergara. logela ematen da 
errentan, sukaldea erabiltzeko 
aukerarekin eta internetarekin. 
leku lasaia da. 637 18 07 23 

pisukide bila. hiru neska 
langile arrasaten pisukide bila 
gabiltza gela bat betetzeko 
(neska zein mutil). alde zaha-
rrean, handia eta argitsua da. lau 
logela, bi komun, sukaldea eta 
egongela handi eta eguzkitsua 
ditu. Alokairua, wifi eta telefo-
noa, gehi gastuak, guztira 230 
euro dira pertsonako, hilean. 
animatu eta deitu. 608 57 97 
70, 665 71 69 10 edo 670 58 
63 32.  

4. lana

401. eskaintzak
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. nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo sukaldari lanetan 
arituko nintzateke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
671 15 96 97 eta Marta cecilia 
ocamporengatik galdetu.

arrasate. neska lanerako 
gertu. erizain laguntzailea naiz. 
nagusiak zaiduko nituzke egun-
ka edo orduka. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
629 80 77 73 

bergara edo arrasaten. 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest larunbat, igande eta 
jaiegunetan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 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. goizetan eta eguer-
ditan umeak zainduko nituzke. 
psikopedagogia eta haur hez-
kuntza ikasketak ditut.   669 64 
64 27 

Debagoiena. bertako neska, 
eskarmentuduna, gertu nagusiak 
zaintzeko. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 637 
18 07 23 

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 gertu elkarteak, atariak, 
lokalak eta abar garbitzeko. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
686 27 45 81 

Debagoiena. neska arduratsua 
gertu nagusi eta umeak zaintze-
ko eta garbitasun lanetan jardu-
te ko .  d e i t u  6 0 2  0 4  1 6  6 7  
telefono zenbakira

Debagoiena. emakume eus-
kalduna prest lanerako. klinika 
laguntzaile  ti tu l u a  da u ka t. 
etxean bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka ere bai. autoa daukat. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
688 82 69 68 

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  telefonora.

Debagoiena. erizaintza lagun-
tzaile ikasketak dituen neska 
gertu nagusiak edo umeak zain-
tzeko etxean, ospitalean zein 
baserrietan. deitu telefono 
honetara: 602 51 67 28 

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 nule pertso-
na nagusiak zaintzen, sukaldari 
laguntzaile lanetan edo beste-
lako lanetan. dokumentuak 
egunean ditut. 632 26 01 84 
edo 658 74 94 63 

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan egin-
go nuke. gerokultora ikasketak 
ditut, alzeimerren espezializa-
tua. deitu telefono zenbaki 
honetara: 697 41 13 86 

Debagoiena. emakume eus-
kalduna gertu interna moduan 
lan egiteko. klinika laguntzaile 
tituloduna. autoa daukat. 688 
82 69 68 

Debagoiena. Mutil esperien-
tziaduna nagusiak zaintzeko 
gertu. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. baserrietan ere bai. 
603 14 59 17 

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

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, igeltsaritza peoi eta abar. 
lan beharrean nago. deitu 625 
66 36 14  telefonora.

Debagoiena. nagusiak zaindu 
eta garbitasun lanak egiten lan 
egingo nuke. sandra Milena. 
634 90 87 63 

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 euskaldu-
na, esperientzia eta informeduna, 
gertu umeak zaintzeko, elkarte, 
bulego eta abarrak garbitzeko, edo 
gauak ospitalean egiteko. autoa 
daukat. 671 35 22 60 

Debagoiena. neska prest 
gauetan lan egiteko, ospitaletan 
edo etxeetan. geriatria lagun-
tzaile tituluduna. autoarekin. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 600 00 51 60 

Debagoiena. orduka lan egin-
go nuke. garbiketak, ume edo 
laguntza behar dutenak zaindu, 
ile-apaindegi laguntzaile edota 
dendari jardundakoa naiz. 638 
25 73 91 edo 943 79 80 05 

Debagoiena. sukalde lagun-
tzaile,  zerbitz ari,  nagusiak 
zaintzen edo garbiketan lan 
egingo nuke. 663 40 92 66 

udan haurrak zaindu. udan 
haurrak zaintzeko prest nago. 
neska esperientziaduna eta 
arduratsua. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 696 
30 04 28 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
Frantseseko eskolak ber-
garan. Frantseseko eskolak 
hartu nahiko nituzke, lehenbai-
lehen. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 690 79 
68 75 

 7. animaliak

703. eman
katakumea. apiril hasieran 
jaiotako katakume zuria ematen da 
opari. gorra da eta etxerako egokia 
izan daiteke. 663 65 76 06 

katakumeak  ematen dira 
opari. 666 40 65 58 

katakumeak. apiril hasieran 
jaiotako katakumeak, maiatz 
bukaeran emateko prest. 663 
65 76 06 

 
704. bestelakoak

txakurra galduta. txakur bat 
galdu da oñatin, lizargarate 
inguruan. kanela kolorea, hanka 
zuriak eta mutur zuria du. nor-
baitek ikusi badu deitu hona: 
646 39 87 31 

 

8. Denetarik

806. galDu
Jaka eta telefonoa oñatin. 
larunbat gauean, apirilaren 
5ean, onatiko taberna baten jaka 
beltza ahaztuta utzi edo lapurtu 
zidaten. poltsikoan telefono 
mugikorra, samsung galaxy sii 
neraman. sikiera siM txartela 
berreskuratzea balego, eskertu-
ko nuke. angel. 666 95 79 85 

patinete oñatin. aste santu-
ko aurreko astean ahaztu genuen 
patinetea oñatiko kiroldegiko 
aparkalekuan. oxelo etxekoa da, 
beltza eta urdina. aurkitu badu-
zu , deitu zenbaki hauetara. 
eskerrik asko. 943 71 82 74 edo 
685 75 31 29 

patinetea arrasaten. apiri-
laren 12an, arratsaldean, ahaz-
tuta utzi  genuen patinetea 
arrasateko herriko plazan. aur-
kitu baduzu deitu mesedez 
telefono honetara (aitor). Mila 
esker. 618 06 91 80 

urre koloreko seiko erlojua 
oñatin. urre koloreko seiko 
etxeko erlojua galdu nuen apiri-
laren 10ean, eguena, santa 
Marina eta errekaldeko plaza-
txoaren artean, onatin. esfera 
borobilduna da. aurkitu baduzu 
mesedez eraman udaltzaingora 
edo deitu zenbaki honetara: 638 
607 809 

 
808. bestelakoak

autokarabana errentan har-
tuko nuke san Juanetako aste-
rako. 679 68 91 12 

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 

Amilaga 39, Bergara  •  Tel./Faxa: 943 76 12 99  •  e-posta: euskalduna@harrespil.net

Hileta Zerbitzuak

BEILATOKIA • ETENGABEKO ZERBITZUA • LORE KOROAK 
ESKELAK • TRAMITE GUZTIEN BIDERATZEA

bergara
esperientziadun 

zerbitzaria eta 
sukaldaria behar dira.

bidali cV: 
srjatetxea@gmail.com

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.
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

1. etxebizitzak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. lokalak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaskuntza
501. Jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. motorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. animaliak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. Denetarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. Harremanak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. relax

zure    
iragarkiak

p r e z i o  b e r e z i a k  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
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e z t e i a k

astelehena, 12 Martitzena, 13 eguaztena, 14 eguena, 15zapatua, 10 doMeka, 11egubakoitza, 9

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 ikusmira 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 tertulia 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 ibilean 

18:00 ikusmira 

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 

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 harmailatik

12:00 harmailatik 

12:30 tripa-zorri 

13:00 ibilean 

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 

17:20 ibilean 

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 

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 harira

12:00 tripa-zorri 

12:30 erreportajea 

13:15 zorion agurrak 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harira 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 dantzari eguna 

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 

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 7 akorde

12:00 ikusmira 

12:30 ibilean 

12:55 erreportajea 

13:40 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 tertulia 

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

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 amaia dJ

10:00 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean 

12:00 amaia dJ 

12:30 zorion agurrak 

12:35 onein 

13:05 erreportajea 

13:50 tertulia 

14:50 zorion agurrak 

14:55 berriak 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 bertso saioa 

18:30 amaia dJ 

19:00 debagoiena zuzenean 

19:55 berriak 

20:00 harira 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 tertulia 

23:00 berriak 

23:10 ikusi irratia 

00:00 7 akorde 

00:30 debagoiena zuzenean

10:00 kantari 

11:00 zorion agurrak 

11:05 7 akorde 

11:35 ibilean 

12:10 amaia dJ 

12:45 zorion agurrak 

12:55 berriak 

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 zorion agurrak 

14:05 tertulia 

15:05 kantari 

16:00 ikusi irratia 

16:50 tripa-zorri 

17:20 amaia dJ 

17:45 debagoiena zuzenean 

18:45 berriak 

18:50 7 akorde 

19:20 ibilean 

19:50 amaia dJ 

20:20 zorion agurrak 

20:25 berriak 

20:30 7 akorde 

21:00 tertulia 

22:00 harira 

23:00 debagoiena zuzenean

00:00 bertso saioa

12:00 ikusmira 

12:15 ibilean 

13:25 zorion agurrak 

13:30 kantari 

13:50 gernika-lumo xix duatloia 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dJ 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 klaketa 

17:45 ur eta lur 

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 gurean gaur 

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 tertulia

GoiEnA tELEBiStA

as t e a  g O i e n a n

goiena

leintz gatzagako 
alkatea, 'Harira'-n
Eugenio otsoa Leintz Gatzaga-
ko alkatea izango da martitze-
nean Goiena telebistan. Hura 
izango da Harira saiotik pasako 
den Debagoieneko azken alkatea, 
eta herriko kontuei buruzko azal-
penak emango dizkigu Eneko 
azkaratek aurkeztutako saioan.
'harira'
Martitzena, 22:00

goiena

emakumeek festetan 
duten rola, tertulian
Emakumeek egungo festetan 
duten rola eta jai eredua izango 
dute berbagai gaur, egubakoitza, 
Larraitz zeberiok aurkeztutako 
Tertulia saioan. Festa dezagun 
gaurdanik geroa ikus-entzunez-
koa ikusi eta horri buruzko gogoe-
ta egingo dute solaskideek.
'tertulia'
Egubakoitza, 19:00

ArrASAtE irrAtiA

Astean zehar izan ditugun 
elkarrizketak entzungai 
izango dituzue 10:00etatik 
aurrera. Josu Larrategi 
MUko entrenatzaileak EBA 
ligara igotzeko duten auke-
rei buruz hitz egingo digu 
eta Iker Barandiaranek, 
berriz, Kooltur Ostegunak 
egitasmoa nola doan kon-
tatuko digu, 107.7an.

asteko gainbegiratua 
egingo dugu zapatu 
eta domekan

Amaia antzokian eskainiko 
dute hilaren 17an, 17:00etan, 
Gorakada taldearen Aladdin 
haur antzerkia. Bertara 
joateko sarrerak zozketa-
tuko ditugu Arrasate Irra-
tian. Zozketa horretan 
parte hartzeko, deitu 943 
25 05 05 telefonora edo ida-
tzi irratia@goiena.com hel-
bidera. Zorte on!

'aladdin' haur 
antzerkia ikusteko 
sarrerak zozketan

g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 9 ruiz nafarroa etorbidea 1 943 79 14 09

zapatua, 10 etxeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

Domeka, 11 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

astelehena, 12 M.Fca. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

martitzena, 13 Fernandez Maisu aranbarri  kalea 1 943 79 22 26

eguaztena, 14 irizar erguin 11 943 79 12 39

eguena, 15 aMezua sta. Marina 32 943 79 09 74

bergara

egubakoitza, 9 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

zapatua, 10 zabala barrenkale 25 943 76 16 87

Domeka, 11 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

astelehena, 12 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

martitzena, 13 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

eguaztena, 14 Mozos iparragirre 2 943 76 12 15

eguena, 15 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Oñati

egubakoitza, 9 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

zapatua, 10 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Domeka, 11 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

astelehena, 12 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

martitzena, 13 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

eguaztena, 14 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

eguena, 15 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali Farma 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria ticek kudeatuta (www.altiria.es).

alaitz eta erik
alaitz Etxeberria eta Erik Lizarralde gaur, egubakoitza, ezkon-
duko dira, segurako udaletxean. ondoren, senideekin bazkaria 
egingo dute. zapatuan, aldiz, lagun guztiek oñatiko soraluze 
jatetxean egun borobila ospatuko dute. Lagun guztien partetik, 
"zorionak, bikote! primeran ibili thailandia aldean!".

andoni eta ane
andoni iturbe eta ane Larreategi aurreko zapatuan ezkondu 
ziren oñatiko udaletxean. "oso ondo pasatu genuen ospakizu-
nean, bikote! zuen lagunen partetik, zorionak eta poz-pozik bizi 
aurrerantzean ere!".

Faustino eta maria Jesus
Bergarako Faustino Garciak eta Maria Jesus ruiz de Eginok 
urrezko ezteiak bete dituzte gaur, maiatzak 9. zorionak, fami-
liaren partetik.

Josu eta agurne
Josu illarramendi eta agurne zenitagoia bihar, zapatua, ezkondu-
ko dira, Bergaran. Horren ostean, azpeitian bazkalduta ospatuko 
dute. Lagunen eta familiaren partetik, "egun ona pasatu eta oso 
zoriontsu izan zaiteztela. Besarkada bat!".
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mariano elortza goitia. oñatin, apirilaren 28an. 83 urte.
Felix elortza maortua. bergaran, apirilaren 28an. 85 urte.
salvador gonzalez santiago. oñatin, apirilaren 29an. 77 urte.
antonia biain urzelai. oñatin, apirilaren 29an. 87 urte.
antonio Flores sinoga. eskoriatzan, apirilaren 30ean. 88 urte.
tomas goenaga gaztelu. bergaran, maiatzaren 1ean. 62 urte.
Florentino santos perez. oñatin, maiatzaren 2an. 86 urte.
Juan bautista ruiz de zarate ibañez. arrasaten, maiatzaren 3an. 82 urte.
iñaki larrañaga guridi. oñatin, maiatzaren 4an. 59 urte.
cristina Fernandez pinto. arrasaten, maiatzaren 4an. 90 urte.
anparo oianguren kortabarria. bergaran, maiatzaren 6an. 83 urte.
pili orobengoa urrutia. leintz gatzagan, maiatzaren 6an.
consuelo azkargota lazkano. arrasaten, maiatzaren 8an.

h i l da kOa k

urtEurrEna

bergaran hil zen 2013ko maiatzaren 28an, 85 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2014ko maiatzaren 9an.

lehen urteurreneko meza 
domekan izango da, maiatzaren 11n, 12:00etan, 

bergarako santa Marina parrokian.

Zelestina 
Garitano Elkoroiribe

oroigarria

apirilaren 29an hil zen, oñatin, 87 urte zituela.

bilobak eta birlobak.
Oñatin, 2014ko maiatzaren 9an.

Isiltasunean maitatu
Isiltasunean lagundu

Isiltasunean beti ondoan izan zaitugun arren
Zure oihartzun handia 

gelditu da hemen.

Amama, non-nahi zaudela ere, beti bihotzean izango zara gurekin.

antonia 
biain Urzelai

urtEurrEna

2013ko maiatzaren 7an hil zen.

Zure familia.
aretxabaletan, 2014ko maiatzaren 9an.

Hilabeteak eta urteak pasa arren
gogo-bihotzetan izango zaitugu betiko.

Joseba 
Larrinaga Perea

urtEurrEna

2013ko maiatzaren 7an hil zen.

Kuadrillako lagunak.
aretxabaletan, 2014ko maiatzaren 9an.

Harro hadi Kantauri itsasoa
bere betiko loa

betiko kanta zak,
geroari esaiok olatuetan

herri-izarrak ez direla itzaltzen…

Joseba 
Larrinaga Perea

EskEr ona

apirilaren 29an hil zen, oñatin, 87 urte zituela.

Oñatin, 2014ko maiatzaren 9an.

Familiaren partetik, eskerrik asko egunotan ondoan izan zaituztegun guzti-guztioi, 
hiletara etorri izanagatik eta gure samina zuena egin izanagatik. Mila esker.

—
ondra meza zapatuan izango da, maiatzaren 10ean, 

19:30ean, agustindarren elizan.
aldez aurretik eskerrik asko etorriko zareten guztioi.

antonia 
biain Urzelai

oroigarria

2014ko maiatzaren 6an hil zen.

sorginak, Gatzagako emakume taldea.
Leintz Gatzagan, 2014ko maiatzaren 9an.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko 
Gure bihotzetan 

eramango zaitugu betiko. 
Mila esker, Pili!

Pili 
Orobengoa Urrutia

EskEr ona

2014ko maiatzaren 3an hil zen, 82 urte zituela.

arrasaten, 2014ko maiatzaren 9an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Juan bautista 
ruiz de Zarate Ibañez

EskEr ona

apirilaren 25ean hil zen, 87 urte zituela.

Oñatin, 2014ko maiatzaren 9an.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, maiatzaren 10ean, 

19:30ean, agustindarren elizan.
aldez aurretik eskerrik asko etorriko zareten guztioi.

Leonor 
Erostegi Zubia

EskEr ona

 Julian uriarteren alarguna

2014ko apirilaren 25ean hil zen, 87 urte zituela.

aretxabaletan, 2014ko maiatzaren 9an.

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

bihotz-bihotzez, besarkada handi bana familiaren izenean.
—

Ez zaitugu inoiz ahaztuko
Gure bihotzetan

eramango zaitugu betiko.

Concepcion 
rubiano bustillo

EskEr ona

oñatin hil zen 2014ko apirilaren 20an, 87 urte zituela.

Oñatin, 2014ko maiatzaren 9an.

Familiaren partetik, eskerrik asko egunotan ondoan izan zaituztegun guzti-guztioi, 
hiletara etorri izanagatik eta gure samina zuena egin izanagatik. Mila esker.

—
ondra meza zapatuan izango da, maiatzaren 10ean, 

19:30ean, agustindarren elizan.
aldez aurretik eskerrik asko etorriko zareten guztioi.

agueda
Zubia Leibar

oroigarria

PMG Polmetasako lankideak.
arrasaten, 2014ko maiatzaren 9an.

Gure lankide, gure lagun, jada zure hutsunea nabari dugu…
Agurrik ez dugu esan nahi, gero arte bat baizik.

Gogoan izango zaitugu beti.
Betiko gurekin, Iñaki.

Iñaki 
Larrañaga Guridi

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 ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

oroigarria

 arantzazu lagunilla lankidearen amaginarreba

2014ko maiatzaren 8an hil zen.

arteman Komunikazioa.
arrasaten, 2014ko maiatzaren 9an.

bat egiten dugu senideen saminarekin.

Consuelo
azkargota Lazkano

oroigarria

 arantzazu lagunilla lankidearen amaginarreba

2014ko maiatzaren 8an hil zen.

Goiena Komunikazio taldea.
arrasaten, 2014ko maiatzaren 9an.

bat egiten dugu senideen saminarekin.

Consuelo
azkargota Lazkano
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zinema
arrasate

aMaIa aNtZOKIa

noe
zapatua: 19:30, 22:15.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

el tour de los muppets
zapatua eta domeka: 
17:00.

oñati

KULtUra EtxEa

tren de noche a lisboa
egunakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

eibar

COLIsEO

cronicas diplomaticas
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

moliere en bicicleta
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

aNtZOKIa

aprendiz de gigolo
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gasteiz

bOULEVarD

Violeta
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:00.

malditos vecinos
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
16:35.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:35, 
20:35, 22:35.

3 dias para matar
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 20:05, 
22:25.

amor en su punto
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:30, 
20:30, 22:30.

opera: la cenicienta
zapatua: 19:00.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
23:45, 00:15, 00:45.
zapatua eta domeka: 16:15, 
16:45.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 18:15, 
18:45, 19:45, 20:15, 
20:45, 21:45, 22:15, 
22:45.

Divergente
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:30, 21:15.

pompeya
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
19:45, 22:00.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 19:45, 22:00.
eguaztena: 20:15, 22:30.

la vida inesperada
egubakoitza: 17:30.
zapatua: 00:45.
domeka: 15:50.
astelehenetik eguaztenera: 
18:30.

aprendiz de gigolo
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
astelehenetik eguaztenera: 
17:55, 22:20.

no se aceptan 
devoluciones
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:55.

the amazing 
spiderman 3D
egubakoitza eta domeka: 
18:00.
astelehenetik eguaztenera: 
17:30.

the amazing 
spiderman
egubakoitza eta domeka: 
21:00.
astelehenetik eguaztenera: 
20:30.

noe
egubakoitzetik domekara: 
22:00.
astelehenetik eguaztenera: 
21:00.

rio 2
egubakoitzetik domekara: 
17:55.
zapatua eta domeka: 
15:55.

el tour de los muppets
zapatua eta domeka: 
15:30.

las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
15:30.

zipi y zape
zapatua: 17:30.

caminando entre 
dinosaurios
domeka: 17:30.

capitan america
eguaztena: 17:30.

FLOrIDa

8 apellidos vascos
egubakoitzetik eguenera: 
16:35, 18:35, 20:35.
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
zapatua eta domeka: 
12:00.

las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
12:00.

3 dias para matar
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00.
egubakoitzetik domekara: 
22.35.

el gran cuaderno
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

the lunchbox
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:35.

tren de noche a lisboa
egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

malditos vecinos
egubakoitzetik domekara: 
16:35, 18:35, 20:35, 
22:35.
zapatua eta domeka: 
12:00.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 18:35.

carmina y amen
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 20:45.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

gran Hotel budapest
egubakoitzetik domekara: 
18:45, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
18:45.

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

rio 2
zapatua eta domeka: 
12:00.

Divergente
egubakoitzetik domeka: 
17:15.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

los ojos amarillos de 
los cocodrilos
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 20:45.

el tour de los muppets
zapatua eta domeka: 
12:00.

una noche en el viejo 
mexico
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:30, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 20:30.

la vida inesperada
egubakoitzetik eguenera: 
18:30.

John turturrok urte 
dezente darama zinema 
munduan. Aktorea izan 

arren –Spike Leerekin, Cohen 
anaiekin, robert redfordekin, 
Francesco rossirekin eta 
Scorseserekin lan egin du–, 
zuzendaria ere bada: Mac, 
Illuminata edo duela gutxi 
estreinatu den Aprendiz de 
gigoló zuzendu ditu. Azken 
horretan, aktore, zuzendari eta 
gidoigile lanak egin ditu.   
Arazo ekonomikoak dituzten bi 
lagun prostituzio negozioan 
sartuko dira. Woody Allen 
proxeneta izango da eta 
turturrok gigolo lanak egingo 
ditu. Maila txikiko negozioa da. 
Bezero gutxi dira eta horiei 
behar dutena ematen saiatzen 
dira: esperientzia berrien bila  
doazenei edo bakarrik 
sentitzen direnei laguntza 
eskainiko diete. 

Filmak bakardadeari buruz 
hitz egiten du. Askotan 
bizitzan bakardade 
sentimenduak izaten ditugu. 
Besteen beharra sentitzen 
dugu eta hutsune hori 
betetzeko bakoitzak bere 
bideak aurkitu behar ditu. 
Horretarako aproposa izan 
daiteke gizartean dauden talde 
batzuen pentsamoldea 
aldatzea eta zabaltzea. 

Aprendiz de gigoló 
komedia da. Alde batetik, 
komedia dibertigarria izan 
gura du; eta beste alde 
batetik, komedia 
sentimentala. Allenek bere 
berba jarioarekin alde komikora 
hurbiltzen du filma; eta 
turturrok, batez ere, Vanessa 
Paradisekin izango duen 
maitasun istorioarekin, alde 
sentimentalera jotzen du. 
zuzendariaren asmoak onak 
dira. zerbait originala egin 
nahi du eta horretarako tonu 
desberdinak nahastu nahi ditu. 

Baina tamalez, ez du 
lortzen barre uneak eta alde 
hunkigarriak bat egitea. Allen 
haur beltz eta judutarrekin 
beisbolean jokatzen, 
errabinoekin dituen 
pasarteak…. Ez dute maila 
ematen. Alde sentimentala 
hobea da, baina turturro 
gidoigileak ez daki oso ondo 
istorioa nola bukatu. Hori dela 
eta, Aprendiz de gigoló-k ez du 
lortzen istorio borobila izatea.

Bakardadeari aurre egiten

ANtONIO ZABAlA

kritika

aprenDiz De gigolo  
zuzendaria: John turturro.
Herrialdea: aeb.
aktoreak: John turturro, Woody allen. 
Vanesa paradise.

da. Herritar xume batzuek, Euro-
pako indarkeriazko azken gataz-
ka politikoaren zauri eta banake-
ta guztien gainetik, misio handi 
bati ekingo diote: munduan zer 
izan erabaki ahal izatea. Letra 
txikiz idatzitako istorio handia 
kontatzen du Maiak.
Maiatzaren 10ean, zaraian, 22:00etan.

Jaiak

oñati san migel txiki jaiak
Festak ospatuko dituzte Kale 
Zaharrean gaurtik. Askotariko 
ekintzak egingo dituzte. Besteak 
beste, ardo eta gazta dastatzea 
eta kontzertua egubakoitzean; 

umeendako tailerrak, Esaera 
Zaharren II. Txapelketa, Potx eta 
Motxen emanaldia, Behi bi Blus 
eta Miren, Agur eta Oier, eta 
Gozo-gozo taldeen kontzertuak 
zapatuan; eta auzoko emakumeen 
bazkaria, Ganbara Abesbatzaren 
kontzertua, Oñatzeko dantzarien 
emanaldia, karaoke ibiltaria eta 
bertso saioa domekan. 
gaurtik domekara arte, san Migel txikietan. 

umeak

eskoriatza kanpo jolasak
Kanpo jolasak egingo dituzte 
Tortolis ludotekan. 
gaur, egubakoitza, ludotekan, 17:00etan. 

bergara txirri, mirri eta txiribiton
Pailazo hirukoteak Dantzan ikus-
kizuna egingo du. Sarrerak, aldez 
aurretik, zazpi euro eta leihatilan 
bederatzi. 
etzi, domeka, pilotalekuan, 18:00etan. 

erakusketak

eskoriatza toponimia erakusketa
Udalbatzak leku izenak behin 
betiko onartu aurretik, jendau-
rrean dituzte, egon daitezkeen 
akatsak zuzentzeko edo ekarpen 
berriak jasotzeko. Ointza Ezkibel 
eskoriatzarrak emango ditu azal-
penak.
bihar, zapatua, kultura etxean, 12:00etan.  

bergara Josue penaren lanak
Josue Penak eskulturak, margo-
lanak, argazkiak eta marrazkiak 
bildu ditu. Gaur, egubakoitza, 
zabalduko dute erakusketa.  
Maiatzaren 25era arte, aroztegi aretoan, 
martitzenetik domekara.

topaketa

aramaio lorabarri astea
Aramaioko Aramailur kontsumo 
taldeak eta beste zenbait taldek 
askotariko ekintza egingo dituz-
te. Lehena bihar: sendabelarrak 
ezagutzeko ibilbide gidatua Gabi 
Villalbarekin.
bihar, zapatua, bizente goikoetxean, 10:00etan.  

Deia

oñati odol-ateratzea
Txantxiku Ikastolako aretoan. 
gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:30ean.

arrasate Haurren danborradarako 
entseguak
Sanjuanetako haurren danborra-
dako entseguak aste bukaeran 
hasiko dituzte Arizmendi Ikas-
tolako Gaztelupe gunean.  
bihar, zapatua, gaztelupe gunean, 11:00etan. 

oñati eltzia proiektua
Proiektuan parte hartu duten 
talde guztien bateratze saioa. 
Maiatzaren 14an, eteon, 19:00etan. 

bergara leihoak eta balkoiak 
apaintzeko tailerra
Alde teorikoan egin daitezkeen 
lorategi motak, balkoien baldin-
tzatzaileak eta landareen zainke-
ta landuko dituzte. Alde prakti-
koan, substratu eta ongarri 
ezberdinak ezagutzen, ontzi motak 
aukeratzen eta ureztaketa ele-
mentuak erakutsiko dituzte. 
Maiatzaren 14an, osoko bilkuren gelan, 18:30ean. 

HitzalDia

arrasate 'zuztarra errotuz' 
hitzaldi zikloa
Gerra karlistak Euskal Herrian 
(1833-1876) delako berbaldia egin-
go du Zumalakarregi Museoko 
zuzendari Mikel Alberdik.  
Maiatzaren 14an, kulturaten, 19:00etan.

musika

bergara lou topet eta bakelite 
taldeak: egubakoitzak kartzelan
Lou Topet talde zarauztarra soi-
nu amerikar lasaietan oinarritzen 
da, baina, era berean, euskal 
bakarlarien tradizioa barneratu-
ta. Bakelite Bizkaiko bikote musi-
kalak erro anglosaxoiko euskal 
musika jorratzen du, urruneko 
joerak euskarara ekarrita. Sarre-
ra, hiru euro. Txapa Irratiak 
zuzenean emango du. 
gaur egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

arrasate Jim tnt barkarlaria
Bakarlari arrasatearrak zuzene-
koa egingo du Iluntz tabernan. 
gaur, egubakoitza, iluntz tabernan, 22:00etan. 

oñati san migel txiki jaiak
Gela Berezia, Ixilik eta Malenko-
nia taldeek egingo dute kontzertua 
San Migel Txikitan. 
gaur, egubakoitza, san Migel txiki jaietako 
plazan, 22:30ean. 

bergara udal musika bandaren 
kontzertua
Alfredo Gonzalez Chirlaqueren 
zuzendaritzapean egingo dute 
kontzertua. 
etzi, domeka, pilotalekuan, 12:30ean. 

aretxabaleta biolin eta 
biolontxelo emanaldia
Leizarra musika eskolako biolin 
eta biolontxelo instrumentuen 
ikasleek emanaldia egingo dute. 
Maiatzaren 13an, kultura etxean, 18:00etan.  

antzerkia

aretxabaleta 'erdaldun berrien 
kluba' antzezlana
AEDk ekoiztutako antzezlana 
eskainiko du Olatz Pagaldai esko-
riatzarrak. Erdaldun berri batek 
egin beharreko terapiarekin barre 
egin eta hausnartzeko antzezlan 
aproposa. Sarrera, lau euro. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 22:00etan. 

aretxabaleta 'txokolatezko 
ipuintxoak' ipuin kontaketa
Belen Azkarate kontalariak egin-
go du saioa neska-mutikoendako. 
Sarrera, doan. 
bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean. 

aretxabaleta 'sialuk hartz 
txikiaren bidaia' antzezlana
En La Lona antzerki taldeak Ipar 
Poloan bizi den hartzaren istorioa 
kontatzen du. Benetako ama eza-
gutu nahiak bidaia luze bat egi-
tera bultzatuko du hartz txikia. 
Adopzioa eta ume horien eta seme
-alabatzat hartu dituzten familien 
arteko elkarbizitza ditu oinarri. 
Sarrera, hiru euro.  
etzi, domeka, arkupen, 17:00etan. 

bertsolaritza

antzuola 'plazatik gaztetxera' 
bertso saioko lehen kanporaketa 
Plazatik Gaztetxera Bertsolari 
Gazteen XIII. Txapelketako lehen 
faseko lehen kanporaketa biko-
teka egingo dute. Hauek bikoteak: 
Eneko Beretxinaga eta Txaber 
Ormazabal; Adur Gorostidi eta 
Asier Azpiroz; Aitzol Iturbe eta 
Endika Igartzabal; eta Amaia 
Urbieta eta Aitor Urbieta. Aurre-
tik, afaria egingo dute.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean. 

ikuskizunak

elgeta magia mostra
X. Magia Mostra zabaltzeko, 
Woody Aragon magoak ikuski-
zuna egingo du egubakoitzean. 
Zapatuan, aldiz, magia gala egin-
go dute sei magok: Pablo Cano-
vas, Ruben Vilagrand, Jordan 
Gomez, Vittorio Marino, Bertox 
eta Daniel Ka-k. Azkenik, dome-
kan, La Petite Caravane ikuski-
zuna, Adrian Conde argentina-
rraren eskutik. Era berean, 
zapatuan eta domekan, umeen-
dako tailerrak egingo dituzte, 
10:30ean. 
gaurtik domekara, elgetako espaloian. 

arrasate 'kontaidazu beste bat' 
ikuskizuna
Ikusi Makusi produkzioaren ikus-
kizun berria. Ipuin zoragarriak 
zuzeneko musikaren ukituekin 
jantzita. Ume zein nagusiendako 
lan musikatua. 
bihar, zapatua, seber altuben, 17:30ean.

ikus-entzunezkoa

aretxabaleta 'gazta zati bat'
Jon Maiaren lana munduan bere 
gaztagatik ezaguna den Euskal 
Herriko herri txiki batean abiatzen 

goiena

eskoriatza aitzorrotz kultura 
elkartearen eguna
Askotariko ekintzak egingo 
dituzte; besteak beste, sagar-
do eta talo salmenta, Esko-
riatzako toponimiaren era-
kusketa, umeendako puzga-
rriak, herri bazkaria eta 
kontzertuak. Bide Ertzean 
(18:30) eta Aker Beltz (21:00) 
taldeek Inkernu tabernaren 
kanpoaldean joko dute.
bihar, zapatua, eskoriatzan, egun osoan.

kLakEta.nEt

arrasate mendiaren gaineko film ikusgarrienak
Abentura eta mendiarekin lotutako muturreko kirola izango 
dira protagonista Mendi Tour jaialdian. Lehen film laburra 
Cascada izango da, Mexikoko oihanaren barruan piraguista 
talde batek ur-jauzi perfektuaren bila egindako bidaia.
Maiatzaren 13an, amaia antzokian, 19:30ean.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer Maiatza 9
Maiatza 15

Mirari aLtuBE

aretxabaleta Joseba 
larrinagaren omenezko 
erakusketa
Juan Armentia argazkilaria-
ren argazkiak izango dira 
ikusgai Arkupeko erakuske-
ta aretoan hilabete osoan. 
Joseba Larrinagaren omenez-
ko erakusketa da Kemenak 
delakoa, atleta paralinpiarra 
hil zela urtebete betetzen den 
honetan.
Maiatzaren 31ra arte, arkupen.

zerbitzuak

Arrasateko udalari esker 

'Aladdin' haur antzezlana ikusteko 
bina sarrera zozketatuko ditugu.
Arrasateko Amaia udal Antzokia 
maiatzaren 17an, 17:00etan

PArtE HArtZEkO:
SmS: klUBA [Aladin] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

WhatsApp: klUBA  [Aladin] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa. Epea: maiatzaren 13ra arte.

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
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zinema
arrasate

aMaIa aNtZOKIa

noe
zapatua: 19:30, 22:15.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

el tour de los muppets
zapatua eta domeka: 
17:00.

oñati

KULtUra EtxEa

tren de noche a lisboa
egunakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

eibar

COLIsEO

cronicas diplomaticas
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

moliere en bicicleta
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

aNtZOKIa

aprendiz de gigolo
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gasteiz

bOULEVarD

Violeta
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:00.

malditos vecinos
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
16:35.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:35, 
20:35, 22:35.

3 dias para matar
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 20:05, 
22:25.

amor en su punto
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:30, 
20:30, 22:30.

opera: la cenicienta
zapatua: 19:00.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
23:45, 00:15, 00:45.
zapatua eta domeka: 16:15, 
16:45.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 18:15, 
18:45, 19:45, 20:15, 
20:45, 21:45, 22:15, 
22:45.

Divergente
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:30, 21:15.

pompeya
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
19:45, 22:00.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 19:45, 22:00.
eguaztena: 20:15, 22:30.

la vida inesperada
egubakoitza: 17:30.
zapatua: 00:45.
domeka: 15:50.
astelehenetik eguaztenera: 
18:30.

aprendiz de gigolo
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
astelehenetik eguaztenera: 
17:55, 22:20.

no se aceptan 
devoluciones
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:55.

the amazing 
spiderman 3D
egubakoitza eta domeka: 
18:00.
astelehenetik eguaztenera: 
17:30.

the amazing 
spiderman
egubakoitza eta domeka: 
21:00.
astelehenetik eguaztenera: 
20:30.

noe
egubakoitzetik domekara: 
22:00.
astelehenetik eguaztenera: 
21:00.

rio 2
egubakoitzetik domekara: 
17:55.
zapatua eta domeka: 
15:55.

el tour de los muppets
zapatua eta domeka: 
15:30.

las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
15:30.

zipi y zape
zapatua: 17:30.

caminando entre 
dinosaurios
domeka: 17:30.

capitan america
eguaztena: 17:30.

FLOrIDa

8 apellidos vascos
egubakoitzetik eguenera: 
16:35, 18:35, 20:35.
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
zapatua eta domeka: 
12:00.

las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
12:00.

3 dias para matar
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00.
egubakoitzetik domekara: 
22.35.

el gran cuaderno
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

the lunchbox
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:35.

tren de noche a lisboa
egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

malditos vecinos
egubakoitzetik domekara: 
16:35, 18:35, 20:35, 
22:35.
zapatua eta domeka: 
12:00.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 18:35.

carmina y amen
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 20:45.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

gran Hotel budapest
egubakoitzetik domekara: 
18:45, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
18:45.

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

rio 2
zapatua eta domeka: 
12:00.

Divergente
egubakoitzetik domeka: 
17:15.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

los ojos amarillos de 
los cocodrilos
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 20:45.

el tour de los muppets
zapatua eta domeka: 
12:00.

una noche en el viejo 
mexico
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:30, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 20:30.

la vida inesperada
egubakoitzetik eguenera: 
18:30.

John turturrok urte 
dezente darama zinema 
munduan. Aktorea izan 

arren –Spike Leerekin, Cohen 
anaiekin, robert redfordekin, 
Francesco rossirekin eta 
Scorseserekin lan egin du–, 
zuzendaria ere bada: Mac, 
Illuminata edo duela gutxi 
estreinatu den Aprendiz de 
gigoló zuzendu ditu. Azken 
horretan, aktore, zuzendari eta 
gidoigile lanak egin ditu.   
Arazo ekonomikoak dituzten bi 
lagun prostituzio negozioan 
sartuko dira. Woody Allen 
proxeneta izango da eta 
turturrok gigolo lanak egingo 
ditu. Maila txikiko negozioa da. 
Bezero gutxi dira eta horiei 
behar dutena ematen saiatzen 
dira: esperientzia berrien bila  
doazenei edo bakarrik 
sentitzen direnei laguntza 
eskainiko diete. 

Filmak bakardadeari buruz 
hitz egiten du. Askotan 
bizitzan bakardade 
sentimenduak izaten ditugu. 
Besteen beharra sentitzen 
dugu eta hutsune hori 
betetzeko bakoitzak bere 
bideak aurkitu behar ditu. 
Horretarako aproposa izan 
daiteke gizartean dauden talde 
batzuen pentsamoldea 
aldatzea eta zabaltzea. 

Aprendiz de gigoló 
komedia da. Alde batetik, 
komedia dibertigarria izan 
gura du; eta beste alde 
batetik, komedia 
sentimentala. Allenek bere 
berba jarioarekin alde komikora 
hurbiltzen du filma; eta 
turturrok, batez ere, Vanessa 
Paradisekin izango duen 
maitasun istorioarekin, alde 
sentimentalera jotzen du. 
zuzendariaren asmoak onak 
dira. zerbait originala egin 
nahi du eta horretarako tonu 
desberdinak nahastu nahi ditu. 

Baina tamalez, ez du 
lortzen barre uneak eta alde 
hunkigarriak bat egitea. Allen 
haur beltz eta judutarrekin 
beisbolean jokatzen, 
errabinoekin dituen 
pasarteak…. Ez dute maila 
ematen. Alde sentimentala 
hobea da, baina turturro 
gidoigileak ez daki oso ondo 
istorioa nola bukatu. Hori dela 
eta, Aprendiz de gigoló-k ez du 
lortzen istorio borobila izatea.

Bakardadeari aurre egiten

ANtONIO ZABAlA

kritika

aprenDiz De gigolo  
zuzendaria: John turturro.
Herrialdea: aeb.
aktoreak: John turturro, Woody allen. 
Vanesa paradise.

da. Herritar xume batzuek, Euro-
pako indarkeriazko azken gataz-
ka politikoaren zauri eta banake-
ta guztien gainetik, misio handi 
bati ekingo diote: munduan zer 
izan erabaki ahal izatea. Letra 
txikiz idatzitako istorio handia 
kontatzen du Maiak.
Maiatzaren 10ean, zaraian, 22:00etan.

Jaiak

oñati san migel txiki jaiak
Festak ospatuko dituzte Kale 
Zaharrean gaurtik. Askotariko 
ekintzak egingo dituzte. Besteak 
beste, ardo eta gazta dastatzea 
eta kontzertua egubakoitzean; 

umeendako tailerrak, Esaera 
Zaharren II. Txapelketa, Potx eta 
Motxen emanaldia, Behi bi Blus 
eta Miren, Agur eta Oier, eta 
Gozo-gozo taldeen kontzertuak 
zapatuan; eta auzoko emakumeen 
bazkaria, Ganbara Abesbatzaren 
kontzertua, Oñatzeko dantzarien 
emanaldia, karaoke ibiltaria eta 
bertso saioa domekan. 
gaurtik domekara arte, san Migel txikietan. 

umeak

eskoriatza kanpo jolasak
Kanpo jolasak egingo dituzte 
Tortolis ludotekan. 
gaur, egubakoitza, ludotekan, 17:00etan. 

bergara txirri, mirri eta txiribiton
Pailazo hirukoteak Dantzan ikus-
kizuna egingo du. Sarrerak, aldez 
aurretik, zazpi euro eta leihatilan 
bederatzi. 
etzi, domeka, pilotalekuan, 18:00etan. 

erakusketak

eskoriatza toponimia erakusketa
Udalbatzak leku izenak behin 
betiko onartu aurretik, jendau-
rrean dituzte, egon daitezkeen 
akatsak zuzentzeko edo ekarpen 
berriak jasotzeko. Ointza Ezkibel 
eskoriatzarrak emango ditu azal-
penak.
bihar, zapatua, kultura etxean, 12:00etan.  

bergara Josue penaren lanak
Josue Penak eskulturak, margo-
lanak, argazkiak eta marrazkiak 
bildu ditu. Gaur, egubakoitza, 
zabalduko dute erakusketa.  
Maiatzaren 25era arte, aroztegi aretoan, 
martitzenetik domekara.

topaketa

aramaio lorabarri astea
Aramaioko Aramailur kontsumo 
taldeak eta beste zenbait taldek 
askotariko ekintza egingo dituz-
te. Lehena bihar: sendabelarrak 
ezagutzeko ibilbide gidatua Gabi 
Villalbarekin.
bihar, zapatua, bizente goikoetxean, 10:00etan.  

Deia

oñati odol-ateratzea
Txantxiku Ikastolako aretoan. 
gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:30ean.

arrasate Haurren danborradarako 
entseguak
Sanjuanetako haurren danborra-
dako entseguak aste bukaeran 
hasiko dituzte Arizmendi Ikas-
tolako Gaztelupe gunean.  
bihar, zapatua, gaztelupe gunean, 11:00etan. 

oñati eltzia proiektua
Proiektuan parte hartu duten 
talde guztien bateratze saioa. 
Maiatzaren 14an, eteon, 19:00etan. 

bergara leihoak eta balkoiak 
apaintzeko tailerra
Alde teorikoan egin daitezkeen 
lorategi motak, balkoien baldin-
tzatzaileak eta landareen zainke-
ta landuko dituzte. Alde prakti-
koan, substratu eta ongarri 
ezberdinak ezagutzen, ontzi motak 
aukeratzen eta ureztaketa ele-
mentuak erakutsiko dituzte. 
Maiatzaren 14an, osoko bilkuren gelan, 18:30ean. 

HitzalDia

arrasate 'zuztarra errotuz' 
hitzaldi zikloa
Gerra karlistak Euskal Herrian 
(1833-1876) delako berbaldia egin-
go du Zumalakarregi Museoko 
zuzendari Mikel Alberdik.  
Maiatzaren 14an, kulturaten, 19:00etan.

musika

bergara lou topet eta bakelite 
taldeak: egubakoitzak kartzelan
Lou Topet talde zarauztarra soi-
nu amerikar lasaietan oinarritzen 
da, baina, era berean, euskal 
bakarlarien tradizioa barneratu-
ta. Bakelite Bizkaiko bikote musi-
kalak erro anglosaxoiko euskal 
musika jorratzen du, urruneko 
joerak euskarara ekarrita. Sarre-
ra, hiru euro. Txapa Irratiak 
zuzenean emango du. 
gaur egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

arrasate Jim tnt barkarlaria
Bakarlari arrasatearrak zuzene-
koa egingo du Iluntz tabernan. 
gaur, egubakoitza, iluntz tabernan, 22:00etan. 

oñati san migel txiki jaiak
Gela Berezia, Ixilik eta Malenko-
nia taldeek egingo dute kontzertua 
San Migel Txikitan. 
gaur, egubakoitza, san Migel txiki jaietako 
plazan, 22:30ean. 

bergara udal musika bandaren 
kontzertua
Alfredo Gonzalez Chirlaqueren 
zuzendaritzapean egingo dute 
kontzertua. 
etzi, domeka, pilotalekuan, 12:30ean. 

aretxabaleta biolin eta 
biolontxelo emanaldia
Leizarra musika eskolako biolin 
eta biolontxelo instrumentuen 
ikasleek emanaldia egingo dute. 
Maiatzaren 13an, kultura etxean, 18:00etan.  

antzerkia

aretxabaleta 'erdaldun berrien 
kluba' antzezlana
AEDk ekoiztutako antzezlana 
eskainiko du Olatz Pagaldai esko-
riatzarrak. Erdaldun berri batek 
egin beharreko terapiarekin barre 
egin eta hausnartzeko antzezlan 
aproposa. Sarrera, lau euro. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 22:00etan. 

aretxabaleta 'txokolatezko 
ipuintxoak' ipuin kontaketa
Belen Azkarate kontalariak egin-
go du saioa neska-mutikoendako. 
Sarrera, doan. 
bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean. 

aretxabaleta 'sialuk hartz 
txikiaren bidaia' antzezlana
En La Lona antzerki taldeak Ipar 
Poloan bizi den hartzaren istorioa 
kontatzen du. Benetako ama eza-
gutu nahiak bidaia luze bat egi-
tera bultzatuko du hartz txikia. 
Adopzioa eta ume horien eta seme
-alabatzat hartu dituzten familien 
arteko elkarbizitza ditu oinarri. 
Sarrera, hiru euro.  
etzi, domeka, arkupen, 17:00etan. 

bertsolaritza

antzuola 'plazatik gaztetxera' 
bertso saioko lehen kanporaketa 
Plazatik Gaztetxera Bertsolari 
Gazteen XIII. Txapelketako lehen 
faseko lehen kanporaketa biko-
teka egingo dute. Hauek bikoteak: 
Eneko Beretxinaga eta Txaber 
Ormazabal; Adur Gorostidi eta 
Asier Azpiroz; Aitzol Iturbe eta 
Endika Igartzabal; eta Amaia 
Urbieta eta Aitor Urbieta. Aurre-
tik, afaria egingo dute.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean. 

ikuskizunak

elgeta magia mostra
X. Magia Mostra zabaltzeko, 
Woody Aragon magoak ikuski-
zuna egingo du egubakoitzean. 
Zapatuan, aldiz, magia gala egin-
go dute sei magok: Pablo Cano-
vas, Ruben Vilagrand, Jordan 
Gomez, Vittorio Marino, Bertox 
eta Daniel Ka-k. Azkenik, dome-
kan, La Petite Caravane ikuski-
zuna, Adrian Conde argentina-
rraren eskutik. Era berean, 
zapatuan eta domekan, umeen-
dako tailerrak egingo dituzte, 
10:30ean. 
gaurtik domekara, elgetako espaloian. 

arrasate 'kontaidazu beste bat' 
ikuskizuna
Ikusi Makusi produkzioaren ikus-
kizun berria. Ipuin zoragarriak 
zuzeneko musikaren ukituekin 
jantzita. Ume zein nagusiendako 
lan musikatua. 
bihar, zapatua, seber altuben, 17:30ean.

ikus-entzunezkoa

aretxabaleta 'gazta zati bat'
Jon Maiaren lana munduan bere 
gaztagatik ezaguna den Euskal 
Herriko herri txiki batean abiatzen 

goiena

eskoriatza aitzorrotz kultura 
elkartearen eguna
Askotariko ekintzak egingo 
dituzte; besteak beste, sagar-
do eta talo salmenta, Esko-
riatzako toponimiaren era-
kusketa, umeendako puzga-
rriak, herri bazkaria eta 
kontzertuak. Bide Ertzean 
(18:30) eta Aker Beltz (21:00) 
taldeek Inkernu tabernaren 
kanpoaldean joko dute.
bihar, zapatua, eskoriatzan, egun osoan.

kLakEta.nEt

arrasate mendiaren gaineko film ikusgarrienak
Abentura eta mendiarekin lotutako muturreko kirola izango 
dira protagonista Mendi Tour jaialdian. Lehen film laburra 
Cascada izango da, Mexikoko oihanaren barruan piraguista 
talde batek ur-jauzi perfektuaren bila egindako bidaia.
Maiatzaren 13an, amaia antzokian, 19:30ean.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer Maiatza 9
Maiatza 15

Mirari aLtuBE

aretxabaleta Joseba 
larrinagaren omenezko 
erakusketa
Juan Armentia argazkilaria-
ren argazkiak izango dira 
ikusgai Arkupeko erakuske-
ta aretoan hilabete osoan. 
Joseba Larrinagaren omenez-
ko erakusketa da Kemenak 
delakoa, atleta paralinpiarra 
hil zela urtebete betetzen den 
honetan.
Maiatzaren 31ra arte, arkupen.

zerbitzuak

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00   ZAPATU GOIZETAN ZABALIKKataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34  Faxa: 943 77 13 13

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3an.

ALMACENES ARRASATE
MERKATUKO MARKARIK ONENAK. Etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

Europar Batasunaren arautegiak ezartzen 
duen bataz besteko energia kontsumoaren 
araberako energia aurreztea.

a+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

265 e
3Ts-853 GArBiGAiLUA

a+

1000 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

299 e
Gc-1071D1 GArBiGAiLUA

a++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

340 e
Ewp-1272 TDw GArBiGAiLUA

a+++

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

375 e
DyN-8124 GArBiGAiLUA

a++ Sailkapen energetikoa

440 e
sMs-41D08Ev HoNTzi GArBiGAiLUA

a+

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

399 e
L-62280 GArBiGAiLUA

142
x
55
x
57

Sailkapen energetikoa

299 e
cfD-2460 HozkAiLUA

a+

171
x
60
x
60

Sailkapen energetikoa

375 e
3kf-6400 HozkAiLUA

a+

Eskaintza baliagarria akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

a+ Sailkapen energetikoa

485 e
wvE-1410  izozkAiLUA

139
x
60
x
60

415 e
Hk-633220fD iNDUkzio pLAkA 
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Familia menonita baten etxean 
pasatu zuen Ainhize Barrainkua 
aretxabaletarrak 2012ko uda. 14 
urte zituen orduan, eta, ingelesa 
ikasteaz gain, menoniten mundua 
ezagutzera ausartu zen. Ez da 
inoiz damutu; pentsa, pasa berri 
den Aste Santuan Ameriketako 
Estatu Batuetako familia bisita-
tzen izan da: "Seme zaharrenaren 
ezkontzara gonbidatu naute eta 
ezin nuen hutsik egin", dio. 

Gaur egun, Afrikan eta Ame-
rikan bizi dira menonita gehie-
nak; aurrerapen teknologikoei 
uko egiten diete, janzkera bere-
zia dute eta komunitate asko 
XVI. mendean bezala bizi dira; 
ez da, baina, hori Nolt familiaren 
kasua. "Facebook, ordenagai-
luak... Autoa ere badute", dio 
Barrainkuak.

Familia handiak izan ohi dira; 
Nolt familian zortzi seme-alaba 
dira: "Hori bai, etxean guztiek 
laguntzen dute. 4 urteko alaba 
ontzi garbigailutik platerak-eta 
ateratzen ikustea kuriosoa da", 
dio Barrainkuak. 

Biblia, oinarria 
Biblia da euren bizimoduaren 
oinarria, eta elizan ere denbora 
luzea pasatzen dute. "Gutxienez, 

astean bitan joaten dira elizara 
eta mezak bi ordukoak izaten 
dira. Bestela ere, egunero ira-
kurtzen da etxean biblia", gai-
neratu du gazte aretxabaletarrak. 
Jainkoari eskertzeko, musika 
oinarrizko elementua da familia 
menonitetan: "Asko abesten dute, 
eta primeran, gainera. Sekulako 
ahotsak dituzte, instrumentuak 
jotzen dakite... Nolt familiak 
baditu bi disko grabatuta dagoe-
neko", dio Barrainkuak. 

Ezkontza
Emakume menonita batekin 
ezkondu da etxeko seme zaha-
rrena, Aste Santuan: "Zeremonia 
oso polita izan zen; abesti asko-
rekin, ikaragarri polita. 400 gon-
bidatutik gora izan ginen... Pri-
meran pasatu nuen", dio, irriba-
rrez, Barrainkuak. Musikarekiko lotura handia dute menonitek. Argazkian, familia osorik.   |   a.b.

Ainhize Barrainkua –eskuinetik hirugarrena–, nolt familiako kideekin.  |   a.b.

Alexis nolt, lorategian lanean.  |   a.b.

2012ko udan ezagutu zuen ainhize Barrainkuak nolt familia; aste santuan han izan da bisitan

Biblian eta kristautasunean oinarritutako bizimodua daramate menonitek; oso fededunak dira

pennsylvaniako menonitekin, etxean

AINtZANE 
OIArBIDE

I
slamiar hezkuntza ez dena 
bekatua da", hori omen da  
Boko Haram talde nigeriar 
fundamentalistaren izena-

ren esanahia. Milaka pertso-
na hil dituzte terrorista hauek; 
pertsona pobreak denak, bizia 
besterik ez daukaten pertso-
nak, eta indarkeria eta fun-
damentalismoa banderatzat 
hartu eta Nigeriako bere anai
-arrebak akabatzen dabiltza 
etengabe. Indarkeriak ez dau-
ka sekula justifikaziorik, inor 
ez baita besteren biziaren jabe. 
Tristura eta mina ematen 
dizkidate egoera hauek eta 
badirudi gure etxeetatik hain 
urruti gertatzen delako, Nige-
rian, Afrikan, hirugarren 
munduan, baditugula gure 
artean gauza garrantzitsua-
goak. 200 neskatila bahitu 
dituzte oraingoan, sexu bor-
txakeria eta indarkeria hizki 
larriz idazteko moduko zori-
gaitza. Beharbada, neskatila 
hauek ez dira emakume egin-
go, jaiotzerakoan eme jaio 
zirelako, hori da beraien beka-
tu bakarra. Emakumeon aur-
kako bortxakeria eta indar-
keriari aurre egiteko inolako 
tresnarik eta babesik gabeko 
neskatila hauen etorkizunik 
ezak bereziki kezkatzen nau, 
baina tristeena da 200 neska-
tila berri mediatiko bihurtu 
bada ere, beste 200 eta askoz 
gehiago ere badirela munduan 
egunero horrelakoak jasan 
behar dituztenak. 

200 neskatilaren 
zoritxarra

a z k e n  b e r b a


