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julEN IrIONdO  |  arrasate

Hilabete luzeetako girotze aha-
leginaren eta azken asteetako 
prestaketa lanen ondoren, dome-
ka izango da horien guztien emai-
tza ikusteko eguna. 50.000 lagun 
aurrena gutxieneko kopuru; 70.000 
bai izena emanda lerrook idaz-
terako azken datuen arabera; eta 
milaka batzuk gehiago izango 
diren aurreikuspena.

E-posta bidez eta Interneteko 
aplikaziotik "milaka eta milaka" 
izen-emate jasotzen ari zirela-eta, 
"gaina hartuta", sare bidez apun-
tatzeko aukera etetea erabaki 
zuen Gure Esku Dagok eguazte-
nean. Hala ere, herrietan orain-
dik jarriko dituzten mahaietan 
bete daiteke giza katerako txar-
tela, eta domekan bertan ere bai, 
ibilbidean: kilometro bakoitzean 
egongo da horretarako postu bat. 
Antolatzaileek "oso garrantzitsu" 
jotzen dute jendea izena emanda 
joatea: "Inorentzat ez dadila, bai-
na, ez joateko arrazoi izan izena 
eman beharra".

Autobusak aurrez aurre 
10:00etarako iritsiko dira kanpo-
tik datozen autobusak; buelta 
horretarako –malgutasun apur 

batekin– behar lukete nor bere 
kilometroan ere Debagoieneko 
herrietako parte-hartzaileek. 
09:00etarako Arrasaten, Kanpan-
zar mendate hasieran, egongo 
dira Leintz Gatzagatik, Eskoria-
tzatik eta Aretxabaletatik iritsi-
ko diren lagunak, handik gora 
kalejiran abiatzeko dagokien 
kilometroraino –denek ibili behar-
ko dute argi ibilgailuen zirkula-
zioarekin, eta hauek, adibidez, 
bereziki, aurrez aurre etorriko 
baitzaizkie Bizkaitik datozen 
autobusak–. Aipatutako herrie-
tako beste batzuk zuzenean auto-
busez joango dira Sara jatetxe 
pareraino, eta Aretxabaletan 

09:00etan plazan ere egin dute 
hitzordua, bizikletaz Arrasatera 
joateko.

Arrasatearrek, berriz, 10:00e-
tarako egin dute zita: 21. kilome-
trora joan behar dutenak Muxi-
bar inguruan bilduko dira; 22.
ekoak Kondekuan; eta 23.ekoak 
Ferixalekuan. Oñatiarrak ere 
10:00 alderako hasiko dira Arra-
satera iristen, 24. kilometrora.

Bergaran 09:30ean jarri dute 
euren kilometrora abiatzeko 
ordua, Bideberrin eta plazan. Bi 
kalejiratan egingo dute bidea
–autobusa egongo da nagusientzat 
eta haurrentzat–. Behin kilome-
trora iritsita, dagokien tartean 
banatu egingo dira bergararrak: 
Ola parean familien gunea egon-
go da, eta ipuin kontalaria eta 
haurrentzako jolasak izango dituz-
te giza katea antolatzen hasteko 
ordura arte; desguaze aurrean, 
berriz, perkusio doinuak entzun 
ahal izango dira, eta DJek jarri-
takoak gatz biltegian.

Bergaran bakarrik ez, dena 
den, ibilbide osoan, kilometro 
guztietan egongo da animazioa: 
txalapartariak, dantzariak, 
buruhandi eta erraldoiak... 
Antzuolan ere girorik ez da fal-

durango eta iruñea arteko 123 kilometroetatik 21 izango dira bailaran

18.000 lagunek hartuko dute parte katean Kanpanzar-deskarga tartean

Hasieran 5 kilometrotan egotekoak, azkenean 7 dira debagoienekoenak     

ekainak 8: 
iritsi da 
elkarri eskutik 
heltzeko eguna

dAtuA

Kopuru horretatik gora 
izango dira Bergarara 
iritsiko direnak, katearen 
ostean bertan egingo diren 
ekitaldi eta festarako.

150
autobus

,

OrDutEGiA

10:00 bakoitza bere kilometrora 
iristea: ordu horretarako helduko 
dira kanpotik datozen 
autobusak.

11:15 giza katerako jendea 
antolatzen hasi: taldeetan, nor 
bere kasa, egongo den jendeari 
lehen deia.

11:40 giza katea osatu: elkarri 
eskua eman eta etenik ez 
dagoela ziurtatu. etenik balego, 
horretarako jarritako zinta erabili 
kateari jarraikortasuna emateko.

12:00 giza katearen hasiera: 
lekuan-lekuan, hots 
desberdinekin emango zaio 
hasiera giza kateari.

12:30 giza katearen amaiera: 
hasteko erabilitako hots 
berarekin.

Antolakuntzaren jarraibideak
izen-emAteA Azken 
egunotan ere egin daiteke 
herrietan; bestela, domekan, 
kilometro bakoitzean.

gArrAioA Pesak zerbitzu 
bereziak jarriko ditu giza katea 
dela eta (902101210).

ikurrAk Erabakitzeko 
eskubidearen aldeko ekimena 
da: ikurrak eta leloak denok 
eroso sentitzeko modukoak 
izan daitezela.

ArdurAdunAk Egin kasu 
haiek esandakoei.

deBAgoiendArrAk gizA kAteAn

21 km
·  a k e i t i k  ( k a n p a n z a r )
·  b i z k a i a  e t o r b i d e r a

·  Arrasate

19 km
·  k a n p a n z a r  g a i n e t i k
·  b i d e g u r u t z e r a

·  Aretxabaleta
· Eskoriatza
· Leintz Gatzaga

22 km
·  b i z k a i a  e t o r b i d e t i k
·  k u l t u r a t e r a

·  Arrasate

23 km
·  k u l t u r a t e t i k
·  m u s a k o l a k o
  g a s o l i n d e g i r a

·  Arrasate

24 km
·  m u s a k o l a k o
  g a s o l i n d e g i t i k
·  e r o s k i r a

·  Oñati

29 km
·  d e s g u a z e t i k
·  b i l t o k i  p a r e r a

·  Bergara

37 km
·  e g u r r a b e i t i k
·  o l a m e n d i r a

·  Antzuola
· Elgeta

104 km
·  i r u r t z u n

ARAMAIO
ArrASAtE

ANtZuOLA

BErGArA
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BErGArAKO 
EGitArAuA

plAzAn

14:00 ekitaldia.

15:30 Kontzertua: gose.

17:30 Kontzertua: esne 
beltza.

BideBerrin

16:00 irrien Lagunak: 
aurretik eta ondoren, 
apar festa.

17:30 Herrixa dantzan 
erromeria.

19:30 Kontzertua: emon.

*Puzgarriak egun osoan.

zezen-plAzAn

18:00 errekortadoreen 
euskal Herriko 
txapelketa.

*Catering-a egongo da 
muniben; bideberrin, 
berriz, ogitartekoak eta 
bakoitzak daramana 
jateko lekua. 

Ines
OsInaga 
m u s i k a r i a
A R R AsAT E

"Momentua da, hau abiapuntua 
baino ez da, eta herritarron esku 
dago zer izan nahi dugun 
erabakitzea. Eta ilusioa elkarri 
kutsatzen ari gara".

aItOr
UrIarte 
m u s i k a r i a
O ñ AT I

"Aukera polita da erakusteko 
munduari hemen herri bat dagoela 
eta eskubidea duela aurrera 
egiteko. Ekimenaren izaera 
positiboa nabarmenduko nuke".

DOrleta
sOlOgaIstOa 
e r i z a i n
k u d e at z a i l e a
Es kO R I AT z A

"Hunkigarria da pentsatzea 
Durango eta iruñea lotuko 
ditugula. ideia desberdinak dituen 
jende askok parte hartuko du, eta 
garrantzitsua da hori".

aItOr
MenDI zabal 
p i lota r i a
A n T z u O L A

"Gauza positiboa da askotariko 
jendea batzea dinamika honen 
inguruan. Antzuolan, gure artean, 
behintzat, jende askok eman du 
izena; ilusio handia dago".

etOr 
arregI 
l a n g i l e a
A R A M A I O

"indarrak batzea oso inportantea 
da, eta uste dut pauso 
erabakigarriak etorriko direla gero. 
Askotariko jendea batzeak indar 
handiagoa emango dio dinamikari".

Kepa
errastI 
a kto r e a
A R E T x A BA L E TA

"Espero dut inoiz baino jende 
gehiago biltzea, helburu beraren 
alde. Hunkigarria da jakitea jende 
dena eskutik helduta egongo dela 
aldi berean Durangotik iruñera".

IDOIa
elexpUrU 
d e n da r i a
A R E T x A BA L E TA

"Gustatuko litzaidake eskubidea 
gauzatu ahal izatea. Ez dut 
ulertzen demokrazian ez izatea 
eskubide hori; hain gutxi gara eta 
hainbeste inporta diegu!".

jOsU
De vega 
s i n d i k a l i sta
E LG E TA

"izugarrizko ilusioa daukat. Oso 
potentea da; Gure Esku Dago 
bultzatzen dut, eta nahi nuke gero 
independentzia lortzea. ilusio 
handiarekin ikusten dut jendea".

MIKel
lasKUraIn 
a kto r e a
B E R G A R A

"Norberaren etorkizuna norberak 
erabaki behar du; gauza bat edo 
bestea, baina norberak. urte asko 
generamatzan aldarrikapen 
batekin elkar hartu gabe".

IDOIa
etxeberrIa 
k a z e ta r i a
O ñ AT I

"Gure Esku Dagorena ilusio handia 
piztu duen prozesua da, eta 
domekan gustura joango naiz giza 
katera. Herritarren ahotsa kalera 
ateratzeko modu bat da".

eDOrta
arana 
i r a k a s l e a
L E I n T z  G AT z AG A

"Giza kateak oso ondo erakusten 
du norbanakoen borondatearen 
gehiketa. Katerik ez dago batak 
besteari eskua eman ezean edo 
hutsuneak baldin badaude".

IñaKI
UrIbe-etxebarrIa
l a n g i l e a
Es kO R I AT z A

"Nik uste dut ekimena oso 
potentea izan daitekeela, kolore 
desberdinetako jende asko batuko 
duelako; beti lotu izan ditugu  
halakoak alderdi jakinekin".

jOKIn
etx anIz 
p i lota r i  o h i a
B E R G A R A

"Aldarrikatzeko une egokia da. Oso 
inportantea da ez duela zerikusirik 
ze alderditakoa zaren; elkartzea da 
kontua, eta dagokiguna eskatzea, 
guk erabaki behar dugula".

jOse lUIs
ezKUrra 
e r r e t i r at u a
A R R AsAT E

"Hor lanean ibili diren 
pertsonengatik merezi du 
domekan giza katean egotea. 
Gauzak ondo egin eta inorentzat 
kalterik ez badago, beti aurrera".

anDere
arr IOlabengOa 
b e r ts o l a r i a
A R A M A I O

"uste dut bizi dugun momentuan 
oso adierazgarria izango dela 
halako giza kate bat egin eta 
hainbeste jende elkartzea 
erabakitzeko eskubidearen alde".

Askotariko debagoiendarrak, giza katera

tako, noski, eta egunari hasiera 
behar den moduan emateko, 
10:00etarako egin dute hitzordua, 
San Blas ermitan, salda eta txo-
rizoa hartzeko. Antzuolako lan-
taldetik jakinarazi dute giza katea 
amaitzean autobusa egongo dela 
Bergarako festara joateko.

Bergarakora ez, Etxarrikora 
joango dira, kasu horretan, ara-
maioarrak. Irurtzunen egokitu 
zaie kilometroa, eta bidaia luzea-
goa egin behar izan arren, lau 
autobus bete dituzte: abiatzeko, 
08:30ean kiroldegian jarri dute 
ordua.

kontuz bide bazterretan 
Sopela, Barakaldo, Muskiz... Biz-
kaiko hainbat herri eta eskual-
detako lagunei tokatzen zaie, 
bertakoekin, Kanpanzar eta Des-
karga arteko tartean egotea, bai-
ta Debabarreneko herrietakoei 
ere. Guztiek –eta baita Durango 
eta Iruñea arteko 123 kilometroak 
osatu arterako gainerakoak ere– 
irudikatuko duten giza katea 
errepidearen ezker aldetik joan-
go da –salbuespenak salbu–. Bidea 
ez da itxita egongo giza katearen 
ordura arte, herri barruetako 
zenbait kaletan izan ezik.

deBAgoiendArrAk gizA kAteAn

21 km
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· Leintz Gatzaga

22 km
·  b i z k a i a  e t o r b i d e t i k
·  k u l t u r a t e r a
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23 km
·  k u l t u r a t e t i k
·  m u s a k o l a k o
  g a s o l i n d e g i r a

·  Arrasate

24 km
·  m u s a k o l a k o
  g a s o l i n d e g i t i k
·  e r o s k i r a

·  Oñati

29 km
·  d e s g u a z e t i k
·  b i l t o k i  p a r e r a

·  Bergara

37 km
·  e g u r r a b e i t i k
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104 km
·  i r u r t z u n
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Euskal Herrikoak lankidetzan
Giza kateak hainbat hedabide batu ditu lankidetzan aritzeko. Goiena 
dago horien artean. tokikom-en batzen diren euskarazko beste tokiko 
hedabideekin batera, ordea, nazio mailakoak ere ariko dira: Berria, 
Argia, info 7, Hitza, Ahotsa… Goizean goizetik ariko dira eta batutako 
materiala —soinu, irudi zein argazki— eskura jarriko dute, interneten. 
Lantaldearen eragina handitu egingo da era horretara.

Bi saio ekoiztuko dituzte: bata, goizean, zuzenean; irudi bidezko 
irratia. 10:00etatik 14:00etara, info7 eta Arrosa sareko irratien eskutik 
eta interneteko plataformetan streaming bidez emango da, baita 
Goiena.net-en ere. Gauekoak, Argiak, Hamaikak, topatuk, Ahotsak eta 
Goienak elkarrekin ekoiztuta, giza kateak Euskal Herrian utzi duena 
kontatuko du. Giza kateak Debagoienean utzitakoaren gaineko saio 
bereziaren ostean emitituko du Goiena telebistak saio hori.

Goienak jarraipen berezia
goienA teleBistA
Goiena telebistak saio berezia eskainiko du 
domekan, 21:00etan hasita. Egunak 
Debagoienean emandakoa jasoko du. Horren 
ondoren, giza katearen Debagoieneko tarte 
osoa ere eskainiko du. Gero, Euskal Herri mailako saioa, beste 
hedabideekin elkarlanean ekoiztua. Hortaz, gaueko bederatzietatik 
aurrera, informazio osoena. 

'goienA.net'
Goizeko lehen ordutik, bideoak, argazkiak, albisteak...; Euskal Herriko 
mapa interaktiboa argazkiekin; zuzeneko streaminga... Bestalde, 
Goienaren twitterreko kontuak, @goiena-k, uneoro informatuko du.

goienA pAperA
Zortzi orrialde eskainiko dizkio asteleheneko GOiENA paperekoak: 
giza katea, Debagoieneko herritarren ekimenak, Bergarako jaiguneko 
ekitaldia, balorazioak, inkestak, argazkiak... 

Giza katea hedabideetan

herritArren ArgAzkiAk
Goienak dei egiten die herritarrei tokian tokiko argazkiak bidaltzeko. 
Bi bide daude, Whatsapp edo telegram erabilita: 688 69 00 17.

twitter

Garrantzi berezia eman diote twitterri, katea 
unean-unean jarraitzeko tresna bezala. @
GureEskuDago-k bidalitakoekin batera, 123 
kilometroetako bakoitzetik bidalitako txioak jarraitu ahal 
izango dira, bi traolaren bitartez: egunean jakinaraziko 
dutena bat eta dagokion kilometroarena bestea.

'@gureEskudago'

'#21km', '#22km', '#23km'...

GASOIL BANAKETA • OLIOAK (REPSOL)
OLIO ALDAKETAK• NEUMATIKOAK ETA GARBIKETAK

a.laskar@laskar.es • www.laskar.es

ITURRIETA    SAGARDOTEGIA

Iturrieta Baserria • Arraga Auzoa • ARAMAIO
jj.iturrieta@yahoo.es • Tel.: 945 445 385 • 685 721 593

Azkoaga (zabola) • ARAMAIO • Tel.: 945 44 50 86 

ETORRI ETA PROBATU 
GURE MENU BERRIAK!

Basabe poligonoa P.C.1 • Aretxabaleta 
Tel.: 943 77 31 19

Loramendi kalea 2 • ARRASATE • Tel.: 943 79 99 31
www.tiendasmerkecartuchos.com 

Toner eta tinta kartutxoen 
errekarga eta salmenta

Santalaitz, 6 - 5. Pab. 83 P.K. BERGARA
Tel.: 943 76 36 09 Faxa: 943 76 73 45. 

Autoen kristalak konpondu, aldatu eta tindatu

www.desacristal.com

'tertulia'-n ere, domekako katea hizpide

a ngel O IarbID e 
g u r e  e s k u  dag o

"Helburua beteta dago, kualitatiboki. Ekainaren 8ra 
itxaron gabe, gaur esan dezakegu Gure Esku Dago 
dinamika arrakastatsua izan dela: Euskal Herriko 
160 herri edo eskualde baino gehiagotan elkarrekin 
pausoak ematen ari gara sentsibilitate politiko 
desberdinetako pertsonak, oinarri komun baten 
inguruan. irudikatzen ari gara erabakitzeko 
eskubidea sentsibilitate guztien topagune dela 
herri honetan ere; ez gara inozoak, momentu 
honetan hutsuneak daude topagune horretan, nahiz 
eta guk denon topagune gisa irudikatu: ez da ezer 
gertatzen. [Erresuma Batuan ez bezala] Gu atzo 
hasi ginen demokrazia bidean pausoak ematen. 
Baina hutsune hauek txikitzen joango dira norabide 
horretan urratsak egin ahala".

"Ekainaren 8ra itxaron gabe, dinamika 
arrakastatsua dela esan dezakegu"

IñaKI zarraOa 
g e t xo ko  a l k at e  o h i a

"Bizikidetzaren alde izugarrizko lana egiten ari da 
Gure Esku Dago mugimendua. Honek gainditu 
egiten du soilik berdin pentsatzen dugunon artean 
ondo konpontze hori. Desberdinak izanda ari gara 
proiektu bat batera lantzen. Bide hauetatik eta 
demokratikoki jarraitzen badugu, seguru lortuko 
dugula [erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal 
izatea]. (...) Kontua da bestea ulertzea, momentua 
iristean gure herria batuago egoteko, edozer gerta 
ere denok pozik geratzeko bidea elkarrekin egin 
dugulako. Eta pentsatu behar dugu agian herriak 
beste era batera pentsatuko duela geroago. (...) 

Eta ni seguru nago estatuak konturatuko direla 
ez dela posible zerbait nahi duen herri bati bere 
erabakia ukatzea".

"Bizikidetzaren alde izugarrizko lana 
egiten ari da gure Esku dago"

x abIer zUbIzarreta 
a r r a s at e ko  a l k at e  o h i a

"Herri txikia gara, eta zirkunstantzia asko izan 
ditugu historian zehar, aurkakoak beti. Hori guztia 
gainditu, eta herri moduan sinestea geuk erabakia 
hartzen badugu hau posible dela, ariketa neketsua 
da behin barneratu arte; behin barneratzen bada, 
gauzak azeleratu egin daitezke momentu batetik 
bestera. Hau bezalako ariketa batek birtualitate hori 
dauka: herri gisa lotzen gaitu eta sinestarazi egin 
diezaguke posible dela. Zentzu horretan pentsatzen 
dut, gainera, ekimen honi jarri zaion izena, Gure 
Esku Dago, oso ondo asmatua dagoela: eskubidea 
gure esku dago, baina eskubidearen gauzatze hori 
da lortu behar duguna, eta konbentzitzen bagara 
gure esku egongo da. Menderatu ezin den benetako 
indarra bide honetatik doana da, herritarrena".

"Menderatu ezin den benetako indarra 
da bide honetatik doana, herritarrena"

zelaI nIKOlas 
g u r e  e s k u  dag o

"Erabakitzeko eskubidearen inguruan pedagogia 
egin nahi dugu; erabakitzeko, lehenengo 
informatuta egon behar da. urte honetan egin 
duguna izan da erabakitzeko eskubidea zer den 
azaltzea, eta erakustea batzen gaituen tresna bat 
eta eskubide bat dela; ez gaituela bereizten, aukera 
ematen digula proiektu politiko guztiak mahai 
gainean jartzeko eta bakoitzak berea defendatzeko, 
baliabide berdinekin. (...) Azpimarratuko nuke nola 
lortu dugun arrakasta hain epe motzean: iruditzen 
zait herrietan badela hainbat jende beti jakin izan 
duena zubigintzan lan egiten, egoera latzenetan ere 
harremanak normaltasun batean mantentzen. Gure 
Esku Dagok izan duen abilezia izan da jende 
horrengana joatearena".

"Ez gaitu bereizten, batzen gaituen 
tresna da erabakitzeko eskubidea"

Larraitz Zeberiok gidatuta, Angel 
Oiarbidek, Zelai Nikolasek, iñaki 
Zarraoak eta Xabier Zubizarretak 
jardun zuten eguazten iluntzean 

Tertulia saioan. Gure Esku Dago 
dinamika, erabakitzeko eskubidea 
eta domekako giza katea izan 
zituzten hizpide. Guztiak agertu 

ziren pozik ekimenak irekitako 
bidearekin, eta, bide horretatik, 
erabakitzeko eskubidea gauzatuko 
den eguna iritsiko dela zioten.
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j.I.  |  arrasate

2013ko ekainaren 8an Irungo 
Ficoban aurkeztu eta aste gutxi-
ren buruan hasi ziren Gure Esku 
Dago dinamika Debagoienean 
ere martxan jartzeko lehen mugi-
menduak. 

Otsail hasierarako ekintza 
sorta eginda, herri handienetako 

–Antzuola ere bai haiekin– lan-
taldeen ondotik etorri dira azken 
hilabeteetan gainerakoetakoak, 
guztietan sortu arte. 

Ekintzaz ekintza, bana-bana-
ko atxikimenduak batuz, gero 
eta jende gehiago batu da eraba-
kitzeko eskubidearen aldeko 
ekimenaren arrimura.

eskuz esku bidea 
eginez, ia urtebete

urBiA Lizargaraten, Debagoieneko hiru herriren artean egindakoa izan 
zen ekainaren 8rako giroa berotzeko egindako aurrenekoetakoa; urbian, 
Gipuzkoako zein Arabako eskualdeek batera egindakoa, azkenetakoa.

i.s.

BergArA Domekan bailarako kilometroetan izango diren herrietako 
ordezkariak batu ziren maiatzeko zubian; Bizkaiko herrietakoak ere etorri 
ziren, eta giza katera deitzeko egindako horma-irudian argazkia atera.

i.s.

oñAti 2013ko ekainean hasi zen martxan Gure Esku Dagoren lantaldea; 
irailean plazan egindako lehen aurkezpenaren ostean, sinatze ekitaldia 
egin zuten urtarrilean eta bideoklip arrakastatsua grabatu maiatzean.

j.i.

eskoriAtzA Maiatzaren 16an argazki herrikoia atera zuten plazan. 
Hantxe bildu ziren askotariko eskoriatzarrak, eta argazki harekin babesa 
adierazi zioten erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamikari.

esKoriatzaKo ged

AntzuolA Otsailean katea egin 
zuten Lizargaraten, Bergaratik eta 
Oñatitik igotako lagunekin batera. 

juLen iriondo

ArrAsAte Jendetza erakarri 
zuten apirilean Kataluniako 
casteller-ek, baita Bergaran ere.

imanoL soriano

AretxABAletA Katea osatu 
zuten herritar ugarik eguaztenean 
plazan, entsegu modura.

mirari aLtube

elgetA Asteburuan egin dute 
Asentzion giza katea; bi aste 
lehenago, plazan, herri-argazkia.

josetxo arantzabaL

ArAmAio Martxoan egin zuten 
aurkezpena, Sastiñan, eta ordutik 
"bikain" erantzun dute herritarrek.

i.s.

PREZIOA: 
83.471,47€

ASPARRENGO UDALAK 

1.502,02 metroko partzela salgai du.
Urbanizatua, itxiera perimetrala. 
Etxebizitza familiabakarra egiteko aproposa

Proposamenak aurkezteko azken eguna: ekainak 27
Informazio gehiago: www.asparrena.net edo 
 Udal Bulegoetan. Tel.: 945 30 40 06

AUKERA BIKAINA ARRIOLA herrian (Asparrena - Araba)

+ BEZa



2014-06-06  |  egubaKoitza  |  gOIENA6 Debagoiena

esperientzia 
inplantologian

urteko20

ODONTOLOGIA
A. Pastor doktorea
B. Esteban doktorea
U. Artetxe doktorea

ORTODONTZIA 
Y. Otero doktorea

PERIODONTZIA 
P. Gonzalez doktorea

INPLANTOLOGIA 
F. Juarros doktorea 
U. Artetxe doktorea

ENDODONTZIA 
M. Iruretagoiena doktorea

Espezialitate bakoitzerako mediku-talde kualifikatua dugu

Bidekurutzeta 36 BERGARA • Tel.: 943 76 05 77
www.clinicadentalbergara.es

DKV • MAPFRE • IMQ/ADESLAS • SANTA LUCIA • EROSKI
OCASO • PREVISORA BILBAINA • ORBITA • ACUNSA • AEGON

Kontsulta eta aurrekontua doan
Zure tratamendua finantzatzen dugu.

RP
S:

 2
07

/1
2

MIrEN ArrEgI  |  baraKaLdo

Makina Erremintaren biurte-
koaren garrantzia azpimarratu 
dute azoka horretan parte hartzen 
diharduten Debagoieneko enpre-
setako ordezkariek. Astelehenean 
hasi eta bihar (zapatua) buka-
tuko da topaketa hori; eta hain 
zuzen ere, eskualdeko enpresek 
euren bezero direnekin harre-
manak sendotzeko topaleku 
beharrezkotzat jo dute bi urtean 
behin egiten den azoka hori. 
Horrez gainera, etorkizunerako 
bideak zabaltzen edo errazten 
ere laguntzen duela berretsi dute 
enpresariek. 

mila enpresatik gora
Guztira, 27 herrialdetako 1.314 
enpresa erakusketa baino gehia-
go daude egunotan BIEMH azokan 
parte hartzen, azken edizioan 
baino %12 gehiago. 

Datu gehiago: 800 makina 
inguru eta 300 berritasun eta 
prestakuntza-hitzaldi dabiltza 
izaten. Eta bertan parte hartzen 
duten enpresen %57 atzerritarrak 
dira. Herrialde batzuk aipatzea-
rren, Alemania, Austria, Txina, 

Frantzia, Holanda, Suedia, Hego 
Korea, Suitza eta Taiwango enpre-
sek bat egin dute Barakaldoko 
erakustazokan.

Fagorri aipamen berezia 
Eskualdetik ere ordezkaritza 
zabala joan da bertara, hamar 
enpresa: Danobat kooperatiba 
(Soraluze kooperatiba tarteko), 
Fagor Automation, Fagor Arra-
sate, Oerlikon Balzers (Antzuola), 
Sisteco (Elgeta), Sitalu SL (Ber-
gara), Talleres Filber SL (Berga-
ra), Tecnosystem (Bergara) eta 
Num CNC Highend Applications 
SA (Oñati).

Biurteko azokaren antolatzai-
leek, AFM elkartekoek (Advanced 
Manufacturing Technologies, 
makina erreminten fabrikatzaileen 
Espainiako elkartea), erabaki 
dute aipamen berezia merezi due-
la Fagor Automationek: diseinu 
eta berrikuntza alorreko aipamen 
berezia. Berrikuntzaren alorrean 
AFMk antolatzen duen sariketa 
da hori, eta bi saridun aukeratzeaz 
gainera, aurten, Fagor Automa-
tioni aipamen berezia aitortu 
diote ko ntrol numerikoaren alo-
rrean egindako berrikuntzaren-
gatik. Fagorreko ordezkariek 
makina horren garrantzia azpi-
marratu dute "etorkizunean bide 
asko" zabalduko dituen erremin-
ta izango dela uste dutelako. 

Aipatzekoa da, baita ere, 
BIEMHk berak erakusketari 
nabarmenen zerrendan aintzat 
hartu dituela Danobat eta Sora-
luze, besteak beste. 

Elgetako Sisteco-ko ordezkariak.  |   m.a.Antzuolako Oerlikonen stand-a.  |  m.a.

imanol Barrenetxea-Arando eta iñaki Goldmayo, aipamenarekin.  |  miren arregi

oraina zaindu eta etorkizuna 
sendotu dute beCen enpresek 
debagoienetik hamar enpresa izan dira makina erremintaren biurtekoan

  

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 100 %9,17

aretxabaleta 338 %10

arrasate 1.643 %15,86

bergara 867 %12,36

elgeta 43 %7,93

eskoriatza 258 %12,67

Leintz gatzaga 8 %5,93

oñati 467 %8,90

guztira 3.724 %12,49

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa

jON BErEzIBAr  |  debagoiena

Apal baina behera jarraitzen 
du langabeziak eskualdean. 
%12,49ko tasarekin; urteko 
daturik baxuena da maiatze-
koa. Hain justu, 2014ko lehen 
hilabeteetan gora egin eta 
gero apiriletik maiatzera behe-
ra egin du langabe kopuruak 
herri guztietan, Bergaran izan 
ezik; han %0,37 egin du gora. 
Bestela esanda, apiriletik 
maiatzera, ia 60 langabe gutxia-
gorekin geratu da Debagoiena. 
Eta herriei dagokienez, Arra-
satek jarraitzen du langabezia 
handien izaten.

bergaran izan ezik, 
gainerakoetan 
langabezia behera
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ENEkO AzkArAtE  |  debagoiena

EAJren Gipuzko Buru Batzarrak 
Aretxabaletako batzokian egin 
du bere asteroko bilera. Buru-
zagitza jeltzalea Debagoienean 
izan da, "bertatik bertara eza-
gutzeko bailararen egoera". 
Horrela, eskualdeko EAJren 
barne karguekin eta kargu publi-
koekin bilera izan dute. 

Gipuzkoako jeltzaleen ordez-
kariek adierazi dutenez, "urte-

bete eskas" falta direnean hau-
teskundeetarako, EAJk agintal-
diaren balantzea egin nahi du 
eta "heldu beharko dituen erron-
ka nagusiak identifikatu". Bes-
teak beste, "egoera ekonomikoa 
–bailararen ekonomia bultzatu 
eta enplegua sortzeko aukera 
ezberdinetan bereziki sakonduz–, 
egoera politikoa eta gizartearen 
egoera" izan dituzte "hausnar-
ketaren erdigunean". 

gbb, eskualdearen egoera 
bertatik bertara ezagutzen

lEIrE kOrtABArrIA  |  debagoiena

Pedro Malagon epaileak likidazio 
plana behin betiko onartu eta hogei 
egunean ez bada errekurtsorik 
aurkezten, Fagor Etxetresna Elek-
trikoen eta Edesaren likidazio 
plana dagoenetan geratuko da.   

Horrek esan gura du aurre-
rantzean bi kooperatibok erosteko 
interesa dutenek (Cevital, CNA 
eta beste batzuk) eskaintza zeha-
tzak aurkeztu beharko dituztela. 

Bateratzeak, lehentasuna 
Behin betiko likidazio planean, 
besteak beste, salmenta bateratuak 
edo unitate produktiboka egin-
dakoak "lehentasuna" izaten 
jarraituko du; atzera botatzen da 
SAT (laguntza tekniko zerbitzua) 
unitate produktibo independen-
te izateko eskatzen zuen alegazioa; 
Edesarengatik eskaintzaren bat 
baldin badago, "likidazio planean 
berau adjudikatzeko autorizazioa 

eman dakioke, nahiz eta ez dagoen 
unitate produktibo gisa kontsi-
deratuta", eta abar.

Likidazio planean formula 
polinomiko bat zegoen, eta, horren 
arabera, lanpostu gehien sortzen 
zituen eskatzaileari puntuazio 
jakin bat ematen zitzaion. Orain, 
administrazio konkurtsalak for-
mula hori zertxobait aldatzea 
onartu du, "enplegu bermea" kon-
tuan hartuta. Ez du ontzat eman 
erosleari aparteko derrigorrezko 
indemnizazioa eskatzeko alegazioa 
–erosleak kontratuak egingo bali-
tu eta gero kontratu horiek dese-
gingo balira, alegazio batek 
indemnizazioa ordaintzeko eska-
tzen zion, eta epaileak ez du hori 
ontzat eman.

Honako hau gogorarazten du 
epaileak: "Konkurtsoaren helbu-
ruetako bat enpresak edo unitate 
produktiboak eta lanpostuak aurre-
ra jarraitzea da, baina lan-kontra-

tuak ez ezereztetik abiatzen da 
hori; ezerezten badira, ezin daiteke 
esan lanpostu-jarraipena dagoenik, 
eta erosleen aldetik (...) lanpostuak 
sortzea Lege Konkurtsalaren hel-
buruetatik kanpo gelditzen da".

Arrazoi horiengatik, epaileak 
ez du onartu langile kopuru mini-
mo bat izateko inongo baldintza-
rik. Horrek ez du esan nahi azke-
nean ez denik hala izango, eska-
tzaileek Fagor Taldearekin 
negoziatu beharko dutelako mar-
ken erabilera, eta hor Fagor Tal-
deak enpleguaren aldeko irizpideak 
ipiniko dituelako, Goienari kon-
firmatu zion moduan.

enpresaren zorrak 
Bestalde, epaileak onartutako 
likidazio planaren arabera, Fago-
rren edo Edesaren erosle izango 
denak ez ditu bere gain hartu 
beharko enpresaren zorrak, ez 
eta bazkideenak ere. 

uztailerako jabe berriak izan ditzake 
Fagor etxetresna elektrikoak enpresak
asteon onartu du epaileak Fagor etxetresnen eta edesaren likidazio plana

epaileak 'egunkaria'-ren auzi ekonomikoa itxi egin 
du, ustezko delituak preskribatuta daudelako
Asteon itxi du Egunkaria-ren kontrako auzia Zubimendi epaileak, 
ustezko delituak preskribatuta daudela iritzita, eta auzipetutakoek 
izan zezaketen erantzukizuna amaitutzat eman du. Fiskalak bost 
eguneko epea dauka apelazioa aurkezteko. 2003ko urrian izan zen  
euskarazko kazetaren kontrako operazioa, eta zortzi hilabete lehe-
nago itxi zuten. Iñaki Uria Egunkaria-ko kontseilari ordezkari ohi 
eta auzipetuak positiboki baloratu du erabakia. Edozelan ere, luze 
eta zabal jardungo du asteleheneko GOIENA paperekoan.

Debagoiena

TXANTXIKU IKASTOLA, Koop. Elkartearen
OHIKO BATZAR NAGUSIA 

GAI ZERRENDA

EGUNA:  EKAINAREN 25a, EGUAZTENA.
ORDUA:  18:00etan lehen deialdian eta 18:30ean bigarrenean.
LEKUA:  Ikastolako aretoa (San Juan kalea, 1)

Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak 1. 
izendatzea Batzar honetako akta onartzeko.
2013/2014 ikasturteko kudeaketa txostenaren berri ematea eta, 2. 
badagokio, onartzea. 
2013ko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio, 3. 
onartzea. 
2013 urteko emaitzen banaketa eta, badagokio, onartzea.4. 
2014 urteko aurrekontua aztertzea eta, badagokio, onartzea.5. 
2014/2015 ikasturteko zerbitzuen ordainsarien berri ematea 6. 
eta, badagokio, onartzea.
Gurasoen Kontseiluaren txostena azaltzea.7. 
Kontseilu Errektoreko eta Zaintza Batzordeko kideak berritzea.8. 
Galde-eskeak.9. 

OHARRA:
Bazkideei gogorarazten zaie sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela 
urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kudeaketa txostena, 
Batzar Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten.

Oñatin, 2014ko ekainaren 6an

GBBko kideak Aretxabaletako batzokiaren aurrean.  |  goiena
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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
 Euskal Herria Plaza 3 ARRASATE – 943 79 44 22

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

Debagoiena

ENEkO AzkArAtE  |  arrasate

Nafarroako Unibertsitateko Aler-
gologia saileko zuzendaria da. 
Ameriketako Estatu Batuetako 
hainbat unibertsitate eta osasun 
zentrotan aritutakoa. Oraingo astean 
Arrasaten izan da alergien gainean 
berbetan eta ikusmin handia sortu 
du haren hitzaldiak: Zergatik area-
gotu dira horrenbeste alergiak.
gaur egun lehen baino alergia kasu 
gehiago dago?
Bai, bai, bai, hori hala da. Eta, 
gainera, gure bizimoduarekin zeri-
kusi zuzena duela esan genezake; 
izan ere, mendebaldeko herrialde 
garatuetan gertatzen den fenomenoa 
da. Zenbat eta herrialde garatu eta 
aurreratuagoa, orduan eta handia-
goa da alergiak dituztenen kopurua. 
Garatu bako herrialdeetan ez da 
alergien gorakadarik sumatu. Hori 
horrela da. Zergatik den ez dakigu, 
baina imajina genezake bizimo-
duarekin, ohiturekin… zerikusi 
zuzena daukala. 
zertan aldatu dira gure ohiturak?
Hipotesi nagusiak garbitasunarekin 
dauka zerikusia. Umeek, hazi aha-
la, eta gaixotasunei aurre egiteko 
txertoak hartzen dituzten heinean, 
germenekin kontaktu txikiagoa 
daukate eta sistema immunitarioa 
aldatu egiten zaie; ondorioz, gor-
putzak hainbat substantzia ezeza-
guntzat hartzen ditu, berez ez dire-
nean ezezagunak.
Ingurumenarekin edo kutsadurarekin 
zerikusirik ez dauka?
Egin diren ikerketen arabera, ez. 
Esaterako, ikerketa baten, Suedia-
ko eta Estoniako bi hiritako umeak 
konparatu zituzten. Estoniakoak 
hiri industrial edo kutsatuago bate-
koak ziren, Suediakoen aldean, non 
ingurumena asko zaintzen den. 
Ikerketak ondorioztatu zuen Sue-
diako umeek alergia-gaixotasun 
handiagoak dituztela. Beste iker-
keta bat egin zuten Alemanian, bi 
herrialdeen bategitearen aurretik. 
Ekialdeko Alemanian alergia kasu 

gutxiago izaten ziren, baina bate-
gitearen ostean parekatu egin ziren 
alegia kasuak. Zientifikoki, arrazoi 
konkretua ez da egiaztatu, baina 
bizi ohiturekin zerikusia daukala 
argi dago. Hipotesiak egiaztatzen 
du neurri bateraino ona dela ger-
menekin, zikinkeriarekin edo base-
rri-guneekin harreman zuzena 
edukitzea alergiak saihesteko. 
Alergia mota guztiak hazi dira?
Botiken aurkako erreakzioekin 
lotutakoak izan ezik, gainerakoen 
artean, bereziki, arnasketarekin 
edo elikagaiekin zerikusia duten 
alergiak hazi dira. 
Hau arazo da?
Bai. Asma edo errinitis kasuekiko 
prebalentzia populazioaren %15 
eta %20 artean dago. Hori oso tasa 
handia da. 
Euskal Herrian, noiz jabetzen zarete 
arazoaz?
Gaixotasun alergiko asko ume-sa-
soian agertzen dira, baina, azke-
naldian, 30 edo 40 urteko geroago 
eta jende alergiko gehiago dago, 
batez ere udaberrian, normala den 
moduan. Arrazoiak ikertzen dihar-
dugu eta mundu mailan epidemio-
logia ikerketa sakonak egiten 
gabiltza. 
zeintzuk dira gaur egun alergia komu-
nenak?
Kasu gehienak polenari lotuak 
daude eta udaberrian izaten dira. 
Horretaz gain, akaroei alergia dio-
tenak ere asko dira. Akaroek giza 
eskamak jaten dituzte. Etxeetan 
daude. Kantauri isurialdean, egu-
raldi heze freskoarengatik, asko 
ugaltzen dira.
zein da soluzioa?
Animalia mikroskopikoak direnez, 
ezin dira ikusi eta soluzioa da medi-
kuntza: botikak, baina batez ere 
txertoak, akaroz egindakoak, gaitzak 
edo alergiak saihesteko edo gutxi-
tzeko. 
Oro har, eta batez beste, populazioa-
ren ze zatik dauka alergiaren bat 
hemen?

Munduko populazioa aintzat har-
tuta, %15 eta %20 artean. Hemen, 
%12-15 artean gaude. 
Alergiak arazo dira da medikuntza-
rendako eta osasun agintarienda-
ko?
Bai, serioa da. Urgentziazko edo 
lehen mailako arretako medikuek 
diotenez, gero eta gehiago dira 
alergiengatiko kontsultak. Horrek 
gastu sanitario handia dakar eta, 
bestalde, pazienteen bizi kalitatean 
eragin zuzena dauka. Esaterako, 

elikagaiei alergia dioten umeek eta 
haien gurasoek, bereziki, biziki 
sufritzen dute gaitzarekin, egune-
rokoan buruhausteak sortzen diz-
kietelako, eta abar.
Alergiak osa daitezke?
Arnasketarekin zerikusia dutenak 
txertoekin senda daitezke. Immu-
noterapiaren bidez. Gaixotasuna 
zenbat eta lehenago antzeman, 
orduan eta hobeto, eta 3-5 urteren 
epean senda daiteke: pastillak, tan-
tak… dira erremedioa. Bestalde, 
elikagaiekin lotutako alergiei aurre 
egiteko, desentsibilizazioa erabiltzen 
da. Demagun esneari alergia diola 
ume batek, bada, dosi txikiak ema-
nez eta dosia apurtxoka handituz, 
gaindi daiteke gaixotasuna. 
graminiek eragindako alergiak zelan 
senda daitezke?
Sendatzeko errazenak dira eta txer-
toarekin senda daitezke.

Pertsonarendako ondorio larriak izan 
ditzakete alergiek?
Bai, jakina. Esaterako, liztor baten 
ziztadak erreakzio larriak izan 
ditzake pertsona batzuengan, bizi-
tza konprometitzeraino.
gizarteak, agintariek eta medikuntza 
autoritateek behar besteko garrantzia 
ematen diete?
Lehentasunezko arazo izan arren, 
uste dut ezetz. Heziketa kontua ere 
bada, gizartea ez dago arazoaz jabe-
tuta eta guztion ardura da. Horrez 
gainera, alergiak dituzten umeen 
gurasoek eta ingurukoek lagunta-
suna behar dute eta eskoletan-eta 
arazoaz berba egin behar da, arazoaz 
jabetzeko eta hobeto ezagutzeko 
hezi egin behar da. Osasun hezi-
keta garrantzitsua da. Bestalde, 
ezinbestekoa da ikerkuntzarako 
baliabideak bideratzea. 
Ez dira sasoi onenak ikerkuntzan inber-
titzeko…
Baina beharrezkoa da etorkizunean 
onurak ekarriko dituen sektoreetan 
inbertitzea.
Azkenaldian, urteroko kontua da uda-
berria heltzean entzutea datorrena 
bereziki larria izango dela alergia dute-
nendako. zergatik da hori?
Udaberria zelakoa izango den jakin 
daiteke aurreko udazkenean egin 
duen euri kopurua kontuan har-
tuta. Azkeneko hiruzpalau urteak 
polen kontzentrazio txikikoak izan 
dira eta, ondorioz, ez dira oso gogo-
rrak izan alergiak dituztenendako. 
Gertatzen da, askotan, informazio 
oso orokorra heltzen zaigula eta ez 
dela berdin Iberiar penintsulako 
erdi edo hegoaldean gertatzen dena 
eta hemen gertatzen dena, egural-
dia ezberdina delako. 
Hedabideetan, gizartean, oro har, 
geroago eta gehiago egiten da berba 
alergien gainean. 
Bai, geroago eta gehiago dakigu 
honi buruz, baina onena da medi-
ku espezialistengana jotzea arazoa-
ren gaineko zantzurik baldin badau-
kagu.

Alergien alorrean ospe handiko medikua da Marta Ferrer.  |  goiena

marta Ferrer | mediku alergologoa

"zenbat eta herrialde garatu eta aurreratuagoa, 
orduan eta handiagoa alergiak dituztenen kopurua" 

arrasateko Kulturateko areto nagusia bete egin da marta Ferrer medikuaren hitzaldian

alergia kasuen ugaltzeak garbitasunarekin eta ohiturekin zerikusi zuzena duela dio

"laguntasuna 
behar dute ume 
alergikoen gurasoek 
eta ingurukoek"
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laguntzaileak

B
ihar beteko ditu urteak aitak, 66. Gertakari honekin bate-
ra hainbat eta hainbat oroitzapen etorri zaizkit burura; 
hunkigarriak gehienak, guztiak ez esatearren. 
Jaio nintzenean zure bularraren kontra estutu eta fereka-

tu ninduzun. Ez nintzen konturatzen.
Hainbat mendi tontor igo genituen familian, askotan eskutik 

helduta, zuk emandako segurtasunak edozein malkar igotzeko 
kemena ematen baitzuen. Ez 
nintzen konturatzen.

Umetan bihurri samarra 
nentorren, emandako ipurdikoak 
gutxi ziren, gehiago merezi nituen. 
Ez nintzen konturatzen.

Baserrian eta oporretan pasa-
takoak ahaztezinak izan ziren. 
Ez nintzen konturatzen

Jokatzen eta parte hartzen 
nuen partiduetara etortzen zinen. 
Ondo egitean, handiusteak kentzen zenizkidan eta gaizki eginei 
inportantzia kentzen zenien. Ez nintzen konturatzen.

Larrialdietan ere beti hor zinen, errieta zein lasaitasuna adie-
razten zenuen. Ez nintzen konturatzen.

Hainbeste eman eta kendu zidan kirola utzi nuenean, han zinen; 
nire malkoak zure bihurtu zenituen. Ez nintzen konturatzen.

Ezkontza-egunean eta semeak jaio zirenean ere han zinen, bion 
aurpegiak harrotasunez bete ziren. Ez nintzen konturatzen.

Gaixotasuna etorri zenean, gizontasunez hartu zenuen, irmo, 
sendo. Eredua ematen segitzen zenuen. Ez nintzen konturatzen.

Bukaeran, lagunengana joaten ginen autoan batera; batzuetan, 
isiltasunak hartzen gintuen, ez zen hitzen beharrik izaten, dena 
esanda zegoen. Ez nintzen konturatzen.

Azken hatsa ez zen bertsorik sakonena izan, baina lau haize-
tara zabaldu zen. Ez nintzen konturatzen. 

Orain ni ere aita naiz eta inoiz baino gehiago sentitzen dut aita 
naizela. Ez zaude gure ondoan. Joan zinen. Orain bai, aita, orain 
bai, konturatzen naiz. Zorionak eta eskerrik asko Aitte! izanikoa, 
zarena eta izango zarelako. Egongo gare.

urtzI AMIANO
goiena.net/komunitatea/

Aitte

"Ez zaude gure 
ondoan, joan zinen; 
orain bai, orain 
konturatzen naiz"

z a b a l I K

E
kainaren 14rako, Brasilen jokatuko duten munduko txa-
pelketa hasita egongo da; eta asko hari begira. Aretxaba-
leta, ostera, futbola ez beste kirol mordoaren topaleku 
izango da Kirolez busti jaia dela-eta. Lehenengoz egingo 

dute, eta poztu egin nau ekimenak. Poztu, herriko elkarte eta 
talde askok egin dutelako bat UDAk, Udalak eta Aretxarte mer-
katarien elkarteak elkarlanean antolatutako jaiarekin; eta poztu, 
kirol mordoa egiteko aukera izango delako, futbola izan ezik: 
gimnastika erritmikoa, judoa, karatea, trialsina, dokea, pilota, 
frontenisa, lasterketak, kriketa… Erakustaldiak ikusi, txapelke-
tetan parte hartu eta, zergatik ez, beste kirol batzuetara zaletu.

MIrArI AltuBE | aretxabaleta@goiena.com

Futbola ez besteak

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

Futbola: 
emozioen 
bahitzailea 
Olatz Sanchez
argia.com/blogak/olatz-sanchez/

Egun batzuk baino ez dira falta 
Brasilen ospatu behar den 
munduko futbol txapelketa 
abiatzeko. Txileko kaleak 
futbolari loturiko iragarkiez 
bete dira; bidaia merkeak 
zozketatzen dabiltza Rio de 
Janeirora, sakelakoetan 
aplikazio bereziak instalatu 
ahal dira txapelketa 
jarraitzeko. [...]

Brasilen bestelakoa da 
giroa: kaleak manifestazioez 
beterik daude, mundialaren 
aurka dauden gizon eta 
emakume ugari txapelketaren 
ondorioez kexu dira Rioko 
kaleetan. Mundialak ezer onik 
ekarriko ez duela jakinik, 
orain arteko desoreka sozialak 
areagotu besterik ez ditu 
egingo. Mundiala ospatzeko 
eraiki dituzten azpiegitura 
gehienak bukatu barik daude 
eta bien bitartean, diru andana 
xahutu dute hiriaren 
"garbiketan"; txiroak "garbitu" 
dituzte turisten begiradatik, ez 
omen zen itxurosoa eskekoak 
glamourrarekin nahastea 

argazki subrealista batean. 
Elite batzuentzako negozio 
borobila sortu da: emakumeon 
gorputzak salerosketa merke 
eta errentagarria dira, zenbat 
eta gazteago, orduan eta prezio 
hobean erdietsi ahal izango 
dute neskatilen hankartea.

Txileko selekzioan bada 
Johnny Herrera izeneko 
jokalaria. Atezain gisa jokatzen 
du Universidad de Chile futbol 
taldean; 2009an autoan 
mozkorrik eta abiadura bizian 
zihoala, emakume bat 
harrapatu eta bertan hil zuen. 
Epaiketan fiskaltza, 
neskatoaren familia eta 
jokalariaren defentsa akordio 
batera iritsi ziren epaiketaren 
prozedura bertan behera 
geratzeko. Hala, jokalariak 
neskatoaren familiari hogeita 
bost milioi peso ordaindu 
zizkion (hogeita hamairu mila 
euro inguru) eta futbol eskola 
txiroei kirol materiala emateko 
konpromisoa hartu zuen.

2012an mozkorrik 
harrapatu zuten ostera ere, 
gida baimena faltsuturik; 
atxilotu eta bost ordura askatu 
zuten. 2013an ospatutako 
epaiketa berrian 41 eguneko 
kartzela zigorra jaso zuen eta 
gidabaimena bi urtez kendu 
zioten. Hala ere, ez du 
selekzioan parte hartzeko 
eragozpenik izan; fiskaltzak 

bere neurrira egindako 
"zigorra" dela dirudi. Ospea 
delituak ordaintzeko kreditu 
txartel berria da.

Futbola emozioen 
bahitzailea dela uste dut; 
futbolak gauza asko barkatzen 
ditu, gehiegi, akaso. [...] 

Protagonistek gloria 
dastatzen dute zelaian, golak 
dedikatzen dituzte eta ile 
mozketa modernoak egiten 
dituzte, datorren asteko 
aldizkarian portada izango 
direnak, ziur aski.

Baina eliteko kirolean 
aritzeak bestelako 
erantzunkizunak ere baditu, 
edo beharko lituzke. 

Pertsona eredu(garri)ak 
dira gazte askorentzako, haien 
jokabidea tribuaren jokabide 
bihurtuko da ondoren, 
portaera kultural berrien 
paradigma. Haien keinuak, 
berbak, estetika eta izaera 
kaleko beste heziketa horren 
erreferentzia izango dira. 
Herreraren kasuaren aurrean 
zigor morala arintzeko 
kapazak dira, txapelketako 
gola ( eta gloria?) justizia baino 
garrantzitsuagoa delako haien 
emozioen zurrunbiloan; 
Brasilgo matxinaden berri izan 
eta partidak ikustera joango 
gara, futbolak gure oinarrizko 
emozioak bahiturik dituen 
bitartean bai, bederen.
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• Lorategiak.
• Parking handia.
• Ezkonberrien zerbitzura egongo den lantalde zabala.
• 220 gonbidaturentzako tokia
• Zure ezkontza eguneko koktela eta dantzaldia 

egiteko terraza zabala eta egokia. Bertan ezkontza 
zibilak ospatzeko leku aproposa.

• Gastronomia zaindua eta aukera zabalekoa…

Ezkontzetan 
espezializatuta 
dagoen jatetxea

Egun ahaztezina izateko osagai guztiak eskaintzen 
dituen XIII-XIV. mendeko jauregi ikusgarria.

Torre Auzo, 9 • 20560 OÑATI
Tel.: 943 78 19 56 • Fax.: 943 78 32 90

etxeaundi@etxeaundi.com • www.etxeaundi.com

2014-2015ean ezkontzen direnen artean 
Kanariar Uharteetarako bidaia zozketatuko dugu.

g U t U n a K

karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00

Euskaltelek 
euskaldunendako 
eskaintzarik ez 
ala? 
Marisa karasatorre eta rafa Stxez 
Muxika
bergara

Euskaltelek egindako 
eskaintzarik interesatzen 
bazaizu, erdaraz berba egin 
beharko duzu, ez duzu 
euskaraz egingo dizunik 
aurkituko eta. 

Euskal Herrian euskaraz 
bizi nahi dugunondako euskal 
izena daroan enpresa batek 
eskainitakoaz baliatzea 
ezinezkoa izan zaigu. Bi egun 
eman dugu norbaitek euskaraz 
arta gaitzan. Alferrik. 
Ezinezkoa izan zaigu, nahiz eta 
betiere "edukazioz"-edo erdaraz 
egiteari uko egin ez diogun. 

Lehenengo egunean deitu 
eta kudeaketa euskaraz egin 
nahi genuela erdaraz esan 
behar eta gero, orduan 
ezinezkoa eta beste ordu 
baterako hitzordua eman 
digute. Deitu omen digute, 
baina gu kanpoan egonik 
berriro deitu diegu geuk. 
Euskaraz egiteko gauza diren 
guztiak lanpetuta ei zebiltzan. 
Erdarazkoak ez nonbait, 
eskaera gutxiago ote daukate 
ba?! Deituko digutelakoan, 
inork ez digu deitu. 
Makinarekin egin behar izan 
dugu berba. Hiru minutu. Gero 
beste hiru minutu. Halako 
batean, giza ahots bat. 
Telefonoguneko operadoreek ez 
digute euskaraz egin. Web 
orrian sartzeko eta handik 
egiteko. Ez, guk euskaraz arta 
gaitzaten nahi dugu. Bigarren 
egunean alferrik atzera ere. 
Euskaltelek ez digu eskaintzen 
duen hori euskaraz 
tramitatzeko aukerarik eman. 
Hiru dei. Azkenean, 
zentralitako operadoreak 
euskaraz (eta erdaraz ere bai) 
egin diogulako moztu egin 
digu. Berriro ere segidan deitu 
eta ea zer dela-eta moztu digun 
galdetzerakoan, erdaraz 
ziharduenean euskaraz 

erantzutea errespetu falta 
hartu duelako. Euskara ageri 
denez temoso, fanatiko batzuen 
kapritxo bat besterik ez ei da 
ez-fanatiko toleranteentzat. 
Astelehenerako aukera eman 
digu; eskaintzaren epez kanpo. 
Ez dugu nahi. 

Euskal Herrian euskaraz 
egin nahi dugun euskaldun 
"temati", "edukazio bako" eta 
nazionalista espainol ez 
direnekin ei dauka Euskaltelek 
arazoa. Non daude 
EUSKALtelek kontratatu 
beharko lituzkeen operadore 
euskaldunak? Euskaldunon 
diruak ez du berdin balio? Ez 
ote da euskaldunok behingoz 
planto egiteko ordua? Elebidun 
edo eleanitzak izanik ere, 
Euskal Herrian euskaraz egin 
nahi dugu gogoak ematen 
digulako, eta kitto. Euskaraz 
ikasten diharduten ikasle 
horiek guztiek eurek, besteak 
beste, plus bat badutela 
elebakarren aldean sinets eta 
eska dezaten; bai Euskalteleko 
bezeroekin zein Donostiako 
autobus bidaiariekin 
jarduteko, zein edozein 
lanpostutan jarduteko ere.

'Fracking'-a?
Iker Carrasco Mendez
(Fracking ez taldearen izenean)
aretxabaleta

Oraindik askok ez dakite Deba 
ibarrean gasa ustiatzeko 
proiektu bat dagoela. Ez da 
ohiko gasa, harrietan 
harrapatuta dago, eta 
askatzeko, haustura 
hidraulikoa deritzon teknika 
bortitza erabili nahi da. 
Fracking deitzen zaio 
ingelesez, eta atzerrian frogatu 
den bezala, airea kutsatu, lurra 
txikitu eta ura pozoitzen ditu. 

Honetaz zerbait entzun 
dutenek Arabarekin lotzen 
dute, Fracking Ez Araba 
mugimenduak oihartzun 
handia izan baitu. Bertako 
herritarrak problematikaz 
jabetu dira dagoeneko, udalerri 
eta kontzeju ugari fracking 
gabeko lurralde izendatu dira, 
manifestazio jendetsuak egin 
dituzte, balkoiak banderolaz 

beteta daude, aldarrikapen 
mendi martxak antolatu dira, 
etab. Izan ere, Arabako 
lurralde ia guztian eta 
Bizkaiko zati batean, 
zundaketak egiteko baimenak 
emanda daude dagoeneko.

Esan bezala, Gipuzkoan, 
Debagoiena barne, gasa egongo 
delakoan ere, Hidrocarburos de 
Euskadi eta Petrichor enpresek 
hura ustiatzeko baimenak 
eskatu zituzten 2011n. Edonoiz 
lor ditzakete, nahiz eta 
bertakook gaiaz ezer gutxi 
jakin izan dugun, gure 
ezjakintasuna interesatzen 
baitzaie.

Halere, Elgoibarren, 
Antzuolan eta Arrasaten 1.075 
sinadura jaso genituen aurreko 
astean, Eusko Legebiltzarra 
fracking-ari buruz 
eztabaidatzera behatuko duen 
Herri Ekimen Legegilearen 
alde. Arrasaten, jasotako 
babesa aurreikusi gabe, 
eramandako sinadura-orriak 
agortu zitzaizkigun domeka 
arratsaldean.

Sinatu gabe gelditu 
zaretenoi jakinarazi nahi 
dizuegu Eskoriatzako Ferixien 
izango duzuela beste aukera 
datorren zapatu goizean. Eta 
domeka arratsaldean, 
Bergarako erdialdean.

Hitzaldia ere emango dugu 
hurrengo eguenean, ekainak 
12, 18:30ean, Aretxabaletako 
Arkupen.

Bagoaz aurrera, baina 
oraindik jende gehiagoren 
partaidetza behar da ibarrean 
mehatxu honi aurre egiteko. 
Laguntzeko edo 
informaziorako, 
FrackingEzDebagoiena@email.
com helbidera idatzi, 685 72 83 
27 telefonora deitu edo 644 59 
03 23ra Whatsapp zein 
Telegram-en bidez mezuak 
bidal ditzakezue.

K-82 seinaleak
josu retolaza
aretxabaleta

Joan den ostiraleko GOIENAn 
K-82 marken inguruan eskutitz 
bat azaldu zen. Bertan, ea 
seinale horrek zer diren 

galdetzen zen. K-82 bezala 
markatuta dauden bideak 
Loramendi Euskara Elkarteko 
toponimia taldeak sortutakoak 
dira. Talde honen helburua 
Aretxabaletako historia eta 
istorioak jasotzea da, baita 
gaurdaino geratu diren izenak 
ere. 

Lehenengo ibilbidea 
Aretxabaletako herri-gunean 
kokatuta dago. Bertan, herriko 
kale eta eraikin ezberdinen 
informazioa ematen da. 
Hurrengo hiru ibilbideak 
Aretxabaletako auzoetan barna 
izan ziren. Hauek dira 
esandako seinaleak dituztenak, 
azken biak eta lehena ez 
baitaude markatuta. 

Azken bi ibilbideak 
Kurtzebarri inguruan prestatu 
ditugu Toponimia taldeak. Iaz 
txondorra eta txondorgileen 
inguruko kontuak jaso 
genituen eta azkena, 
maiatzaren hasieran egin 
genuena, Kurtzebarriko 
haitzen inguruan izan zen. 

Ibilbide hauen guztien 
inguruko liburuxkak 
Loramendin ditugu; beraz, 
argipen edo informazio gehiago 
nahi izanez gero jo lasai 
guregana.

Mirariak
jon Otero uribarren
arrasate

Ze arraroa den egunkarietan 
edo aldizkarietan mirariez 
idaztea. 

Alacanteko Fontcalent 
espetxe-psikiatrikoan nengoen 
ni, orain dela 15 urte, patioan, 
eta zerua urdin-urdin. 

Bat-batean begiratu nion 
eguzkiari, ez zuen bere distirak 
minik egiten begietan. 

Eguzkia desagertzen hasi 
zen, eskuinetik etorri zen lerro 
zuzen bat, ezkerrerantz, eta 
hamabost segundoan desagertu 
zen. 

Miraria zen. 
Agertuko zen itxaropenaz 

begira jarraitu nuen. 
Minutu bat geroago 

agertzen hasi zen. 
Eskuinetik ezkerrerantz, 

hamabost segundoan. 

Minutu eta erdiko miraria, 
nire begiek inoiz ikusi duten 
gauzarik ederrena. 

Mirariak Jainkoaren 
inposizio bat dira, ez dute 
harridurarik sortzen, natural 
hartzen dituzu.

Han, Fontkalenten, nire 
ziegan ia beti eta bakan 
batzuetan patioan ahotsak 
entzun nituen sei urtez. 

A ze ederra den ahotsak 
entzutea, Jainkoarekin 
kontaktu osasuntsua. 

Zoritxarrez, hemen, 
Euskadin, ez ditut entzuten. 

Ahots batzuk politak eta 
beste batzuk zatarrak ziren, 
bakanen bat beldurgarria, 
baina denak Jainkoaren 
lekuko egiten zaitu.

Elgetako 
kontsulta: 
boikoterako deia
Ander lizarralde
oñati

Oxel Erostabek, Elgetako 
alkateak, gainerako alderdi 
politikoekin batera, txip-dun 
edukiontziekiko adostasunaz 
edo desadostasunaz herri 
galdeketa bat egiteko asmoa 
dauka laster. 

Horrela herritarrei 
entzuten dien (ez beste batzuek 
bezala) agintari 
demokratikoaren domina 
bereganatu nahi duela dirudi.

Baina, hala ere, ezin dugu 
ahaztu mozorro horrek 
ezkutatzen duen egia gordina: 
Oxel Erostarbek eta Elgetako 
Udalak bizkarra eman diotela 
orain arte dakigunaren 
arabera emaitzarik 
eraginkorrenak ahalbidetzen 
dituen hondakinak biltzeko 
atez ateko sistemari.

Hori horrela izanik, nik 
uste dut: 1) alde batetik, herri 
galdeketa horren aurrean 
boikoterako deia egin behar 
dela; eta 2) beste aldetik, atez 
atekoa ezartzea exijitu behar 
dela lehenbailehen, Gipuzkoa 
errauskailuaren beharrik 
gabeko lurraldea izan dadin 
etorkizunean.
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oñAti

OIHANA ElOrtzA  |  oñati

Antonino Ibarrondo Oleaga musi-
kari eta konpositore oñatiarrak 
100 urte beteko lituzke ekainaren 
12an. Mendeurren hori aitzakia 
hartuta, haren omenezko diskoa 
grabatzen ibili dira azken bi aste 
hauetan Oñatiko Udal Banda, 
txistulariak eta abesbatzak. Aza-
roko musikaldia haren omenez-
koa izango da eta ordurako egon-
go da prest. Liburua ere aurkez-
tuko dute eta hiru kontzertu 
entzungo dira orduan.

tituluduna 
Antoninoren semea, Iñaxio Iba-
rrondo, ibili da diskoaren graba-
keta zuzentzen. "Gure aitak 300 
obratik gora ditu, transkripzioak 
aparte. Pieza batzuk arinak dira 
eta beste batzuk, fuerteak. Horre-
gatik, diskoa hiru talde edo zati-
tan banatzea pentsatu dut. Talde 
baten pieza gogorrak egongo dira 
eta horiek Oñatiko Udal Banda-
rekin grabatu ditugu. Oñati eta 
Aloña Mendi piezak eta habane-
ra bat, berriz, abesbatzekin bate-
ra grabatu ditugu. Kantuan jaso-
ko diren piezak dira horiek eta 
neuk moldatu ditut okasiorako. 
Bestalde, txisturako ere lan asko 
egin zituen aitak eta herriko 
txistulariekin fandango bat eta 
arin-arin bat grabatu dugu", azal-
du du Iñaxio Ibarrondok. 

Santa Ana antzokian grabatu 
dute diskoa, zatika, azken bi aste 
hauetan. Azaroan aurkeztuko 
dute. Gainera, orduan egingo 
dituzten kontzertuetako baten 
ere hiru talde horiek hartuko 
dute parte. Hirugarrenean. 

Antonino Ibarrondoren ome-
nezko lehen kontzertua azaroaren 
9an izango da, Santa Anan. Haren 
seme Felix Ibarrondok egindako 

piezak entzungo dira. "Gure etxean 
musikak presentzia handia izan 
du beti. Nik esaten dut anaia 
fraide joan zela musika ez ikas-
teagatik, baina begira noraino 
heldu den. Munduko bazter guz-

tietara heltzen da", dio Iñaxio 
Ibarrondok.

Bigarren kontzertua Bilboko 
bandak emango du, parrokian, 
hango zuzendari ere izan zelako 
Antonino Ibarrondo. 

pedagogo ona 
Haren biografia jasoko duen 
liburua ere azarorako bukatu 
gura dute Jose Antonio Azpiazuk 
eta Xabier Ugartek. Hura ezagu-
tu zutenek, haren ikasleek eta 
etxekoek emandako informazioa 
jaso dute; materiala badute, eta 
forma ematen ari dira orain. 
"Bere biografia izango da libu-
ruaren muina eta musika ere 
ezinbestean agertuko da. Gipuz-
koan titulua zuten hiru musika 
zuzendari zeuden lehen: Miguel 
Gonzalez Bastida bergararra, 
Francisco Escudero zarauztarra 
eta Antonino Ibarrondo. Maila 
handiko musikaria izan zen", 
adierazi du Jose Antonio Azpia-
zu historialariak. 

Antoninoren izateko era eta 
bertute edo abileziak ere jasoko 
ditu. "Banda zuzendari moduan 
gogoratzen dugu askok, baina 
pedagogo oso ona izan zen. Oña-
tiko musikarien %90 inguru haren 
eskutik pasatakoak dira. Adibidez, 
azterketa kanpoan egin zuten 
oñatiar batzuei ea ikasketak non 
egin zituzten galdetu zieten, mai-
la handiko azterketa egin zute-
lako. Bere etxera ere musika 
egiten bai, baina idazten ez zeki-
ten asko etortzen ziren, laguntza 
eske. Oñati oso ondo ezagutzen 
zuen eta txoko bakoitzerako pie-
za bat egin zuen, adibidez. Horre-
lako pasarteak ere jasoko ditugu 
liburuan", azaldu du Xabier Ugar-
te musikariak.

Antonino Ibarrondo gogoan
100 urte beteko lituzke eta omenezko diskoa, liburua eta kontzertuak prestatu dituzte

bilboko udal musika bandaren zuzendaria ere izan zen oñatiko semea

Oñatiko udal Bandako eta abesbatzetako kideak eguazteneko entseguan, iñaxio ibarrondo eta Xabier ugarte aurrean dituztela.  |   juLen biain

esAnAk

"gipuzkoan 
tituludun musika 
zuzendari 
gutxienetako bat 
zen hura"

J ox e  a n t o n i o  a z p i a z u   |   m u s i k a r i a

"300 piezatik 
gora egin zituen 
gure aitak, 
transkripzioez 
gainera"

i ñ a x i o  i b a r r o n D o   |   m u s i k a r i a

h e r r i a k

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
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Era guztietako txatarra 
eta metalak erosten ditugu.

•
Pabiloiak, ganbarak… 

garbitu, eraikinak bota…
•

Makineria handia dugu.

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

Arrasate
Telefonoak: 

943 04 44 03 eta 605 75 70 04.

Alfontso X Jakintsua 7  (Grupo San Juan)  ARRASATE.
Tel.: 627 13 26 14 • olatzurkia@gmail.com

• MUSIKA HEZKUNTZA EGOKITUA-ALTERNATIBOA
• Gitarra, piano, ukelele eta baxu eskolak.
• Ikasi musika hizkuntza modu ludiko eta esperimentalean!
• Adin guztietarako.

u.M. /j.B.  |  arrasate

Etxean preso dagoen Josu Uri-
betxeberria arrasatearra bisi-
tatzen izan ziren eguaztenean 
Udaleko eta Arrasateko Herri 
Bilguneko ordezkariak, haren 
egoerarengatik kezkatuta dau-
delako. Bisitaren ostean, besteak 
beste, manifestazio deialdia 
egin zuten ekainaren 13rako, 
Uribetxeberriaren askatasuna 
eskatzeko. 

Hala, alkateak uste du Uri-
betxeberriarekin egiten ari 
direna "eskandalagarria" dela: 
"Ez dugu onartzen Josu etxean 
espetxeratzea, eta bere bizitza-
ren azken fasea duintasunez 
igarotzen uztea eskatzen dugu. 
Aplika diezaiotela legea eta utz 
dezatela libre, eta harekin bate-
ra gaixorik dauden preso guz-
tiak. Euren eskubidea da". 
Edozelan ere, Uribetxeberria 
"animoso" ikusi zutela azpima-
rratu zuen Inazio Azkarragau-

rizarrek. Eta jakinarazi zuen 
gaur egungo egoera politikoa-
rekin lotuta Uribetxeberriak 
honako mezu hau helarazi zie-
la: "Jarrai dezagula konponbi-
dearen eta bakearen alde egiten, 
bide onetik goazela".

prentsaurrekoa monterronen 
Alkatearekin batera Uribetxe-
berria bisitatzen izan ziren 
Arrasateko Udaleko bozeramai-
le Maider Morras, euskal preso 
eta iheslarien eskubideen alde-
ko Arrasateko Herri Bilguneko 
ordezkari Ramon Urrizalki eta 
preso arrasatearraren anaia 
Jabi Uribetxeberria. 

Denborak ez du etenik, gai-
xo larriak kalera! Iosu askatu! 
lelopean egingo dute hilaren 
13ko manifestazioa, Arrasaten. 
Manifestaziora joatera deitzeko, 
prentsaurrekoa egingo dute 
hilaren 10ean Monterron par-
kean (19:30). 

"Josurekin egiten ari direna 
eskandalagarria da"
inazio azkarragaurizar alkateak uribetxeberria 
aske uzteko eskatu du asteon egindako bisitan

Herri Bilguneko eta udaleko ordezkariak, uribetxeberriaren anaiarekin.  |   u.m.

Hasteko, Ferixalekuan jarriko dute tAO sistema; 50 bat ibilgailurendako lekua dago bertan.  |   joKin bereziartua

TAO sistema udazkenean 
helduko da Ferixalekura, 
erdigunera hedatu aurretik

jOkIN BErEzIArtuA  |  arrasate

TAO sistema Arrasateko erdigu-
nera helduko da udazkenean. 
Proba moduan helduko da, Feri-
xalekura, eta doakoa izango da. 
Gune horretan 50 ibilgailu ingu-
ru sartzen dira eta sistema ezar-
tzen denean gidariek gehienez 
90 minutuz aparkatu ahal izango 
dute bertan. Izan ere, helburua 
ez da dirua lortzea, baizik eta 
ibilgailuen errotazioa bultzatzea. 
Sistema indarrean jartzen denean 
ordutegia izango da 08:00etatik 
14:00etara, astelehenetik zapatura. 
Unibertsitatean ez moduan, ber-
tako bizilagunei ez zaie egoiliar 
txartelik banatuko, helburua dela-
ko erdigunean bizi ez diren herri-
tarrei erosketak bertan egiteko 
erraztasunak ematea. 

"ezaugarriak ezberdinak dira"
Hori erabaki zen, besteak beste, 
martitzeneko osoko bilkuran. 
Bilduren eta Aralarren aldeko 
botoekin eta EAJren eta alderdi 
sozialistaren kontrako botoekin 
onartu zen. 

Unibertsitate inguruan siste-
mak oso ondo funtzionatzen due-
la dio Udal Gobernuak, baina bi 

guneetako beharrak ezberdinak 
direla iritzita, erdigunean ere 
poliki-poliki ezarri gura dute TAO 
sistema: "Erdialdeko eta uniber-
tsitate inguruko eskaerak ez dira 
berdinak. Badakigu eragile batzuek 
erdigune osoan jarri gura dutela 
TAO sistema, baina unibertsitate 
inguruan eman diren hutsune eta 
gabeziak ekiditeko poliki-poliki 
joan gura dugu", adierazi du Udal 
Gobernuko bozeramaile Maider 
Morrasek. 

EAJren arabera, arrasatearrek 
eta Ibai-Arteko merkatariek 
"aspaldi" eskatu zuten TAO erdi-
gune osoan jartzea: "Pentsatzen 
genuenean behingoz erdigunean 
jarriko zela, ez dugu ulertzen 
proba gehiago egitea aparkaleku 
txiki horretan", dio jeltzaleen 
bozeramaile Juan Karlos Gari-
tanok. 

PSE-EEko eledun Aritz Arrie-
ta ere jeltzaleen iritzi berekoa 
da: "Beharrezkoa da TAO erdi-
gune osoan ezartzea, herritarrek 
eta Ibai-Artekoek hala eskatzen 
dute-eta. Arazoa ez da konpontzen 
TAO Ferixalekuan bakarrik jar-
tzen. Probak egin dira beste ere-
mu batzuetan". 

enplegurako ahalegin berezia 
Osoko bilkuran onartu ziren gai 
garrantzitsuen artean, enplegua 
sustatzeko jarduera berriak 
nabarmendu behar dira. Enple-
guaren eskumena Jaurlaritza-
rena izan arren, Arrasateko 
Udalak ahalegin berezia egingo 
du aurten enpleguari begira. 
Lau ildo ireki dituzte: Udalak 
herriko langabeak kontratatuko 
ditu interes publikodun proiek-
tuak garatzeko, Arrasateko 
enpresei diru-laguntzak emango 
dizkiete herriko langabeak kon-
tratatzeko, enplegu azoka anto-
latu dute eta titulatu berriei 
bekak emango dizkiete praktikak 
egin dezaten. Lau ildo horieta-
rako 350.000 euro bideratu dira 
eta martitzeneko osoko bilkuran 
aho batez onartu zen proposa-
mena. 

Bestalde, udalbatzak aho batez 
onartu zuen Aukea kirol era-
kunde autonomoa desegin eta 
kirol zerbitzuen kudeaketa Uda-
lak bere gain hartzea. Aldake-
tarekin "eraginkortasunean eta 
koordinazioan" hobetu gura dute, 
besteak beste; erabiltzaileek ez 
dute aldaketarik igarriko. 

Proba moduan jarriko da, astelehenetik zapatura

doakoa izango da; helburua da errotazioa bultzatzea

Arrasateko argazki zaharre-
nak biltzen dituen Mondragoe 
beirazko plaketan erakuske-
ta gaur irekiko du Arrasate 
Zientzia Elkarteak Kultura-
teko klaustroan. "Jende gaz-
tea ere etorriko dela uste 
dugu", adierazi du Xabier 
Bengoak. Bada, uztailaren 
6ra arte egongo da zabalik. 

'Mondragoe beirazko 
plaketan' erakusketa 
gaur irekiko dute

Ilatargi elkarteak eta Udaleko 
Gazteria Sailak zerua beha-
tzeko saio praktikoak antola-
tu dituzte gaurko. 19:00etatik 
21:00etara, Laubide plazan 
elkartuko dira eguzkiaren 
behaketa egiteko eta 22:30etik 
00:30era, berriz, Udala auzora 
igoko dira ilargiaren gaineko 
xehetasun guztiak ikasteko. 

Zerua behatuko dute 
gaur Laubiden eta 
Udala auzoan

j.B.  |  arrasate

Portaloi kultura elkarteak hamar 
urte bete dituela-eta, ospakizun 
berezia egingo dute ekainaren 
14an (zapatua). Deialdi irekia da 
eta bazkarian parte hartu gura 
duenak 20 euro ordaindu behar-
ko ditu Laboral Kutxako kontu 
korronte zenbaki honetan: 3035 
0001 52 0010100336. Ekainaren 
10a baino lehen egin behar da 

ordainketa. Pintxo-potearekin 
hasiko dute eguna (11:00) eta 
gero kantu-jira egingo dute. 
Ondoren, kantaldi nagusia egin-
go dute Herriko Plazan (13:00) 
eta 14:30 aldera Biteri plazara 
joango dira bazkaltzera –egural-
di txarra bada, Gaztelupe gunean 
egingo dute, San Viator Handin–. 
Amaitzeko, 17:30 aldera, errome-
ria egongo da Herriko Plazan. 

Portaloi elkartearen 10. urteurreneko 
bazkarirako txartelak, hilaren 10era arte
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jOkIN BErEzIArtuA  |  arrasate

Asteon Herriko Plazatik pasa den 
herritarrak badaki Arrasate Rugby 
Taldearen Garagardo Azoka ospa-
tuko dela aste bukaeran. Aste-
lehenean muntatu eta atzo ireki 
zuten karpa, pintxo-pote berezia-
rekin eta MUko Kirol Zerbitzua-
rekin batera antolatutako herri 
kirolekin; bihar arte egongo da 
zabalik. 

Azokaren 16. edizioa da aur-
tengoa, eta sei garagardo marka 
berri egongo dira salgai. Guztira, 
1.800 litro garagardo eskatu dituz-
te, eta, antolatzaileek aditzera 
eman dutenez, garagardo mar-
ketako batzuk berriak izango 
dira. Hau da, aurreko edizioetan 
ekarri ez diren garagardoak egon-
go dira aurten. 

goi mailako edana eta jana
Urtero moduan, jatekorik ez da 
falta izango: besteak beste, opilak, 
oilaskoak, saltxitxak eta txerri
-ukondoak dastatu ahal izango 
dira. Bihar izango da egun han-

dia. Izan ere, goiz eta arratsaldez 
egongo da zabalik karpa –bertan 
bazkaltzeko aukera egongo da– 
eta Mojategin jokatuko den 
Nazioarteko Zazpinako Errugbi 
Txapelketako sari banaketa ere 
bihar egingo da, 21:00etan. Ondo-
ren, jokalari guztiek elkarrekin 
afalduko dute.  

Bestalde, herritar batzuk kexu 
agertu dira karpak Herriko Plaza 
hartzen duelako. Horietako batek 
honako hau dio: "Plaza ehunka 
umek, gaztek eta helduk egunero 
erabiltzen dugu eta urtero ekai-
neko zazpi egunez ekimen priba-
tu baten okupazio ulertezina 
pairatzen du. Karpa erraldoi bat 
jarri nahi badute, aukera dezate-
la beste kokapen bat. Herriko 
Plaza guztion erabilerarako da". 

Garagardo Azoka bihar 
arte, kalitatea bereizgarri
aurten sei garagardo marka berri; bihar karpa egun osoz egongo da zabalik

iazko Garagardo Azoka; aurten, orain arte egon ez diren garagardo marka berriak dastatu ahal izango dira.  |   imanoL soriano

Ibai-Arte merkatari elkartea 
eskaintza berri batekin dator. 
Edertasunaren eta norberaren 
ongizatearen arloan lan egiten 
duten elkarteko komertzioek 
50 euroko 50 bonu zozketatu-
ko dituzte Ibai-Arte txartela 
erabiltzen duten bezeroen 
artean. Eskaintza uztailaren 
15ean amaituko da. 

Edertasunaren eta 
ongizatearen hilabetea, 
Ibai-Arteren eskutik

Alkatetzak aditzera eman 
duenez, San Juan egunean 
urtero egiten den 80 urtetik 
gorakoendako omenaldirako 
eta bazkarirako izena eman 
daiteke oraindik. Interesatuek 
BAZen eman beharko dute 
izena, ekainaren 19a baino 
lehen. Beharrezkoa izango da 
Nortasun Agiria aurkeztea. 

Izena eman daiteke 80 
urtetik gorakoendako 
omenaldirako

j.B.  |  arrasate

Arrasate Herri Eskolak gaur 
egingo du ikasturte amaierako 
festa, Biteri plazan. Hainbat 
ekintza egingo dituzte: magia 
tailerra, musika tailerra, grafi-
ti tailerra, eskulanak, aurpegi 
margotzea… Gainera, jatekorik 
eta edatekorik ez da falta izan-
go; Eusko Label oilasko izterrak 
eta hanburgesatxoak jateko 
aukera egongo da. 

Festa-guneko jolasez aparte, 
merienda (17:00), Ikusi Makusi 
taldearen ipuin musikatua 
(17:30), Sabel dantza ikuskizu-
na (19:00), La Banda del Abue-
lo musika taldearen kontzertua 
(19:30) eta disko-festa (20:00) 
egongo dira Biteri plazan.  

ikastolak ere egitarau zabala 
Arizmendik ekainaren 13an 
ospatuko du Ikastolaren Eguna. 
Biteri plazan tailerrak, puzga-
rriak eta artisauak egongo dira, 
17:00etatik aurrera. Era berean, 
Seber Altube plazan olinpiadak, 
jolas tradizionalak, herri kirolak 
eta musika emanaldiak izango 
dira, Lehen Hezkuntzako ikas-
leen eskutik. Umeendako 
"momenturik politena" 19:00etan 
helduko da, orduan egingo dio-
te-eta ongietorria Argitxori. 
Gainera, ipuin kontaketa eta 
magia saioak ere egingo dituzte. 
Amaieran, abesbatza, BH Klip 
bideo lehiaketako sari banake-
ta eta Mery May musikariaren 
kontzertua egongo dira. 

Herri Eskolaren jaia gaur eta 
Ikastolaren Eguna hilaren 13an

sergio azKarate

Ekainaren 14an egingo da umeen danborrada. Maiatzaren 10ean hasi 
ziren entseguak, Arizmendiko Gaztelupe gunean (San Viator Handi). 
Bada, SuDC elkartekoak hasi dira arropak banatzen. Ekainaren 2an 
hasi ziren eta hilaren 11ra arte banatuko dituzte, Nafarroa etorbideko 
egoitzan –17:00etatik 18:30era–. Konpainia bakoitzaren datak 
jakiteko, Jesus Mari Egidazuri deitu: 646 45 22 83.

Umeen danborradarako arropak

j.B.  |  arrasate

Lokarrik, akordioaren eta kon-
tsultaren aldeko herritarren 
sareak, Errenteriako alkate 
Julen Mendoza gonbidatu du 
Kulturatera. Adostasunak lan-
du. Errenteriako esperientzia 
izenburupean egingo den sola-
saldiaren helburua askotariko 
usadio politiko eta alderdi sozia-
letako pertsonak biltzea da, 
Foro Sozialaren gomendioetan 
jasotzen diren funtsezko gaien 
gainean berba eta gogoeta egin 
dezaten. 

Solasaldia ekainaren 11n 
izango da, Kulturaten (18:30). 
Leku aldetik mugatua izango 
denez, izena ematea ezinbestekoa 
da. Antolatzaileek bi bide ireki 
dituzte izen-ematerako: 943 50 
60 59 telefonora deitzea edo biz-
kaia@lokarri.org helbide elek-
tronikora mezu bat bidaltzea.

'Errenteriako 
esperientzia' 
Kulturaten, 
Lokarriri esker

dAtuA

Azokaren 16. edizioan orain 
arte egon ez diren 
garagardo marka berriak 
dastatzeko aukera egongo 
da; guztira, 1.800 litro. 

1.800
Litro garagardo
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Txapelketako puntako bi tal-
deren artekoa izango da aur-
tengo finala. Nor baino nor 
gehiago jardungo dute 17:30 
zapatuan Sonografos eta Dri-
bling taldeek, eta, ezer izate-
kotan, borrokatua izango da 
garaipena, duda barik. 

Sonografosek Aldatz taldea 
kanporatu zuen (6-3) aurreko 
jardunaldian eta Driblingek, 
berriz, Haizea laga zuen lehia-
ketatik kanpo. Azken hori 
aurtengo ezusteko taldea izan 
bada ere eta amaierara bos-
teko berdinketarekin iritsita, 
penaltietan huts egin eta fina-
la Driblingekoen eskuetan 
utzi zuten joandako zapatuan. 
Ezin uka neurketa baten zein 
bestearen kasuan, finalerdie-
tako talde guztiak azken une-
ra arte lehiatu zirela finale-
rako txartela lortzeko.

Zaldibarko 
finalean bihar 
Dribling eta 
Sonografos

j.B.  |  arrasate

Ikasturte amaierako emanal-
diekin jarraitzen dute Arra-
sate Musikalekoek eta gaur-
koa perkusio ikasle diren 
neska-mutikoen txanda izan-
go da Monterrongo eskolan 
(18:00). Doakoa da kontzertua. 
Hain zuzen, oraingo astean, 
eguenean, klarinete eskole-
takoek ere egin dute urte 
amaierako musika erakus-
taldi berezia. 

Horrekin batera, eskolatik 
jakinarazi dute datorren ikas-
turterako matrikulazioa zaba-
lik dagoela. Ekainaren 20ra 
arte egin ahal izango dira 
2014-2015 ikasturterako izen
-emateak. Zarugalde kalean 
du egoitza Arrasate Musika-
lek eta bulego-ordutegia 10:00e-
tatik 12:00etara eta 16:30etik 
19:30era da. Edozein zalantza 
argitzeko, 943 77 05 40 telefo-
nora dei daiteke.

Zabalik, Arrasate 
Musikaleko 
matrikulazio epea

Kulturateko pintura eskole-
tako ikasleei ere iritsi zaie 
urtean zehar ikasitakoak era-
kusteko txanda. Horrela, gaur 
arratsaldean egingo dute urte 
amaierako ohiko erakusketa. 
Seber Altuben ipiniko dituz-
te lanak ikusgai, 18:00etatik 
21:00etara bitartean. Urtean 
zehar egindako margoekin 
osatuko dute mostra. 

Pintura ikasleen lanak 
gaur arratsaldean 
Seber Altuben

jON BErEzIBAr  |  arrasate

Kanpanzarreko hiru atleta gazteak 
Euskadiko Selekzioaren baitan 
Huelvan, ekainaren 12an, joka-
tuko den txapelketan izango dira. 
Kanpanzar taldeko hiru atletak 
Euskadiko taldearekin joan den 
asteburuan Valladoliden jokatu 
ziren autonomia arteko txapel-
ketetan jarduteko aukeratu zituz-
ten. Hiru lasterkariek marka 
apartak egin, eta Espainiako txa-
pelketarako txartelarekin itzuli 
ziren etxera.  

Carrascalek errekorra 
Hiruretatik, marka onena Eneko 
Carrascal gazteak eskuratu zuen. 
Salto hirukoitzean, 13,93 metroko 
saltoarekin urrezko domina lor-
tu zuen Carrascalek eta Gipuz-

koako marka berria ezarri du. 
Espainiako sailkapenean lehena 
da orain, gainera. Ibai Fernan-
dezek brontzezko domina ekarri 
zuen etxera 100 metroko laster-
ketan. Aurkako haizearekin ego-
kitu zitzaion korrika egitea eta 
horrek ohiko denboraren azpitik 
jarri zuen atleta gaztea. Hain 
zuzen, haize gogorrak egun har-
tako denborak kontaketa ofizia-
letatik kanpo utzi zituen, gogo-
rregi jotzen zuen-eta. Azkenik, 
Daniel Martinezek 600 metrokoan 
egin zuen lasterka eta podiume-
tik postu batera geratu zen, lau-
garren, 1.27 minutuko marka 
eginda. Denbora ona da, halere, 
Espainiako txapelketan parte 
hartzeko gutxienekora iritsi bai-
ta Valladolideko emaitzarekin.

Arrasate Kanpanzarreko hiru kadetek 
Espainiako txapelketan hartuko dute parte
eneko Carrascal, daniel martinez eta ibai Fernandez euskadiko selekzioarekin batera lehiatuko dira

Carrascal, Martinez eta Fernandez atletak.  |   Fernando zuFiria

j.B.  |  arrasate

Garage eta punk doinuek hartu-
ko dute gaur gaztetxea (22:00), 
Sumision City Blues eta Yakuzas 
taldeekin. Gitarrak mezuak bezain 
zorrotz, grina erakustaldia izan-
go da gaurkoa. 

Sumision City Blues, Gas-
teiztik, Golden izeneko disko 
berriarekin itzuli da oholtza 
gosez, etena egin ostean. Bi mun-
duren arteko talka batek bereiz-
ten du gasteiztarren soinua, jazz 
munduko musikariak rockaren 
izerdiak zaildutako kideekin 
egiten du-eta bat Sumision City 
Bluesen. Bazterkeria eta injus-
tiziari rockezko amorruz eran-
tzuten dio taldeak eta ezer baino 
lehen abestiak, indarra eta mezua 
jartzen dituen taldea da. Obli-
gacioneseko Pela da bandaren 
gidaria eta inor epel ez uzteko 
moduko jarrerarekin aurkezten 
den horietakoa da. Madrildik 
Yakuzas garage estiloko taldea 
etorriko da. Espainiako hiribu-

ruko Chamberi auzoko rock-and
-roll kolpagarri zein castizo-a da 
eurena eta apirilean labetik ate-
ra berria dute Matogrosso EPa, 
eta aurkezpen birako bigarren 
emanaldia izango da Arrasaten 
egingo dutena. Ibarrean jardun 
bikoitza egingo dute eta domekan, 
barikukoa galdu edo errepikatu 
gura dutenentzat, Oñatiko Pakon 
ere joko dute.

eskulanak zapatuan 
Asteburuko jarduerei dagokienez, 
bihar, zapatua, tailerra egingo 
dute gaztetxekoek. Birziklatuta-
ko gaiak erabilita sormen tailerra 
antolatu dute (17:30). Lepokoak, 
apaingarriak eta, besteak beste, 
diru-zorroak egiten erakutsiko 
dute gazteek eta deialdi irekia 
egiten dute nork bere sormena 
askatu eta eskulanean jarduteko. 
Asteburukoekin batera, AGAKOk 
domekako Gure Esku Dago eki-
menaren giza katera batzeko 
deiarekin ere egiten du bat.

Lan berria aurkeztuko du 
Yakuzas-ek gaztetxean

Yakuzas taldekoak diskoaren aurkezpenean, Madrilen.  |   yaKuzas

mondra mondra

Sariak eman zituen Mondrak joan den zapatuan 
Sara Merenderuen. Kiroltasuna, konpromisoa, 
laguntasuna eta halako balioak saritzen ditu 
taldeak. Sari bereziak ere banatu zituzten. 

Horietako bat Ander ruiz de Azuari egokitu 
zitzaion (lehen argazkian, Ander Garairekin), 
bizitza osoko dedikazioarengatik. Beste 
argazkian, uxue Ezpeleta, kadete sariduna.

Jokalarien jardun ona 
eta dedikazioa saritu
ditu Mondrak
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Guztia prest dago gaur, 20:00etan, 
jaiei hasiera emateko. Reyes 
Azkoitiak botako du aurten txu-
pinazoa udaletxeko balkoitik, eta, 
Seminarioko teilatutik jaitsi 
ostean, ondoan izango du Bito-
rianatxo –Blanca Narbaizak 
emango dio bizia aurten ere–. 
"Harriduraz hasieran", baina 
"pozik" hartu zuen Azkoitiak 
txupinazoa botatzeko Udalaren 
eskaria. Pazkoak gustuko ditu 
eta martitzenera arteko egunak 
kalean ekitaldiez gozatzen igaro-
ko dituela aurreratu du. Eta hori 
opa die herritarrei ere: "Jaiak 
ondo pasatzea, disfrutatzea".    

denendako moduko egitaraua 
Jaietako zapia lepoan jarri eta 
denendako moduko egitaraua 
antolatu dute Udalak zein Herri 
Mugimenduak jaiez disfrutatze-
ko. Eta eguraldiari dagokionez 
ere, iragarpenak onak dira –askok 
gogoan dituzte iazko euriak.

Gau eta egun euskara lagun 
leloa darama aurtengo jaietako 

zapiak, eta, tabernetan eskura-
garri badago ere, gaur eta bihar 
postua jarriko du Jardun euska-
ra elkarteak San Martin plazan. 
Zapiak hiru eurotan eskura dai-
tezke. 

Aurtengo berrikuntzei dago-
kienez, bereziki hiru azpimarra-
tu ditu Leire Iruinek, Kultura 
zinegotziak: batetik, zapatuan 
egongo den erraldoien topaketa: 
"Erraldoien konpartsak Katalu-

niako talde batekin egindako 
elkartruke batetik abiatuta, han-
go konpartsa bat etorriko da eta 
Mutrikuko eta Hernaniko bana 
ere bai. Eta bi kalejira egingo 
dira, gainera, goizean eta arra-

tsaldean". Zapatu gauean 23:00etan 
San Martin plazan egongo den 
Iparraldea Bergaran emanaldia 
ere azpimarratu du: "Ohiko erro-
meria barik, eserita lasai entzu-
teko kontzertua izango da Iparral-
deko zenbait bakarlarirekin. 
Aulkiak jarriko ditugu plazan". 

Eta, nola ez, domekarako Gure 
Esku Dago dinamikak antolatu-
tako giza katea ere izan du gogoan: 
"Egun ederra izango da. Kanpo-
tik jende asko etorriko da, Ber-
gara egun horretako gune garran-
tzitsuetako bat izango delako. 
Ekintza asko egongo dira, eta 
horrek guztiak Pazkoekin bat 
egitea oso polita izango da".   

txosnagunea ere dotore 
Txosnagunea izango da, urtero 
bezala, jaietako gune nagusieta-
ko bat, eta askotariko ekitaldiak 
egongo dira bertan gaur, 20:30ean 
hasi eta martitzenera arte. Hiru 
txosnak, lasai jateko mahaiek 
eta aulkiek eta agertokidun kar-
pak osatuko dute gunea. Udalak 
San Martin plazan jarriko duen 
txosna ere haiei egokitu zaie. 

Zazpi eragilek jardun dute  
guztia prestatzen: "Egun guztie-
tara zabaldu dugu eskaintza eta 
egitarau euskaldunaren bila joan 
gara", esan du Aitzol Gandiagak, 
Herri Mugimenduko kideak. 

Glaukoma, Kashbad eta Adams 
Party taldeekin abiatuko dute 
gaur egitaraua, 23:00etan.

Pazkoetako egunez eguneko 
informazio guztia zenbaki hone-
tan bertan kontsulta daiteke, 
31-49 orrialdeetan.

Reyes Azkoitiak txupinazoa botata 
hasiko dira gaur Pentekosteak

Plazan imuntzo eta beloki eta txosnetan glaukoma, Kashbad eta adams Party egongo dira gaur

erraldoien topaketa, 'iparraldea bergaran' kontzertua eta gure esku dagoren giza katea dira berrikuntzak 

reyes Azkoitia, Leire iruin, eta Blanca Narbaiza.  |   moniKa beLastegi
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Urteetan geldi egon eta gero, 
Bergarako Miguel Altuna Insti-
tutua Otsein lantegiaren inguru-
ra eroateko proiektua 2015. urte-
tik aurrera hasiko da betetzen. 
Martitzenean Jaurlaritzako ordez-
kariek aurkeztu zuten proiektua 
institutuan, eta, data zehatzik 
eman ez zuten arren, berandue-
nez 2018-2019 ikasturterako mar-
txan egotea espero dute. 

"Data jartzea ez da lan erraza, 
baina datorren urte hasieran 
lizitatu nahi dugu proiektua", 
azaldu du Olatz Garamendik, 
Administrazio eta Zerbitzuetako 
sailburuordeak. Zaila izango den 
arren, ahal izanez gero, Jaurla-
ritzak urte honen bukaeran lizi-

tatu nahi du Miguel Altuna 
berriaren proiektua. "Funtsezkoa  
den proiektu bat da eta ahalik 
eta bizkorren garatu nahi dugu", 
argitu du sailburuordeak. 

Proiektu ezaguna da; izan ere, 
Patxi Lopezen gobernuak gara-
tutako proiektua da azkenean 
Candy Hoover enpresaren alboan 
eraikiko dena."Lizitazioa burutu 

eta gero, 20 hilabete beharko dira 
obra guztia egiteko", zehaztu du 
Garamendi sailburuordeak.

Guztira, 10.000 metro koadro 
izango dituzten bi eraikin izango 
ditu institutu berriak, eta, Ibar-
garai kaleko eraikinak bezala, 
berriak ere bi guneak lotuko dituen 
zubi bat izango du. Proiektuak 
12,5 milioi euroko aurrekontua 
dauka. "Lehen proiektuak apar-
kalekua eta solairu bat gehiago 
zituen, baina arlo ekonomikoa 
asko zaindu behar den une hone-
tan, pozik gaude proiektuak aurre-
ra egingo duelako", argitu du 
Miguel Altuna Institutuko zuzen-
dari Josune Irazabalek. Jaione 
Isazelaiak ere antzerako iritzia 
dauka: "Udal Gobernu taldeak 
pozarren hartu du obrak laster 
hasiko diren berria". Eta gaine-
ratu du udalkide guztien kezka 
iturri dela eta izan dela lanbide 
heziketa eskolak duen egoera. 

Horren inguruan egindako 
lanaren adierazle izango da aste-
lehenean Legebiltzarreko Hezkun-
tza batzordeak Miguel Altunara 
egingo duen bisita. "Udal talde 
guztien izenean institutuko arazoak 
bertatik bertara ezagutzera etor-
tzeko gonbita egin genien parla-
mentariei", dio alkateak.

Kokaleku eta eraikin berriak 
institutuaren aukera eta eskain-
tzak ere handituko ditu, indus-
triarekin zerikusia duten modu-
lu berriak eskaintzeko aukera 
izango dute-eta bertan.

ibargaraiko eraikina 
Lekualdaketa egiten denean, Semi-
narioko patioan dagoen eraikina 
Udalaren eskuetara pasako da, 
eta zubiaren beste aldean dagoen 
institutu zatia, aldiz, Jaurlaritza-
ren eta Udalaren artean kudeatu-
ko dute. Bigarren zati hori etxe-
bizitza promozioetarako gordeta 
dago, 2.200 metro koadro Lakua-
rentzat eta 1.100 Udalarentzat.

2015. urtean ekingo diote 
Miguel Altuna berriari

Jaurlaritzako ordezkariak Miguel Altunako arduradunekin institutua bisitatzen.  |   imanoL gaLLego

data zehatzik ez dagoen arren, beranduenez 
2018-2019 ikasturterako egingo da lekualdaketa

Bergarako Udalak Obra eta 
Zerbitzuen brigadarako obre-
tako langilezaina kontrata-
tzeko epeari buruz Udalak 
bidalitako informazioa ez zen 
zuzena. Eskaintza horretan 
izena eman nahi dutenek 
ekainaren 13a arte izango dute 
aukera. Langilezain eskain-
tzarekin batera eskainitako 
beste bi lanpostuetako datuak, 
aldiz, ondo daude. 

Langilezain eskaeraren 
epea ekainaren 13ra 
arte luzatu du Udalak 

Hilaren 19an izango da eta 
izen-ematea 12an amaituko 
da. San Joxepetik abiatuko 
da ibilaldia, 09:30ean. Handik 
Mekolaldera joango dira, behe-
ko trenbidetik. Buelta Goiko 
trenbidetik egingo dute eta 
bidean hamarretakoa egongo 
da. Bazkaria ere egongo da, 
14:00etan elkarteko jatetxean, 
eta bazkatzera joateko izena 
ematea ere beharrezkoa da.

Herria ezagutzeko 
ibilbidea egingo du 
San Joxepe elkarteak

Gaur hasiko diren Pentekos-
te jaiei hasiera emateko, bihar, 
arratsaldeko zazpietan, Rosa 
Narbaizaren zuzendaritzapean, 
H. Eslava konpositorearen 
Salve Regina obra abestuko 
du koru parrokialak San Pedro 
parrokian. Antolatzaileek 
zehaztu dutenez, meza ostean 
egingo duten emanaldia ikus-
garria izango da.

Koru parrokialak 
'Salve Regina' 
abestuko du bihar

esAnAk

"20 hilabete 
beharko dira 
eraikin berria 
egiteko"

o L at z  g a r a m e n D i  
administrazio eta zerbitzuetako sailburuordea

"Pozik gaude 
proiektuak 
aurrera egingo 
duelako"

J o s u n e  i r a z a b a L   
m i g u e l  a lt u n a k o  z u z e n d a r i a

bergara

Gosariak
• 

Bazkariak 
• 

Afariak 
• 

Sagardotegiko menua 
•

Eguneko menua 
• 

Plater konbinatuak 
• 

Karta 
• 

Ogitartekoak 
• 

Pintxoak 
• 

Enkarguak
Elosu auzoa 6 - Bergara

Tel.: 680 77 69 33

IXAUN
Jatetxea

PINTXOAK eta  
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!! 

Irala z/g
Bergara

943 76 07 92 

EUXEBIO II 

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

Barrenkalea 44 • Tel.: 943 76 24 89

• Energia berriztagarriak  
(biomasa, aerotermia, solarra,...)

• Kalefakzioak  
(lur-radiantea, radiadoreak,...)

• Minusbaliarako adaptazioak
• Altzariak, manparak, osagarriak, 
iturriak, …

Iturgintza - Berokuntza Ondo pasau 
jaixak!

Irizar Pasealekua 1 - BERGARA
Tel.: 943 76 42 41

0 eta 16 urte bitarteko neska-mutilentzat arropa

ondo 
pasau 
jaixak!
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Fraiskozuri 5 behea. 
E-posta.: autoeskola@urresgoi.com

Tel.: 943 03 78 05

Banakako 
eskola teorikoak

  —
Ordutegi malguak: 
teorikoak / praktikoak

Jai 
zoriontsuak
bergarar 
guztiei!

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

Kyokushin 
kontzentrazioa eta entrenamenduak. 

Asteburua Espejon.
Giartzu klubak antolatua. 

Irizar Pasealekua 3 
BERGARA 
Tel.: 943 76 38 83

Ondo pasau jaixak!

HanKa-LabanKa

Duela bi urte ekin zioten Hanka-Labankakoek Hockey Lineari, eta 
aurreko zapatuan Labegaraietako kiroldegian izandako txapelketan 
azken postua eskuratu arren pozik daude: "Beste taldeen maila 
izugarria zen", dio taldeko kide Joan Ander Egañak. Senior mailako 
txapelketarekin batera, gazte mailakoek, harrobia indartzen joateko 
asmoarekin, lagun artekoa jokatu zuten. 

Azken postua, baina pozik
IMANOl gAllEgO  |  bergara

Eguaztena egun handia izan zen 
Oxirondoko azokarentzat, hura 
biziberritzeko dinamikatik sor-
tutako baserritarren azoka estrei-
natu baitzen; eta nola, gainera! 

Inguruan aparkatzea inoiz 
baino zailagoa zen, eta jendeak 
era masiboan erantzun zuen. 
"Bazen garaia", zioen azoka 

aurrean zegoen erosle batek. 
Jendeak, tartean gazte askok, 
azoka erabiltzeko gogoa zuen, 
eta eskaintza eta ordutegia ere 
aproposak izan ziren: "Lanean 
gaudenontzat primerako ordute-
gia aukeratu dute eta produktuak, 
bertakoak direnez, zaila da zerbait 
ez erostea", azaldu zuen beste 
herritar batek. Baserritar azokak 

izandako harrerak txundituta 
laga zituen gertuko ekoizleak. 
"Lehen eguna zela-eta produktu 
gutxi ekarri dugu, baina jende 
asko etorri da", argitu zuten 
Barrenkaleko Velez de Mendiza-
bal ahizpa gozogileek. San Blas 
auzotik jaitsitako Kristina Ugar-
te ere baikor zen: "Lehen eguna 
izateko jende asko gerturatu da 
eta poliki-poliki bagabiltza eka-
rritakoa saltzen".

Ama Mia jatetxeko sukaldariak 
azokako produktuekin egindako 
tabernarekin batera, gaztetxoei 
zuzendutako tailerra izan zen 
arratsaldeko izarra. "Ideia ona 
izan da, umeekin gurasoak etorri 
dira-eta", argitu zuen beste sal-
tzaile batek. Bertakoa bultzatze-
ko Aser Polvorosak herriko idaz-
le eta musikarien lanak ere eroan 
zituen azokara.

Betiko saltzaileak 
Haiek ere nabaritu dute baserri-
tarren azokak erakarritako jen-
detza. "Azokak horren beharrez-
koa zuen burrunbada entzuten 
da orain", aipatu du saltzaile 
egonkor batek. Mertxe Altubek, 
baina, jende gehiago ibili zela 
aipatu arren, nobedadea eta jen-
dea erdian geratu zela argitu 
zuen. "Gurera betiko erosleak 
gerturatu dira", dio saltzaileak.

Lagun kuadrilla gehienetan 
entzuten zen esaldia zen: "Ea 
honek jarraipena duen". Jende 
ugarik erantzun zion azokatik 
egindako gonbitari, eta saltzaile, 
erosle eta antolatzaileek ezin 
zuten euren poztasuna ezkutatu. 
"Zapatuetan bezain beste jende 
etorri da, eta hori adierazle ona 
da", azaldu zuen Andoni Larraña-
gak, Bagarako kideak.

Estreinaldiaren ostean, baina, 
hitzordua egonkortzea da hurren-
go erronka. Eguaztenean ikusi-
tako erantzunaren ostean, ez da 
erronka zaila izango.

Eguaztenean egin zen lehen baserritar azoka.  |   imanoL gaLLego

Bertako produktuak 
bultzatuz, hasi da 
Oxirondo osatzen
Herriko kulturak eta gaztetxoei zuzendutako 
tailerrek ere tokia izan dute lehen baserritar azokan

Pentekosteak direla eta, ekainaren 7tik 10era, biak 
barne, Agorrosingo kirol instalazioak itxita
Bergarako Pentekoste jaiak direla eta, bihartik eguaztena arte, 
biak barne, Agorrosingo kirolguneko instalazio guztiak itxita 
egongo dira. Pentekoste jaiek irauten duten bitartean kirola 
egin nahi duten herritarrek, baina, izango dute horretarako 
aukera. Hain justu ere, Labegaraietako kiroldegia zabalik 
egongo da egun osoan, 08:45etik 21:30era. Denerako aukera 
izango da, beraz, Pentekosteetan Bergaran. Festarako bai, eta 
kirola egiteko aukera ere bai.

Poteo Izarrak eta Diego Valor taldeek jokatuko dute 
Labegaraietako areto futbol txapelketako finala
Ligan bikain ibili ostean, eta Minimou taldea play-off-etan kan-
poratu eta gero, bi taldeek ez dute aurkaririk izan. Antolatzaileek 
aipatu duten moduan, gaur 20:30ean jokatuko duten partiduan 
pikea bizi egongo da. Poteo Izarrek, baina, aurreko astean kopa 
irabazi eta gero, faborito etiketarekin iritsiko dira finalera. Ordu 
bete lehenago, Komando Piperrak eta Irama Elgeta hirugarren 
postuagatik lehiatuko dira.
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Aurten ere arte udalekuak 
antolatu dituzte gaztelekuan. 
Ekainaren 30etik uztailaren 
24ra izango dira, goizez, eta 
izen-ematea zabalik dago ekai-
naren 20ra arte.

Arte udaleku horiek Lehen 
Hezkuntzako seigarren mai-
lako eta Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako lehenengo, 
bigarren eta hirugarren mai-
letan ari diren adineko gaz-
tetxoendako izango dira, eta 
beharrezkoa izango duten  
material guztia gaztelekuak 
jarriko du. 

Monitoreak kontratatzeko 
deialdia, berriz, gaur, eguba-
koitza, bukatzen da. Irakasleak 
aukeratu ostean egingo da 
udalekuetarako plangintza 
nagusia. Ez da udaleku hauek 
antolatu dituzten lehen aldia, 
eta aurreko urteetako espe-
rientzia oso ona dela aitortu 
dute antolatzaileek. "Talde 
txikiak sortu izan dira, gaz-
teenak, eta oso giro ona egon 
da. Gaztelekutik kanpo egin-
dako ekimenak ere gustukoak 
izan dira: Guggenheim museo-
ra irteera, kalean egindako 
gauzak, erakusketa...".

Arte 
udalekuetarako 
izen-ematea 
zabalik

t.M. / O.E.  |  oñati

Autokontsumo osasuntsura bide-
ratutako aisialdirako ortuak 
eskaini gura die Udalak herrita-
rrei, hainbaten eskariari eran-

tzunez. Hainbat aukera aztertu 
ostean, bi gune ikusten ditu apro-
posak horretarako: San Martin 
auzoan bat eta Torreauzon bestea. 
"Zumeltzegi dorrearen inguruko 

lursaila, esaterako, jabego priba-
tukoa da. Harremanetan egon 
gara jabearekin eta errenta eta 
baldintzak zehazten ari gara orain. 
San Martingo eremuan, berriz, 

bi lursail publiko eta pribatua 
den beste bat daude. Aztertzen 
ari gara", dio Udaleko Nekazari-
tza teknikari Aitor Gerenabarre-
nak. Interesa dutenek gune bat 
edo bestea nahiago duten eraba-
ki beharko dute, eta horren ara-
bera erabakiko du Udalak gune 
bakarra edo biak egokitu.

Auzolana 
Udalak emakidan eskainiko ditu 
lurrak eta ezaugarriei dagokienez, 
sail txikienak 30 metro koadro 
izango ditu, eskatzailearen beha-
rren arabera gehiago izan ditza-
keen arren. Bestalde, erabiltzai-
leek sarrerako kuota bat ordain-
du beharko dute (50-70 euro) eta 
baita urteko beste bat ere (70-90 
euro). Asmoa da beste herrietako 
esperientzietan oinarrituta, ortu-
zain guztiendako azpiegitura 
komunak jartzea; txabolak edo 
uraren banaketa, esaterako. 
"Horrek eskatzen du nolabait 
elkarbizitza bat zure ondoko ortu-
zainarekin. Erabiltzaileek, gai-
nera, elkarte bat osatu beharko 
dute Udalarekin harremanak 
izango dituena", azaldu du Aitor 
Gerenabarrenak .

Auzolanaren bitartez bara-
tzeen eraikuntzan ere parte har-
tu ahal izango dute ortuzainek. 

udaletxean 
Interesa duten herritarrek ekai-
naren 20a aurretik eman behar 
dituzte datuak udaletxean: izen
-abizena, helbidea eta Nortasun 
Agiri zenbakia. Bi guneetatik 
gustukoen zein duten ere bai.

Aisialdirako ortuak,
urte bukaerarako
torreauzon eta san martinen daude horretarako prestatuko diren lursailak

torreauzoko lursaila, atzean Errekalde ikusten dela.  |   txomin madina

MAIAlEN tOrrES | oñati

Oñatiko Euskal Memoria Tal-
deak hainbat ekintza antolatu 
ditu duela hogei urte euskal 
iheslariek Uruguaiko El Filtron 
bizi izandakoak gogoratzeko. 
Datorren astean hasiko dira 
ekintzok. 

80ko hamarkadaren bukaeran 
iritsi ziren lehenak Uruguaira. 
1992ko maiatzean, hamahiru 
atxilotu zituzten Montevideon, 
eta, urtebete pasatu baino lehen 
gehienak aske utzi bazituzten 
ere, Jesus Mari Goitia Manuel-
txo oñatiarra, Luis Mari Liza-
rralde eta Mikel Ibañez ez zituz-
ten libre utzi. 1994ko udan, hiru 
presoak Espainiako Estatura 

estraditatuko zituztela iragarri 
zuten. Protesta gisa, hamalau 
egun iraun zuen gose eta egarri 
grebari ekin zioten hirurek eta 
Montevideoko El Filtro ospita-
lera eraman zituzten. 

ekainaren 10etik
Uruguaiarrei eskainitako babe-
sa eskertzeko antolatutako ekin-
tzen artean, martitzenean, ger-
takariei buruzko liburua idatzi 
duen Jon Mintegiagak hitzaldia 
egingo du kultura etxean, eta 
egubakoitzean bertso jarriak 
izango dira Arranon. Hilaren 
17an dokumental emanaldia 
egongo da eta 20an, afaria eta 
tertulia Manueltxo-rekin.

Orain dela 20 urteko Uruguai 
gogora ekarriko dute Oñatin

Euskal Memoria taldeko kideak eguaztenean kultura etxean.  |   maiaLen torres

O.E.  |  oñati

Uraren tarifazio berriaren behin 
-behineko onespena bertan behe-
ra uztea alderdi biek onartu zuten 
azken osoko bilkuran, maiatze-
koan. Puntu horretan, baina, 
alkateak kritikatu zuen 2008. urtean 
EAJren Gobernuak uraren kudea-
keta Gipuzkoako Urak enpresaren 
esku utzi izana, Udalak eskume-
nak galduta. Orduko erabaki hura 
"txarra" izan zela uste dutela esan 
zuen Biainek, eta inbertsioak 
egiteko enpresak hartu zuen kon-
promisoa ez dela bete. Uraren 
faktura %64 igo dela ere esan 
zuen. Hori ez dela horrela erantzun 
zion Lourdes Idoiaga jeltzaleen 
bozeramaileak, eta eztabaida sutsu 
baten ondoren eta Bilduko zenbait 
zinegotziren portaerarekin ere 
kexu, osoko bilkura utzi zuen 
oposizioak. 

Aste honetan, udalbatza osatzen 
duten alderdi biek egin dituzte 
prentsa agerraldiak osoko bilku-
ra haren harira. 

Bi alderdiek 
Alderdi jeltzaleak eguazten goi-
zerako zuen deituta, ur ordenan-

tzari buruz berba egiteko. Bilduk, 
berriz, martitzen arratsaldean 
egin zuen. Koalizioak adierazi 
zuen sakoneko arazoa dela 2008ko 
abenduan hartutako erabaki bate-
gatik uraren kudeaketaren esku-
mena galdu izana, eta gaineratu 
du gobernuko ardurak dituztenek 
kritikak hartzen jakin behar duten 
moduan, iraganean gobernu ardu-
rak izan zituztenak ere hartu 
zituzten erabakien arduradun 
direla. "Larria deritzogu errespe-
tuz eta lasaitasunez eman ziren 
datu objektiboen aurrean, datuok 
konfrontatu beharrean, EAJko 
oposizioburuak hartu zuen jarre-
ra oldarkorrari", gehitu zuen. 

Urarena ez da, gainera, adibide 
bakarra, EH Bilduren iritziz. 

Lourdes Idoiagak adierazi zuen 
EAJ ez dela Bilduren "probokazioei" 
erantzutera aterako eta oposizio 
"zorrotz eta konstruktiboa" egiten 
jarraituko duela. "Udal Gobernuak 
ur ordenantza berriaren onespena 
bertan behera utzi izanaz" pozten 
direla esan du eta horri gehitu 
dio "urtarrilean EAJk proposatu-
takoa egingo" dela. orain..

esAnAk

"larria deritzogu 
oposizio-buruak 
hartutako jarrera 
oldarkorrari"

m i k e L  b i a i n   |   b i l d u

"Ez gara aterako 
Bilduren 
probokazioak 
erantzutera"

L o u r D e s  i D o i a g a   |   e a j

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

Uraren aferak aurrez aurre jarri 
ditu berriro ere Bildu eta EAJ 
maiatzeko osoko bilkuran izandako egoeraren harira prentsa agerraldi bana 
egin dute, astean, udalbatza osatzen duten alderdi politiko biek
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Aralarrerako irteera antolatu 
du Aloña Mendiko mendi sailak 
ekainerako. Datorren domekan 
izango da, hilaren 15ean.  

Amezketatik 
Aloña Mendiko mendi saileko 
kideek adierazi dutenez, Amez-
ketatik igoko dira Aralarrera 
eta hara abiatuko dira, autobu-
sez. Amezketara heldu ostean, 
goiko lautadara igoko dira, han-
dik Ganbo tontorrera iritsi eta 
Larraitzen bukatzeko. 

Ekaineko irteera horren 
ibilbideak hamazortzi kilometro 
inguru izango ditu, 1.300 metro-
ko desnibelarekin. "Gogorra 
baina zailtasunik gabea" izango 
dela aurreratu dute.

prezioak 
Joan gura dutenek datorren 
eguena, hilak 12, baino lehen 
eman behar dute izena. Bada, 
bazkideek 10 euro ordaindu 
beharko dituzte, bazkide ez 
direnek 13 euro eta langabeek, 
berriz, 5 euro.

Aralarrera izango da 
ekaineko mendi irteera
aloña mendik antolatuta izango da hilaren 
15ean, eta eguena aurretik apuntatu behar da

Maiatzeko irteeran, Karrantzako Pico del Moron.  |   aLoña mendi

Hamahiru taldetatik onena 
Aloña Mendi, Euskal 
Herria mendi erronkan
esaitek antolatuta, 65 kilometroko mendi lasterketa Leitzan jokatu zen

OIHANA ElOrtzA  |  oñati

Euskal Herria mendi erronkako 
irabazle izan da Aloña Mendi, 
taldeka. Maiatzaren 31n lortu zuen 
titulua, Leitzan. 

lokatza 
Euskal Selekzioaren ofizialtasu-
naren alde, Esaitek antolatutako 
proba izan zen. Euskal Herria 
mendi erronka zen proba horren 
izena eta Leitzan jokatu zuten 
joan den zapatuan, maiatzeko 
azken egunean. 

Leitzan (Nafarroa) hasi eta 
bukatu zen proba horrek 65 kilo-
metro zituen eta Gaintza, Gorriti, 
San Miguel eta Lekunberri zehar-
katu zituen, besteak beste. Parte
-hartzaileak 725 izan ziren, tartean 
oñatiar asko. Lasterketa bukatu, 
baina, 500 inguruk egin zuten. 

Hamazazpi lagunek osatu zuten 
Aloña Mendi taldea lasterketa 
hartan. Marije Zubibarreta talde-
kidearen esanetan, pozik daude 

lortutakoarekin. "Bigarren aldiz 
antolatu dute proba eta aurten 
ezagutu dut. Hain lasterketa luzea 
egin dudan lehen aldia izan da, 
gainera, eta gustura nago, pozik. 
Eguraldi txarra zegoen iragarrita, 
baina, azkenean, ez zuen hain 
txarra egin. Lokatza bai, lokatz 
pila bat zegoen ibilbide osoan", 
azaldu du Zubizarretak. 

hamazazpi 
Lasterketan hamahiru taldek har-
tu zuten parte, eta taldekako txa-
pelketa irabazi zuen Aloña Mendik. 
"Talde bat talde moduan hartzeko, 
derrigorrezkoa zen kideetako bat, 
gutxienez, emakumea izatea. Hala, 
hamahiru taldek hartu zuten par-
te. Denborak neurtzeko moduan, 
berriz, talde bereko lehen hiru 
gizonen eta lehen emakumearen 
denborak hartzen dituzten kontuan; 
lau denbora horiek batu egiten 
zituzten talde bakoitzaren denbo-
ra zein izan zen jakiteko", azaldu 

du Zubizarretak. 
Aitor Otamendiren, Aitzol 

Guridiren, Iker Agirrebaltzategi-
ren eta Marije Zubizarretaren 
denborak batu zituzten Aloña 
Mendiren denbora jakiteko. Horie-
kin batera taldea osatu zutenak 
izan ziren: Maite Anton, Asier 
Urdanpilleta, Joxe Mendiola, Iña-
ki Mendizabal, Aitor Zugasti, 
Eneko Madina, Joseba Igartua, 
Xabier Larrea, Joseba Agirre, 
Ander Zabarte, Andoni Guridi, 
Pablo Arejolaleiba, Luis Urigoien 
eta Iban Isasti.

hurrengo erronka 
Lasterkari horiek, orain, Hiru 
Haundiak proba dute buruan. 
Gehienek hartuko dute parte dato-
rren asteburuko proba horretan. 
100 kilometroko mendi lasterketan, 
Gorbeia, Anboto eta Aizkorri igo-
ko dituzte. Kirol horrekiko zale-
tasuna Oñatin badagoen seinale.

Aloña Mendiko kideetako batzuk lasterketa bukaeran.  |   i.a.

aLoña mendi

Maiatzaren 31n Gasteizen jokatu 
zuten Euskadiko Kirol Eskolako 
karate txapelketa eta Aloña 
Mendiko karatekek hiru dominak 
lortu zituzten. Bestalde, joan den 
maiatzaren 25ean Azkoitian 
jokatu zen Gipuzkoa mailako 
udaberri txapelketan beste lau 
domina lortu zituzten Aloña 
Mendiko karatekek.  

Hiru domina
etxera,
Euskadiko 
txapelketatik

17:00etatik aurrera jokatuko dira pilota partiduak bihar Foruen 
plazako frontoian. Duela 25 urte hasi zen presoen sakabanake-
taren aurka Oñatiko Etxeratek antolatu duen Pilotakadaz Pilo-
takada ekimenaren barruan izango dira. Bertsolariak ere egon-
go dira. Amaieran, kalejiran joango dira Olakua auzora. Egun, 
lau oñatiar etxetik 640 kilometrora, batez beste, daude preso. 

Presoen sakabanaketa salatzeko pilota partiduak 
egingo dituzte bihar, zapatua, plazako frontoian

19:00etan botako dute jaiei hasiera emango dien etxafuegoa Ola-
kua auzoan, eta domekara arte iraungo dute. Gaurko kontzertuaz 
gain, bihar, zapatua, txakurren erakustaldia egongo da eguerdian. 
Gauean, berriz, erromeriaren ostean, jolasak eta Twister erral-
doia, txosnan. Domeka eguerdian euskal parrila egongo da herri 
kirolekin batera. 

Txakurren erakustaldia eta Twister erraldoia, 
besteak beste, asteburuan Olakuako jaietan

Euskadiko txapelketaren barruan sartzen den txirrindularitza 
lasterketa egingo da domekan, Olakuako jai batzordeak eta Aloña 
Mendik elkarrekin antolatutako proban. 200 txirrindulari ingu-
ru izango dira irteera puntuan, tartean Ulma-Aloña Mendi tal-
deko bederatzi. Erlojupekoan, Gipuzkoako txapeldunorde dira 
kadete mailako etxeko txirrindulariak.

Aloña Mendiko bederatzi txirrindulari lehiatuko 
dira domekan Oñatin izango den lasterketan 

Ekainaren 14an, zapatua, egingo dute Oñatiko arrantza txapel-
keta, Pago Uso elkarteak eta Alzu dendak antolatuta. San Pedro-
ko zubian izango da, 16:00etatik 19:00etara. Parte hartzeko, baina, 
izena eman behar da Alzu dendan hilaren 12a aurretik. Bost euro 
balio du apuntatzeak. Arrantzale guztiei aseguru bat egingo zaie. 
Parte-hartzaile guztiendako egongo dira sariak.

Oñatiko arrantza txapelketan parte hartzeko, 
hilaren 12a aurretik eman behar da izena
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Mozioak izan ziren protagonista 
astelehenean egindako ezohiko 
osoko bilkuran; sei mozio, hain 
zuzen ere. 

Udalaren eta Aldundiaren 
artean hitzarmena sinatzea onar-
tu zuten lehenengo, mendekota-
sunak dituztenen arretarako 
etxeko laguntza zerbitzua finan-
tzatzeko. Eta horren ondoren, 
mozioen txanda etorri zen. Eus-
kal presoen aurkako sakabana-
keta politikoak 25 bete dituela
-eta Bilduk aurkeztu zuen lehe-
nengoa, eta eskatu, besteak 
beste, presoei aplikatzen zaizkien 
salbuespenezko espetxe neurriak 
indarrik gabe uztea. 

Fracking Ez! mugimenduak 
ere mozioa aurkeztu zuen, eta 
eskatu: fracking-arekin egin dai-
tezkeen azterketa eta ustiaketa-
rako baimen guztiak bertan behe-
ra uztea; Fracking gabeko udale-
rria izendatzea Aretxabaleta; eta 
horren aurkako sinadurak jaso-
tzeko erraztasunak ematea.

Euskal kutxen etorkizunaren 
gainean ere eztabaidatu zuten, 
pribatizazioaren aurkako mozioa 
aurkeztuta. EAJko kideak ez ziren 
bat etorri, ezta zinegotzi sozialis-
ta ere. Euskal Selekzioa ofizialki 
nazioarteko txapelketetan lehia 
dezan ere aldarrikatu zuten, bai-
ta Gure Esku Dago dinamikarekin 
bat egin ere.

kiroldegiaren egoera 
Eztabaidarik sutsuena eragin 
zuen mozioa, baina, kiroldegiaren 
egoeraren gainean EAJk aurkez-
tutakoa izan zen. Horiek jakina-
razi zuten 2.100 bazkidetik gora 
dituela kiroldegiak eta zerbitzua-
rekin "oso gustura" daudela 
horiek, baina oraindik autofinan-
tzaketarik ez dela lortu. Gaine-
ratu zuten, kiroldegia kudeatzen 
duen hiru enpresen arteko elkar-
teak behin eta berriro esan dio-
la Udalari "ezin duela jarraitu 
galerak beregain hartzen". "Bai-
na Udal Gobernutik eta Kirol 
batzordetik gaia kudeatzeko ino-
lako proposamenik ez da iritsi", 
zioen Mikel Uribetxebarriak. 

Horregatik, eskatu zuten hamar 
egunen bueltan kiroldegia kudea-
tzen duen enpresak aurkeztutako 
aukerak aztertu eta proposamen 
"serio" bat egitea. Eta Udal gober-
nua hiruko horrekin elkartu eta 
egungo proiektuari irtenbideak 
topatzeko "esfortzua" egitea.

Alkatea ez zen inondik inora 
bat etorri Uribetxebarriak esan-
dakoekin. "Behin eta berriz" 
saiatu direla egoera bideratzen 
esan zuen, eta "atzerapenak" beti 
kiroldegia kudeatzen duen enpre-
saren aldetik etorri direla: "Bate-
tik, kosta egin zitzaiolako onartzea 

hirukoari arazoa zein zen; hau 
da, abonatu kopurua 3.000ra ezin 
iritsi izana eta hortik galerak", 
zioen. Eta bestetik, "proposamen 
seriorik" ez zutelako aurkezten. 
Hain zuzen astelehenean elkartu 
zirela bi aldeak, Udalaren abo-
katua eta hiruko enpresarena, 
jakinarazi zuen. Eta zera utzi 
gura izan zuen argi: "Defizitarioa 
da kiroldegia eta irtenbidea topa-
tu behar diogu, baina beti ere 
legearen barruan. Eta kiroldegia 
ez da itxiko". Mozioa ez zen onar-
tu, nahiz eta Aralarrek eta EAJk 
alde bozkatu.

Kiroldegiaren egoerak 
eztabaida eragin du

mozioa aurkeztu zuen eajk osoko bilkuran konponbidea eskatzeko

alkateak erantzun zien konponbide bila dabiltzala, "betiere lege barruan"

ibarra kiroldegiaren aurrealdea.  |   mirari aLtube

M.A.  |  aretxabaLeta

Atez ateko hondakin bilketa sis-
tema abian jartzeko gertatze lane-
tan dabil Udala. Hala, azken zin-
tzilikarioak jartzea bakarrik 
geratzen da. Guztira, 55 bilketa-
gune egongo dira herrian, eta 
horietan 170 zutabe inguru. 

Orain, herritarren txanda dator, 
eta bilketa sistema horretarako 
beharrezkoak diren ontziak jaso-
tzea dagokie. Ekainaren 17tik 27ra 
bitartean izango da hori, Iturrigo-
rri pilotalekuan, 10:00etatik 13:00e-
tara eta 15:00etatik 19:00etara. 
Banatuko dizkiete: bi ontzi marroi; 
bat urdina; eta beste bat grisa. 
Poltsa horiak ere banatuko dituz-
te, eta gida eta hiztegia. 

Atarte bakoitzari egun bat 
ezarri diote ontzien bila joateko; 
bando bidez iragarriko dute. Bes-
te egunen baten joanez gero ere 
emango dizkiote, baina ez du 
lehentasunik izango. Bila joateko 
nortasun agiriren bat eraman 
behar da; eta bertan, helbidea eta 
telefono zenbakia ere jakinarazi 
beharko ditu. Egun edukiontzi 
marroiaren erabiltzaile direnek 
ontzi marroia eta giltza itzuli 
beharko dituzte. 

landa-guneak 
Landa-guneetan bizi direnek bost 
gune dituzte hondakinendako: 
Bainuetxe; Izurieta; Oro; Otala 
Zelai; eta Markoleko larrialdi-gu-
nea (Apotzagaetxebarri auzokoen-
dako). Haiek giltzarekin edo txar-

telarekin, dagokion edukiontzira 
botako dute hondakin bakoitza.

Komertzio eta industrialdee-
tara dagoeneko hasita daude 
ontziak banatzen, baina aukera-
keta data barruan egin ez zutenek 
biltegira joan beharko dute.

Atez atekoa uztailean
Data oraindik ez dute zehaztu 
udal ordezkariek, baina atez ate-
ko bilketa sistema uztailean abian 
izango da. Ontziak 19:00etatik 
06:00etara bitartean atera ahal 
izango dira, dagokion egunean. 
Organikoa: martitzen, eguen eta 
domekan, ontzi marroian (gura 
duenak poltsa konpostagarria 
jarrita barruan). Ontzi arinak: 
eguaztenean eta zapatuan, plasti-
kozko poltsetan. Papera eta kartoia, 
astelehenean, ontzi urdinean (pol-

tsarik gabe). Errefusa, eguenean, 
ontzi grisean; eta pixoihalak, kon-
presak eta antzekoak egunero 
atera ahal izango dira plastikozko 
edozein poltsa erabilita. Poltsa 
konpostagarriak herriko hainbat 
dendetan jarriko dituzte salgai 
1,40 euroren truke.

Beira (edukiontzi berdea), 
ehunkiak (edukiontzi zuria) eta 
olioa orain arte legez jasoko dituz-
te. Ingurumen zinegotzi Lore 
Martinez Axpek jakinarazi du, 
gainera, ehunkiendako beste hiru 
edukiontzi jarriko dituztela, eta 
orain daudenak txukundu.

Argibideak Udalaren webgu-
nean jarriko dituzte eta Hondaki-
nen Informazio Gunean eman (943 
25 06 82, hondakinak.aretxabaleta@
debagoiena.com). Ontziak bana-
tzeko laguntza ere eskatu dute.

Atez aterako ontziak hilaren 17tik 
27ra bitartean hartu beharko dira
iturrigorri pilotalekuan egingo dute lau ontzien banaketa eta atarte bakoitzak 
egun bat izango du izendatuta; horren berri bando bidez emango die udalak

Lore Martinez Axpe zinegotzia eta Ana Bolinaga alkatea argibideak ematen.  |   m.a.

Herri kontsulta eskatzeko sinadurak jasoko dituzte 
bosgarren edukiontziaren aldeko plataformakoek
Atez ateko hondakin bilketa sistemarekin ez datoz bat bosgarren 
edukiontziaren aldeko plataformako kideak, eta, besteak beste, 
honako arrazoi hauek eman dituzte: "Garestiagoa izanik, edu-
kiontzi sistema baino eraginkortasun handiagoa ez du erakutsi". 
Hori horrela, herri kontsulta egitea eskatzen dute, eta horreta-
rako sinadurak jasoko dituzte. Bihar, zapatua, mahaia jarriko 
dutela Durana kalean iragarri dute.

MIrArI AltuBE  |  aretxabaLeta

Musikaz gainezka dator gaur 
Udaleko Kultura Sailak anto-
latutako 7x7 ekimena. Kultura 
kalera ateratzeko helburuarekin, 
eta ohikoak ez diren herriko 
plazetara eta guneetara erama-
teko asmoarekin, hain zuzen 
ere. Hala, kontzertua eskainiko 
dute Leizarra musika eskolako 
konbo taldeek. 

Mitarte kalean elkartuko 
dira musikariak, arratsaldeko 
zazpietan. Hainbat taldek egin-
go dute emanaldia, eta, hain 
zuzen, guztietan gitarra doinuak 
izango dira protagonista, gita-
rra klasikoak eta elektrikoak. 
Eta horiei lagun egiten egongo 
dira bateria, pianoa eta trikitia, 
besteak beste.

txotxongiloak 
Eguaztenean, hilak 11, ostera, 
txotxongiloak izango dira pro-
tagonista kalean. El Tenderete
-TTR taldeak Urrun erreinua 

eskainiko die 6 eta 10 arteko 
neska-mutikoei, Gipuzkoa pla-
zan (19:00). Aldartek, Lesbiana, 
Gay eta Transexualen arreta 
zentroak, abian jarritako Txo-
txongiloak aniztasunaren alde 
delako kanpainaren barruan 
sortutako lana da, eta familia 
egitura eta gizarte eredu ezber-
dinen arteko elkarbizitza sus-
tatzea du helburu.

Bandaren emanaldia 13an 
Datorren egubakoitzean, ostera, 
musika eskolako bandaren kon-
tzertua izango da Arlutz osteko 
kantxan. 

Eta eguaztenean, hilak 18, 
Bihar txotxongilo taldeak Ipuin 
magikoak lana eskainiko die 
neska-mutikoei, Santa Kurtz 
kaleko plazatxoan.

Hilaren 20an, harpa eta per-
kusio emanaldia izango da Gurea-
ren atzeko plazan; Ana Artetxe 
izango da harparekin eta Iñaki 
Letamendia perkusioan.

Konbo taldeek jarriko 
dute abian 7x7 ekimena
musika eskolakoek emango dute kontzertua 
mitarten, Kultura Kalean egitasmo barruan 
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FeLis beLtran de Heredia

Futbol partidu bizia jokatu zuten uDAko neska beteranoek eta 
Arizmendiko kadeteek, ibarran, joan den zapatuan. Neska beteranoek 
botatako erronkari erantzun zioten ohorezko kadeteen mailara igo berri 
diren Arizmendiko gaztetxoek. umore ona izan zen lagun, baina 
irabazteko ahaleginetan jardun zuten bi taldeek; bukaeran, gaztetasuna 
nagusitu zitzaion beteranotasunari (4-2). Beteranoak, hala ere, ez dira 
konforme geratu eta udazkenean errebantxa hartu gura dute.

Jokatzea ez
zaiela ahaztu 
erakusten…

MIrArI AltuBE  |  aretxabaLeta

Kirolaren bueltako jaia antolatu 
dute lehenengoz gurean. Ekaina-
ren 13tik 15era izango da eta kirol 
mordoa ezagutu, ikusi eta egite-
ko aukera eskainiko dute. Kirol 
mordoa, bat izan ezik, futbola.

kirola lagun, herria bizi-bizi 
"Aretxabaleta kirolez busti da 
leloa, eta asmoa kirola herritarrei 
gerturatzea eta herritarrak kiro-
lera hurbiltzea", jakinarazi du  
Aretxabaleta kirol elkarteko 
ordezkari den Gorka Etxabek, 
eta gaineratu: "UDAko kideen 
burutazioa izan zen; kirol ezber-
dinak ezagutzera emateko eguna 
antolatzekotan hasi ginen lanean 
eta gero zabaltzen joan zen egi-
tasmoa. Horregatik egun baka-
rreko kontua aste bukaera osora 
luzatu dugu". Hala, herriko talde 
mordoak egin du bat jaiarekin, 
tartean honakoak: Aretxarte mer-

katarien elkartea; Basotxo erre-
tiratuen elkartea; Herrira; Murru-
kixo mendizale elkartea; Zaraia 
mendizale taldea; Loramendi 
elkartea; Leikaxoka bertso esko-
la; Trialsin taldea; Boulder taldea; 
Aresko saskibaloi taldea; eta 
Desoreka judo kluba. Eta horie-
kin batera UDA barruan dauden 
kirol sailak: Karatea, Gimnasti-
ka erritmikoa, Txirrindularitza, 
Atletismoa eta Pilota. "Guztiok 
elkarlanean herria bizi-bizi man-
tendu gura dugu aste bukaera 
guztian", dio Etxabek.

kirol mordoa eta ezberdinak 
Gimnastika erritmiko taldeko 
gaztetxoek egubakoitzean, hilaren 
13an, egingo duten erakustaldia-
rekin hasiko dute jaia. 

Zapatuan, ostera, gura beste 
kirol egiteko aukera izango dute 
herritarrek, horien artean men-
di bizikleta irteera, UDAko txi-

rrindularitza taldearekin; mahai
-joko eta doke txapelketak, erre-
tiratuek antolatuta; pilota, pala 
eta frontenis txapelketak, Herri-
rak eta UDAko pilota taldeak 
antolatuta; eta lasterketak ume 
eta gaztetxoendako, UDAko atle-
tismo taldearekin.

Beste batzuek, ostera, erakus-
taldiak egingo dituzte kirol hori 
ezagutzera emateko. Hona izan-
go direnak: judoa; karatea; trial-
sina; kriketa (Auzoko egitasmo-
ko kideekin); boulderra; eta 
gainera, saskibaloi topaketak. 
Iluntzean zozketa egingo dute 
parte-hartzaile guztien artean 
Mitarte plazan, eta gainera, egu-
na girotzeko kirol-pintxoak eta 
edariak eskainiko dituzte Are-
txarteko tabernariek. 

Domekan, lehenengo kirol 
jaiari bukaera emateko, Murru-
kixok bi urtean behin antolatzen 
duen mendi martxa izango da. 

Ekainaren 13tik 15era egingo den kirol jaia antolatu duten hainbat taldetako ordezkariak, Herriko Plazan.  |   jagoba domingo

m.a.

rafael Kortabarria oñatiarra izan zuten lagun martitzenean 
Basotxoko erretiratuek. Zahartzaroan sortzen diren arazoen gainean 
jardun zuen, eta itsu geratu zenetik bizimodu berrira zelan egokitu 
den azaldu: "Lehenengo, txakurra izan nuen lagun eta orain, bastoia". 
Etxean ez geratzeko ere aholkatu zien elkartutako hamar bat lagunei.

Etxean ez geratzeko aholkua

M.A.  |  aretxabaLeta

Ikasturtea bukatzear dago eta 
Kurtzebarri eskolako kideek 
jai dotorea antolatu dute aurten 
ere. Bihar izango da, 11:00etan 
hasi eta iluntzera bitartean. 

Batukadak eta hankapaloek 
egingo diote ongi-etorria egu-
nari, Herriko Plazan hasi eta 
Iralabarri plazaraino joko dute, 
handik Gernika plazara egiteko. 
12:45ean buruhandiek eta erral-
doiek bat egingo dute hanka-
paloekin eta batukadarekin 
Herriko Plazara itzultzeko kale-
jiran. Han, Bihotzez ikasi dan-
tzatuko dute ikasle, guraso eta 
irakasleek elkarrekin.

Eguzkiari agurra ikuskizu-
na izango dute 13:00etan eta 

handik bazkaltzera joango dira 
Iturrigorri pilotalekura. Baz-
kalostean tarta lehiaketako 
irabazlearen berri emango dute 
eta 16:00etatik 17:30era bitartean 
dantzaldia izango dute pilota-
lekuan bertan. Gurabarri gura-
so elkarteak txokolatea eskai-
niko die bitartean, eta 17:30ean, 
Potx eta Motx pailazoen ikus-
kizunarekin agurtuko dute 
jaialdia.

haurren Astea 
Bestalde, Haurren Astea egin 
dute astelehenean hasi eta atzo 
bitartean. 2 eta 5 urte arteko 
neska-mutikoek ikuskizun doto-
reak eskaini dituzte; atzo, esa-
terako, zirkua egin zuten.

Batukada, bazkaria eta pailazoak 
Kurtzebarri eskolako jaian

Leizarra musika eskolako 
ikasleek emanaldi bi egingo 
dituzte datorren astean Arku-
pen (18:00). Martitzenean gita-
rrako ikasleek egingo dute 
erakustaldia eta eguaztenean, 
perkusiokoek. Ekainaren 17an, 
martitzena, ostera, ikasturte 
bukaerako jaia izango dute 
Herriko Plazan.

Musika eskolakoen 
gitarra eta perkusio 
emanaldiak daude

Tomaxen Abenturak taldeak 
Txipli Txapla ikuskizuna eka-
rriko du Arkupera domekan 
(17:00); sarrera, 3 euro. Orain-
goan, Tomax eta Muxugorri 
bikotea hondartzara joango 
da abentura bila, eta abentu-
ra horiek neska-mutikoekin 
batera bizi izango dituzte kan-
tuan eta jolasean eginda.

'Txipli Txapla' 
antzezlana dute 
gaztetxoek domekan

'Aretxabaleta kirolez busti' jaiak kirola 
herritarrengana hurreratuko du
ekainaren 13tik 15era izango da eta udak eta 
udalak antolatu dute herriko talde askok lagunduta 

aretxabaLeta

Iturgintza
Berokuntza instalazioak eta mantentze-lanak

Gas instalazioak
Energia berriztagarriak

Aire erauzketa eta aireztapen instalazioak
Irisgarritasuna

Otalora 18 - ARETXABALETA
Tel.: 943 77 06 49 

www.amaiaberri.com
amaiaberri@amaiaberri.com

Iturgintza
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M.B.  |  esKoriatza

Ekaineko lehen zapatuarekin 
batera, Arizmendi Ikastolak urte-
roko Ferixie egingo du bihar. 
09:00etan hasiko dira ekintzak, 
etxafuego jaurtiketarekin; eta 
ordu erdi geroago txistulariak 
hasiko dira kaleak girotzen.

Azokaren irekiera 10:00etan  
izango da. Ehun postu inguru 
jarriko dituzte; urtero moduan, 
baserriko eta artisau produktuak 
eta tresneria erosteko aukera izan-
go dute bisitariek eguerdira bitar-
tean. Aurten ere Urkabustaizko 
Joaldunak arduratuko dira azoka 
alaitzeaz. Azoka zabaldu bezain 
pronto, 17. Txorimalo Lehiaketa 
hasiko da. Umeen txokoa, berriz, 
11:00etan zabalduko dute Santa 
Mariñe plazan; puzgarriak eta 
tailerrak izango dira bertan. 

kroxeters 
Ordu berean, Kroxeters taldeak 
Urban knitting izeneko ekimena 
eskainiko du plazan. Gantxilloa 
edo crocheta egitea gustatzen 
zaien hamabost bat debagoien-
darrez osatutako taldea da hori. 
Bestalde, VII. Gazta Dastatzea 
eta Txapelketa 11:30ean hasiko 

da ikastola parean, eta ordubete 
geroago, Arizmendi Ikastolako 
Abesbatzarekin Herrixa kantuen 
saioa, toki berean. Eguerdian, 
gainera, trikitilariak ibiliko dira 
herriko kaleetan.

sari banaketak
Eskoriatzako dantza taldeak ema-
naldia egingo du, 13:00etan, pla-
zan; eta 14:00etan, sari banaketen 
txanda izango da: hain justu, 
azokako postu eta txorimalo lehia-
ketaren sari banaketez gain, 

errifa zozketa ere egingo da ikas-
tola parean.

Jarraian, herri bazkaria izan-
go dute Joseba Iñurrategi pilo-
talekuan; 200 lagun inguru batu-
ko dira mahaiaren bueltan. Azke-
nik, egunari amaiera borobila 
emateko, IV. Txapel Jaurtiketa 
Txape l k e t a  e g i ngo  du t e , 
19:30ean.

Urtero moduan, Jose Arana 
guneak izan du jaia antolatzeko 
ardura Eskoriatzako beste era-
gile batzuekin batera.

Artisau produktuz eta askotariko saioz 
beteko dira bihar herriko kaleak 
arizmendi ikastolak Ferixie gertatu du hemezortzigarrenez; tartean, ehun bat 
postu, txapelketak, herriko taldeen emanaldiak eta herri bazkaria izango dira

Joan den urteko Ferixie ikusten jende asko izan zen.  |  goiena

O h a r r a K

BerBAldiA
Amaia Diaz de Monasterio-
guren adituak Osasuntsu 
elikatu zahartzaro ona izate-
ko izeneko berbaldia egingo 
du gaur, 10:30ean, herriko 
zaharren egoitzan.

gAztelekuA
Bideo-muntaia grabatzen 
ikasiko dute oraingoan gaz-
teek. Gaur eta bihar ibiliko 
dira zeregin horretan.

gure esku dAgo
Etzi, domeka, egingo den giza 
katera joateko autobusen 
ordutegia honakoa da: Arra-
satera autobusean eta Kan-
panzarrera oinez igo gura 
dutenak 08:30ean irtengo dira 
Gorosarriko autobus gelto-
kitik; eta Kanpanzarreraino 
autobusez joango direnak, 
aldiz, 09:00etan. Bestalde, 
bihar ere metroa erosteko 
aukera izango da Ferixien.

pregoilAriA
Aurtengo San Pedro jaietako 
pregoia zeinek edo zein tal-
dek egitea gura duten pro-
posatzeko aukera izango dute 
eskoriatzarrek etzi arte, 
domeka. Proposamenak 943 
71 46 88 telefono zenbakian 
egin daitezke, kultura@esko-
riatza.net posta elektronikoz 
edo zuzenean kultura etxera 
joanda.

MIrIAN BItErI  |  esKoriatza

Dagoeneko bi hilabete pasatu 
dira herrian atez ateko sistema 
martxan jarri zenetik, eta Hon-
dakinen Mahaian jarraitzen duten 
kideek orain arteko balorazioa 
egin zuten martitzenean. Lehenik 
eta behin, eskerrak eman zizkie-
ten eskoriatzarrei izandako 
jarreragatik. Horren harira, 
honakoa aipatu zuen Beñat Her-
ce alkateak agerraldian: "Alda-
ketak beti suposatzen du esfor-
tzua, baina uste dugu, esfortzua 
izanda ere, merezi duela". 

Lehen asteotako datuak jaki-
narazi zituzten jarraian. Bereziak 
izan direla aipatu zuten, tartean 
Aste Santua eta Maiatzaren 1eko 
zubia egon direlako; eta hortaz, 
"tentuz eta zuhurtziaz" egin behar 
direla horren gaineko adierazpe-
nak. Hori kontuan izanda, alka-
teak iragarri zuen hiri hondaki-
nen %81 gaika jaso zirela. Hone-
la baloratu zuen esandako datua: 
"Oso datu positiboa da hori. Hon-
dakinen Mahaian hitzartu genuen 
helburua %70 zen, eta, ondorioz, 
alde nabarmenarekin lortu da 
helburu hori".  

Hiru puntu nabarmendu zituz-
ten: batetik, zabor organikoari 

dagokionez, "nahikoa" eta, gai-
nera, "kalitatezkoa" jaso izan 
dela gaineratu zuten; bestetik, 
gaika jasotako beste hondakinek 
ere gorakada "nabarmena" izan 
dutela azaldu zuten, bereziki 
ontzi arinek, arropek eta paperak 
eta kartoiak; eta hirugarrenik, 
eta alkatearendako "garrantzi-
tsuena", nahastutako hondakinen 
edo birziklagarriak ez diren 

horien kopuruak "jaitsiera izu-
garria" izan duela. 

11.400 kilo zabortegira
Azken horren harira, honako hau 
nabarmendu zuen Hercek: "Horrek 
esan nahi du zabortegira doan 
tona kopurua izugarri jaitsi dela. 
2013ko erreferentziazko beste 
hilabete batekin alderatuz gero, 
orduan 67.000 kilo eraman ziren, 

eta aurtengo apirilean, soilik, 
11.400 kilo. Oso datu adierazgarria 
eta positiboa da azken hori". Dato-
zen hilabeteei begira joera horrek 
"mantendu edo hobera" egitea 
espero dutela adierazi zuten Hon-
dakinen Mahaiko kideek: "Nora-
bide egokian goaz".

Dena dela, hobetu beharrekoak 
ere badaudela onartu zuten. Bes-
teak beste, hondakin bakoitza 
modu egokian ateratzea eskatu 
zuten. Esaterako, edukiontzi 
marroietan erabili ezin daitezkeen 
plastikozko poltsak jartzea. Kasu 
horretan, herriko dendetan salgai 
dauden poltsa konpostagarriak 
erabiltzea eskatu zuten; eta ohar-
tarazi zuten plastikozko poltsak 
erabiltzen jarraituz gero, ez dute-
la edukiontzi hori hustuko. Horre-
kin batera, gogorarazi zuten 
papera eta kartoia ezin direla 
plastikozko poltsetan atera. 

Bestalde, egutegia eta ordu-
tegiak errespetatzeko dei egin 
zuten. Horren harira, gogorarazi 
zuten zapatuan ordutegi berezia 
dagoela, 19:00etatik 23:00etara. 
Egun bakoitzean dagokion gaia 
ateratzea ere eskatu zuten.

isunak
Azkenik, alkateak nabarmendu 
zuen badaudela "oso gutxi batzuk" 
sistema berria nahi ez dutenak, 
eta hondakinak lurrean uzten 
dituztenak. Atez ate erabiltzeko 
gonbita egin zien, eskoriatzar 
guztiondako "onuragarria" izan-
go delako. Hori egin ezean, arau-
dia betetzen hasiko direla azpi-
marratu zuen, isunak jarrita. 

Martitzenean ibarraundin egindako agerraldia.  |   txomin madina

Lehen asteotan hondakinen %81 
gaika jaso direla jakinarazi dute
norabide egokian doazela aipatu dute Hondakinen mahaiko kideek

'Extra! Extra! Extraordinarias!' antzezlana 
eskainiko du Ausartak taldeak bihar Huhezin
Amuska emakume taldearen bueltan sortutako Ausartak antzer-
ki taldeak azken lana estreinatuko du bihar, zapatua, Huhezin 
(20:00): Extra! Extra! Extraordinarias! Dagoeneko hirugarren 
antzezlana da, eta erredakzio bateko gorabeherak taularatuko 
dituzte oraingoan sei emakumek. Betiko legez, umore ona izan-
go dela nagusi jakinarazi dute kideek: "Bukaera emateko kantuan 
egingo dugu". Hala, barre egin eta tarte atsegina pasatu gura 
duten eskoriatzar guztiak animatu dituzte bertaratzera. 

MIrArI AltuBE  |  esKoriatza

Badator Aste Zapatistaren 14. 
edizioa, eta, urtero legez, hamai-
ka ekintza izango dira astelehe-
nean hasi eta domekara artean, 
Tepez elkarteak antolatuta. 
"Helburua da Txiapas herriko 
hainbat proiekturi eta komu-
nitate zapatistei laguntzea eta, 
era berean, horiek ezagutzera 
ematea", argitu du elkarteko 
kide Oihana Irazuk. 

Astelehenetik domekara 
Egunero izango da ekintzaren 
bat edo beste. Hala, astelehenean 
Udaberri paseoa egingo dute 
zaharren egoitzatik Santa Mari-
na plazara (17:30), eta han izango 
dira capoeira erakustaldia, kan-
ta mexikarrak eta te dastatzea 
Auzoko egitasmoko kideekin.

Martitzenean hitzaldia egin-
go du Oscar Garcia adituak 
kultur etxean (18:30): Innovan-
do las relaciones laborales. Eta 
eguaztenean bideo-konferentzia 
izango da (18:30) Colectiva Cere-
za taldeko kideekin. Eguenean, 
skate erakustaldiak daude Herri-
ko Plazan (18:00), eta ondoren, 
Gazta porra eta Porron eta Txia-
pas txapelketa. Eta egubakoi-
tzean, batzarra egingo dute 
Jorge Arzuagarekin, Otro mun-
do es posible, aprendamos del 
zapatismo gaiaren gainean.

Zapatua, hilak 14, da egun 
handia, eta hauek izango dituz-
te: herri bazkari mexikarra 
Rosa Sanchez kantautorearekin; 
antzerkia; eta kontzertuak. 
Domekan bukatuko da astea, 
txapel jaurtiketa eginda.

Hitzaldiak, bazkari mexikarra eta 
kontzertuak 14. Aste Zapatistan
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Maiatzean egitekoa zen Aranon, Urepelen eta Leitzan barrena 
mendi irteera. Eguraldiagatik, baina, bertan behera geratu zen 
irteera hura. Orain, ekainaren 15ean, domeka, egingo dute lau 
edo bost orduko ibilbidea. Izena ekainaren 9an eman beharko 
da, 19:00etatik 20:00etara, Olaraneko lokalean. Edo aurrez posta 
elektronikoa bidali arrolamt@gmail.com helbidera.

Arano eta Leitza arteko mendi ibilaldia ekainera 
atzeratu du Arrolak, eguraldiagatik

Pozalaguara, Karrantzara, joateko, izena eman daiteke ekainaren 
10ean eta 11n, 16:00etatik 18:00etara. Irteera ekainaren 18an da. 
Prezioa, 30 euro. Bestalde, ekainaren 17an, Hector Prieto aretxa-
baletarra etorriko da menpekotasunaren eta elbarritasunaren 
gainean berba egitera. Olaranen izango da, 18:30ean.

Landatxopeko erretiratuek Karrantzara irteera eta 
elbarritasunaren gaineko hitzaldia antolatu dituzte

M.A.  |  antzuoLa

Aurten Aiherra-Antzuola 
senidetzeak 30 urte beteko 
ditu. Senidetze horri jarrai-
pena eta indarra emateko 
asmoz, herriko eskolako 
umeak, laugarren eta bosga-
rren mailetako gaztetxoak, 
Aiherrara joan dira. 37 ikas-
le eta lau irakasle eguen goi-
zean abiatu ziren bi egune-
rako. "Ikasleei ilusio handia 
egiten dien irteera da; gogotsu 

daude", diote irakasleek irtee-
ra egin aurreko egunetan. 

harremanak sendotuz
Antzuolako helduek orain 
dela 30 urte abiatutako harre-
mana indartzeko eta susta-
tzeko helburuarekin antola-
tu dute. "Orain dela bi urte 
egun-pasa joan ginen; orain, 
harreman estuagoa izan deza-
ten, gaua pasako dugu Aihe-
rrako familiekin". 

Gaztetxoak Aiherrara joan dira 
harremana sendotzeko asmoz

M.A.  |  antzuoLa

Egubakoitzero 12:15ean Antzuolako 
herri eskolako irakasleek elkarre-
taratzea egiten dute LOMCE legea-
ren aurka protesta egiteko. "Jaur-

laritzak helegitea aurkeztu du; 
baina, LOMCE legeak nola ulertzen 
dituen edukiak, ebaluaketak eta 
curriculuma, horren aurka ez da 
azaldu", kontatu du Pilar Etxaniz 

eskolako zuzendariak. Izan ere, 
Antzuolako eskolarako irakaskun-
tza estiloa "zeharo kontrakoa, ezber-
dina" dela argitu du Etxanizek.  
"Guk ez ditugu azterketak egiten 
ebaluatzeko; umeek aukeratzen 
dituzte gaiak eta ez dute aurrez 
programatutako zerrenda bat jarrai-
tzen. LOMCEk azterketei garrantzi 
handia ematen die eta gure ikasleak 
ez daude galdera-erantzunak esti-
lora trebatuta". 

Etxanizek adierazi du gaur egun 
adituek diotela gaitasunak lortzeko 

ez dela beharrezkoa eduki jakin 
batzuetara trebatzea. 

"Edozein eduki landuta, gaita-
sunak guretzako –-ikasten ikastea, 
elkarrekin lan egitea, jarrera iker-
tzaileak sustatzea...–dira oinarriak. 
Etxenikek eta beste zientzialariek 
diote, oinarria ez dela buruz ikas-
tea, informazioa gaur egun leku 
guztietan dago-eta. Ikasi behar da 
informazio marea guzti horretan 
ezagutza elaboratzen, aukeratzen 
eta testuinguruan jartzen. LOMCEk 
40 urte atzera egiten du. Guk gure 

eskolako estilo pedagogikoa man-
tentzea nahi dugu. Izan ere, zehar-
ka behartuta egonez gero legeak 
jarritako froga horiek gainditzea, 
gure hezkuntza eredua kontraja-
rrita geratzen da LOMCEren ere-
duarekin", azaldu du. 

"Orain ere, laugarren mailan 
egiten dira beste konnotazio bat 
duten azterketak. Guk, baina, azter-
keta horiek kritikatzen ditugu ez 
dutelako zerikusirik ikasleek ikas-
ten dutenarekin. Jaurlaritzak par-
te hartzen du horretan".  

LOMCE legearen aurka 
protesta egubakoitzero 
Herri eskolako irakaskuntza ereduarekin LomCe 
ez dela bateragarria salatzen dute irakasleek 

Herri eskolako hezkuntza 
eredua aztergai Oviedon 
egindako kongresuan 
eskolan ikasleen garapen integrala eta bakoitzaren 
garapen pertsolana dute irakaskuntzaren oinarri
MAIdEr ArrEgI  |  antzuoLa

Maiatzean Oviedon egin zuten 
Elkarte Autonomo eta Estatu-
ko Eskola Kontseiluen 22. kon-
gresua. Herri eskolako bi ordez-
kari izan dira han: Pilar Etxa-
niz zuzendaria eta Eugenio 
Sasieta ikasketaburua. Izan 
ere, Euskadiko Eskola Kontsei-
luak Antzuolako eskola auke-
ratu du aurten. Arrakasta-es-
kolak: ezaugarri eta esperien-
tziak izenpean, autonomia 
bakoitzak aukeratutako espe-
rientzia bat jaso dute Oviedoko 
kongresuan. 

ikasleak oinarri 
Euskadiko Eskola Kontseiluak 
arrazoitu duenez, Antzuolan 
ikasleen garapen integrala da 
ardura; horretarako, ikasle bakoi-
tzaren izaera dute lanaren ardatz. 
"Ikasle bakoitzak sortzen dituen 
ideiak, harremanak, sentipenak… 
kontuan izaten dira, ikaslearen 
oreka pertsonala eta taldearen 
aberastasuna bilatzeko", argu-
diatu dute.

Ideiak eta erritmo pertsonalak 
errespetatzen direla eta umeen 
interesak kontuan hartzen dituz-
tela diote: "Eskolak laborategi 

baten itxura du: hormak proto-
tipoz beteta, gelak ekintzaz mur-
gilduta, toki komunak produkzioz 
beteta… Psikomotrizitatearen, 
eraikuntzaren, zientzia-ikerke-
taren, matematika esperimenta-
laren eta komunikazioaren bidez, 
elkarrekin bizi izaten modu natu-
ralean ikasten dute". Irakasleen 
eta lantaldeen lana susmatzen 
dela gaineratu dute: "Hezkuntza-
ren garrantzian sinesten dute eta 
herriko umeekin sortzen dituzten 
harremanak eta familiekin lortzen 
duten konplizitateak asko lagun-
tzen dute horretan".

Etxaniz eta Sasieta, Nafarroako bi ordezkarirekin Oviedon.  |   PiLar etxaniz

LOMCEren aurka, egubakoitzean egindako agerradia.  |    PiLar etxaniz

O h a r r a K

kirol udAlekuAk
Ekainaren 30etik uztailaren 17ra 
egingo dira kirol udalekuak. 
Informazio gehiago, Antzuolako 
Udal Gimnasioan.

txirrindulAritzA
Bihar, zapatua, Txirrindulari 
challenge-ko Iralako kronoigoe-
ra egingo da. Proba 12:00etan 
hasiko da.

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34
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udalbatza bozkatzen, azken osoko bilkurako une baten.  |   joKin bereziartua

jOkIN BErEzIArtuA  |  aramaio

Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korra (HAPO) izan zuten hizpide, 
besteak beste, maiatzaren 30eko 
osoko bilkuran. Diputazioak Foru 
Agindu bidez eten zuen Udalaren 
proposamena, eta jendaurrean 
jartzea adostu zuen udalbatzak, 
aho batez. Aldundiak eskatutako 
"funtsezko aldaketen" artean 
aipagarrienak dira Arrasatetik 
Aramaiorako errepidearen bi 
aldeetara –herrira sartzeko azken 
zuzenean– dauden lursailen kali-
fikazioa aldatu egingo dela. Hala, 
IB-13 gunean –Salazan baserria-
ren altueran, baina errepidearen 
beste aldean– ezingo da indus-
trialderik jarri, Diputazioak uste 
duelako bertan ezin daitekeela 
eraiki. IB-10 gunean, berriz, –Sala-
zan baserriaren ondoan– eraiki-
tzeko aukera egongo da. 

Bestalde, Oletarako Udalaren 
proposamenak ere ez dira onar-
tu. Hala, Udalak aldaketa horiek 
guztiak jendaurrean jarriko ditu, 
herritarren alegazioetarako. 

Biomasa, diru laguntzen zain 
Era berean, biomasa proiektua 
ere izan zuten hizpide osoko bil-
kuran, azken orduko gaien artean. 
Maiatzaren 30ean Udaleko lau 
ordezkari, Ramon Ajuria alkatea 
barne, Jaurlaritzako, HAZIko eta 
Energiaren Euskal Erakundeko 
ordezkariekin bildu ziren, proiek-
tua azaldu eta finantzazioa nola 
kudea daitekeen aztertzeko: "Plan-

teamendua aurreratuta dago, 
baina zalantzak dituzte diru lagun-
tzak emateko orduan. Arauek 
diote Energia Zerbitzu Enpresei 
[ESE] laguntza zati bat eman 
behar diotela eta erakunde publi-
koei beste bat. Euren jarrera ona 
da, baina dokumentazio guztia 
aztertzekotan geratu dira", azal-
du zuen Ramon Ajuriak. 

Alkateak dioenez, herritarra-
ren inplikazioa "ezinbestekoa" 
izango da proiektuak aurrera 
egin dezan eta horretarako sen-
tsibilizazio kanpaina "laster" 
abiatuko du Arteman Komuni-
kazio enpresak. Eskuorriak etxez 
etxe banatuko dira, eta, horrez 
gain, hitzaldiak eta erakusketak 
antolatuko dira. 

Bestalde, batzorde informati-
boetan zenbait aldaketa onartu 
ziren, eta baita Aramaioko Udala 
Goiena Taldeko Errektore Kon-
tseiluan sartzea ere. Aurrerantzean 
Ramon Ajuria alkatea izango da 
Udalaren ordezkaria Goienaren 
Errektore Kontseiluan. 

Plan orokorra eta biomasa 
berbagai azken bilkuran
HaPoren barruan diputazioak eskatutako funtsezko aldaketak jendaurrean 
jarriko dira; biomasa proiekturako sentsibilizazio kanpaina "laster" hasiko da

j.B.  |  aramaio

Badira zazpi urte Peru Abarra-
tegi (Aramaio, 1998) bertso esko-
lan hasi zenetik; bertsolaritza 
txikitatik darama zainetan. Legu-
tion jokatutako Arabako Eskola 
Artekoaren finalean gozatu egin 
zuela dio, eta ilusio handiz ordez-
katuko duela Araba Euskal Herri-

ko Eskola Arteko Txapelketan.
Hasteko, zorionak txapelagatik! 
Gustura geratu zinen finalean egin-
dako lanarekin?
Eskerrik asko! Finalean, finaler-
dian egindako lanarekin baino 
gusturago geratu nintzen. Presioa 
handiagoa izan arren, finalaurre-
koan baino akats gutxiago egin 

nituen; oso pozik nago txapela 
jantzi nuelako. Datorren urtera 
arte ni izango naiz eskola arteko 
txapelduna; beraz, datorren urtean 
defendatu egin beharko dut, nire 
azken urtea izango da-eta. 
Zeintzuk izan ziren finalean egin 
behar zenituen lanak? 
Hasierako agurra, zortziko han-
dian bina bertso ofizioka, zortzi-
ko txikian hiruna bertso ofizioka, 
puntuka eta bakarkako bi bertso. 

Ondoen bakarkakoa egin nuela 
esango nuke, baina puntuazioak 
ez zizkiguten eman...
Euskal Herriko txapelketarako 
sarrera lortu duzu. ze asmo dituzu 
txapelketa horri begira?
Orion jokatuko da eta polita izan-
go da, hori ziur. Euskal Herrikoan 
ere hainbat lagun ditut. Saio 
polita egitea da asmoa. Gozatzea, 
ez daukat beste helbururik. Iku-
siko da noraino hel naitekeen. 
Aramaiok hainbat eta hainbat ber-
tsolari ematen ditu oraindik ere. 
Osasuntsu dagoen seinale? 
Esango nuke baietz. Aramaion 
betidanik egon da bertsorako 
zaletasuna eta ni baino gazteagoak 
direnetako batzuk ere bertsok 
eskolara joaten dira. Araban ere 
hazten doa; Gasteizen, Legution...
Ez dago Gipuzkoako zein Bizkai-
ko egoerarekin konparatzerik, 
baina gorantz doa. Poztekoa da. 

Abarrategi txapelarekin.  |   P.a.

peru abarrategi | arabako eskola arteko bertso txapelketako irabazlea

"Datorren urtean txapela 
defendatu beharko dut, 
niretzat azken urtea da-eta"
bertsolari aramaioarrak araba ordezkatuko du 
euskal Herriko eskola artekoan, ekainaren 21ean

Fracking-aren aurkako erakusketa ikusteko azken aukera 
izango dira gaur eta bihar, Sastiñan. Gaur, egubakoitza, 18:00e-
tatik 20:00etara egongo da zabalik eta bihar, zapatua, 12:30etik 
14:00etara. Bihar, hilak 7, izango da azken eguna. Erakusketan 
lurra ustiatzeko modu horren gaineko panel informatiboak 
ikusteko aukera egongo da, besteak beste. 

'Fracking'-aren aurkako erakusketa ikusteko azken 
egunak gaur eta bihar, Sastiña ermitan

Gure Esku Dagok antolatutako Gure Esku Bidea giza katean Irur-
tzunera (Nafarroa) joango dira aramaioarrak. 08:45ean irtengo dira 
autobusak, kiroldegitik: "Izan puntualak, autobusek ezingo dute 
itxaron". Giza katea 12:00etatik 12:30era izango da eta ondoren 
Etxarriko jaigunera joango dira. 20:00etarako bueltan egongo dira. 
Edozein zalantza argitzeko hiru telefono eman dituzte: 610 26 62 
32 (Etor), 605 76 07 57 (Mikel) eta 660 98 55 80 (Txema).

Gure Esku Dago taldeak puntualtasuna eskatu die 
etzi Irurtzunera joango diren herritar guztiei

Alaiak elkartearen eskutik, Jaurlaritzako Aldez Aurreko Boron-
dateen Erregistroko arduradun Jose Luis Vidalek hitzaldia 
egingo du hilaren 10ean kultura etxean (16:30). Aldez aurreko 
borondateez gain, pertsona edadetuenen zaintza ere izango du 
hizpide Vidalek. Arabako Diputazioaren eta Udalaren laguntza 
jaso dute. Antolatzaileek herritar guztiak gonbidatu dituzte.

Pertsona edadetuenen zaintza eta aldez aurreko 
borondateen gaineko hitzaldia hilaren 10ean

Europako Mendietara irteera antolatu du Orixol elkarteak ekai-
naren 14ko aste bukaerarako. Hilaren 14an sei orduko ibilaldia 
egingo dute eta hilaren 15ean, aldiz, zortzi edo bederatzi orduko 
martxa. Izena eman behar da ekainaren 8a baino lehen; 3035 0161 
28 1611005178 kontu korrontean egin behar da ordainketa, kon-
tzeptu moduan izen abizenak jarrita. Orixoleko bazkideek 70 
euro ordaindu beharko dituzte eta gainerakoek, berriz, 75 euro. 
Ekainaren 14an 06:30ean irtengo dira autobus geltokitik.    

Domekara arte eman daiteke izena Orixolek 
Europako Mendietara antolatu duen irteerarako

Europako Mendiak.  |   CamPing Covadonga

esAnAk

"Biomasaren 
planteamendua 
aurreratuta 
dago; besteak 
dokumentazioa 
aztertzekotan 
geratu dira"

r a m o n  a J u r i a   |   a l k at e a

"trebea da 
ideiak josten"

Abarrategiren irakasle Xabi 
Igoak "ikasle fina" dela dio: 
"Gustuko du bertsotan 
jardutea eta nabari zaio. 
ideiak eta puntuak josten 
trebea da. Lehen, 
perfekzionistegia zela 
esango nuke, eta horrek 
bertsoa pentsatzen 
denbora gehiegi ematea 
eragiten zion, baina asko 
hobetu du zentzu 
horretan". Abarrategiz 
gain, herrian bertsolari 
"bikainak" daudela dio 
igoak: "Giroa eta gazteek 
bertso eskolan landutakoa 
goraipatuko nuke". 
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uBANE MAdErA  |  Leintz gatzaga

Tabako kontuetan kontzientziazio 
handiagoa lortzea eta tabako-men-
dekotasuna gainditzeko bidean 
herritarrei laguntzeko aukeren 
berri ematea dira Euskadi tabako 
kerik gabe izeneko programaren 
barruan sortu gura duten lan-di-
namikaren bi helburuak. 

Joan den maiatzaren 31n izan 
zen tabakorik gabeko munduko 
eguna, eta, hala, haren bueltan 
hainbat ekimen egin dituzte Deba-
goieneko udalerrietan; bada, egun 
eta helburu horrekin bat egin, 

eta Gatzagan ere hala egingo dute 
datozen bi asteotan.

erretzailearen pasaportea 
Hain justu ere, Udaletik jakina-
razi dute ekainaren 10ean eta 
ekainaren 17an (martitzenak), 
12:00etatik 13:00etara bitartean, 
Euskadi tabako kerik gabe pro-
grama ezagutarazteko informazio 
eskuorriak eskuratu ahal izango 
direla Ongizate Sailera joanez 
gero. Eta horrez gainera, Ainara 
Gabilondok, Udaleko Gizarte 
langileak, aditzera eman du auke-

ra izango dela, baita ere, "osasun 
zentroko erizainaren eskutik 
karbono monoxidoaren determi-
nazioak egiteko eta baita erre-
tzailearen pasaportea egiteko eta 
biriketako adina kalkulatzeko 
ere", besteak beste.  

erretzeari uzteko eskaintza 
Programaren helburu orokorrei 
dagokienez, berriz, batetik, zabal-
du gura dute ze abantaila dituen 
maila indibidualean nahiz sozia-
lean tabakorik gabeko bizimoduak: 
"Kontzientziazio-maila handiagoa 
lortu nahi dugu erretzeari uzteak 
dituen onurez eta tabako kerik 
gabeko inguruneak edukitzeko 
beharraz, bai ariketa pertsonal 
modura, bai gure gertuenekiko 
eta, oro har, populazio osoarekin 
dugun erantzukizun modura". 

Eta horren osagarri modura, 
Osakidetzak Debagoieneko uda-

lerrietako osasun-zentroetan 
tabakoa uzten laguntzeko duen 
eskaintzak ezagutarazi eta sus-
tatu gura dituzte: "Herritarrek 
jakin behar dute beraien osasun
-zentrora hurbildu edo bertara 
deitu eta erretzeari utzi nahi 
diotela esan besterik ez dutela 
erretzeari uzteko eskaintza bat 
jasotzeko: gertukoa, doan, erraza, 
eskuragarria, iraunkorra eta 
jarraitua. Era horretan, gero eta 
mendekotasun gainditze gehiago 
egotea espero dugu; izan ere, 
erretzeari uztea errazagoa eta 
interesgarriagoa izango da". 

Euskadi tabako kerik gabe 
programa Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailak, Osakidetzak eta, 
kasu honetan, Debagoieneko uda-
lek elkarlanean lantzen dihardu-
te, kanpaina hutsetik harago, 
lan-dinamika bat sortzeko asmoa-
rekin, jarraipena izango duena.   

Tabako bako filosofiarekin 
bat eginda, hainbat ekimen
bi asteotan informazioa emango dute, eta aukera 
emango dute erretzaileen azterketa egiteko 

Datozen asteotan egingo diren 
hainbat ekimenetarako izen
-emate epeak laster bukatuko 
dira. Alde batetik, gaur da, 
egubakoitza, Zuhatzako uhar-
tera egingo den irteerara 
joateko izena emateko azke-
neko eguna. Labidean eman 
behar da izena. Familiei zuzen-
dutako irteera da hori, abuz-
tuaren 29tik 31ra bitartean 
egingo dena.  

Eta bestetik, ekainaren 
30etik uztailaren 18ra bitartean 
egingo diren udalekuetarako 
izen-ematea ekainaren 13ra 
bitartean dago zabalik (egu-
bakoitza). Labidean egin behar 
da hori, edo ludotekan. 

Udalekuetarako eta 
abuztuko irteerako 
izen-emate datak

elgetA

O h a r r a K

pelotAkAdAz pelotAkAdA
Ekainaren 13rako, Pelotakadaz 
Pelotakada preso eta errefuxia-
tuak etxera lelopean jaialdia 
antolatu dute frontoian. Gaur, 
barikua, kamisetak salduko 
dituzte, Ozkarbipean, 19:30etik 
20:30era.

JuAn tAmAriz, espAloiAn
Gaur eta bihar, 22:30ean. (Ikus 
kultura orriak)

lAn eskAintzA
Udalak peoia behar du eta sei 
hilabeterako kontratua eskain-
tzen du. Eskaerak aurkezteko 
epea zabalik dago ekainaren 
9ra arte.

AutomoBil klAsikoAk
Ekainaren 15erako, domeka, 
ibilgailu klasikoen topaketa 
iragarri dute, 11:30ean hasita. 
Turismo Sailak antolatuta.

Ikasturtea azken txanpan da. 
2, 3 eta 4 urteko geletako hau-
rrak Atxondora joan dira gaur, 
barikua, goiz-pasa egitera. 
Astelehenean eta martitze-
nean, berriz, jaieguna dute 
ikastetxean, eta barikuan 
ikasturte amaierako ikuski-
zuna egingo dute ikasleek, 
15:00etan, Espaloian. 5 urtetik 
gorakoak Arrikrutz kobak 
ikustera joango dira hilaren 
19an, eguena. Biharamunean 
ikasturte amaierako bazkaria 
egingo dute guztiek batera.

Ikasturte amaierako 
irteerak eta 
ikuskizunak eskolan

Domekan, ekainak 8, egingo 
dute erabakitzeko eskubidea-
ren aldeko giza katea, Duran-
go eta Iruñea artean. Elgeta-
rrei Antzuolatik gertu dagoen 
37. kilometroan egotea egoki-
tu zaie, eta atxikimenduak 
lortzeko herrian egindako 
ekimen sortaren ostean Elge-
tako Gure Esku Dago lantal-
deak autobusa antolatu du 
Antzuolarako joan-etorria 
egiteko. Autobusa 09:30ean 
abiatuko da herriko plazatik, 
eta ez da beharrezkoa aurrez 
izena ematea. 

Gure Esku Dago 
lantaldeak autobusa 
antolatu du Bergarara

l.z.  |  eLgeta

Datorren zapatuan, hilak 14, 
izango da Kuadrillen Eguna. 
Aurten ere gisatu lehiaketa, 
herri bazkaria eta erromeria 
antolatu ditu Udalak.

Aurrekoetan moduan, 
Udalak ipiniko ditu kazuelak 
eta kuadrilla bakoitzak hamar 
lagunendako gisatua prestatu 
beharko du, 14:00etarako. 
Zaporea eta itxura baloratuko 
dira. Iaz hamar kuadrillak 
hartu zuten parte, eta Mili-
zianoek irabazi zuten.

Erronka, 
aurten ere, 
gisatu onena 
prestatzea

l.z.  |  eLgeta

Pasiotarren ordenak antolatuta, 
domekan omenduko dute Martin 
Elortza elgetarra (1899-1966). Meza 
esango dute, 12:00etan. Ondoren, 

ekitaldia egingo dute Andra Mari 
plazako monumentuan eta baz-
karia, 14:30ean, kiroldegian. Txar-
telak salgai daude Ugari dendan 
eta bolatoki tabernan. 

Argazki erakusketa 
Martin Elortza nor izan zen gogo-
ra ekartzeko argazki erakusketa 
ere prestatu dute. Domekan hama-
zortzi panel ipiniko dituzte ikus-
gai antzokian, 11:00etatik 21:00e-
tara. Datorren aste bukaeran ere 
ikusgai egongo da barikutik dome-
kara. Antolatzaileek Elortzaren 
senitartekoen laguntza eskertu 
dute, bai argazki erakusketa pres-
tatzeko zein ekitaldiok antolatze-
ko. Zabalik da Elortzaren beati-
fikazio prozesua.

Martin Elortza gotzain 
elgetarrari omenaldia
domekan egingo dituzte ekitaldi nagusiak; argazki 
erakusketa ere ipini dute espaloia kafe antzokian 

lArrAItz zEBErIO  |  eLgeta

Aste honetan aurkeztu dute Elge-
tan Baratze Parke Sarea. Hain 
zuzen ere, Kutxa Ekogunearen 
egitasmoa da, eta Gipuzkoan, 
egun, zortzi baratzek osatzen dute 
sare hori. Donostian, Lezon, 
Errenterian, Hernanin... daude. 
"Udaletik prest gaude apustu hori 
egiteko, baina jakin nahi dugu 
zenbat herritar dauden gertu 
bidelagun izatera", esan du Oxel 
Erostarbe alkateak.

Baratze-zaintza ekologikoa 
Kutxa Ekoguneako Landa Gara-
penaren teknikari Amalia Virtok 
azaldu du baratzekideei partzela 
txiki bat eskaintzen zaiela bara-
tze-zaintza egiteko. "Etxerako 
adinako barazkiak ateratzeko", 
zehaztu du. Baratze-zaintzak eko-
logikoa behar du, eta azpiegitura 
guztien erabilerarako da. Hau 
da, taldean erabiltzekoak dira 
ura hartzeko lekua, arropa alda-
tzeko lekua, materiala gordetze-
ko lekua... "Azken urteotan hain-
bat herritar etorri dira udaletxe-
ra ortua edukitzeko interesa 
dutela esatera", jakinarazi du 
Erostarbek. "Udal lur publikoak 
ez dira asko. Horregatik, zerbait 
egituratuagoa egitea da gure 

asmoa. Ekoparkeen bitartez Eko-
guneak aukera emango liguke 
eskaera horri erantzuna emateko". 
Interesatuek udaletxean eman 
behar dute izena.  

gaur, jolasak eta erakusketa 
Aste Berdearen barruan, umeen-
dako jolasak eta konpostari 
buruzko erakusketa izango dira 
gaur, 18:30ean.

Alegiako baratzekide Garikoitz Zubillaga herritar bati gida ematen .  |  L.z.

Auzo-konpost guneak egoera onean
Joseba Sanchez teknikariak herriko auzo-konpost guneak aztertu 
ditu, eta eguaztenean azaldu zuen "oso ongi" aurkitu dituela. 
Ohikoak diren hiru arazo detektatu dituela esan zuen: eltxoak, 
hezetasun larregi eta, kasuren batean, usain txarra. Hitzaldian, 
arazo horiek konpontzeko neurriak azaldu zituen. Auzo-konpost 
guneetara eraman zituen entzuleak ariketa praktikoak egitera. 

Ortu publikoak eskaintzeko 
aukera aztertzen ari da Udala
interesatutako herritarrik badagoen jakiteko izena emateko epea zabalik dago

KuADriLLEN 
EGuNA

ekAinAk 14, 
zApAtuA

10:30 Plazan, gisatu 
lehiaketa.

14:30 Plazan, sari 
banaketa.

14:30 Plazan, herri 
bazkaria.

17:30 Plazan, erromeria 
Haitzama taldearekin.

leintz gAtzAgA leintz gAtzAgA
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xABIEr urzElAI  |  bergara

Bergararrak dira biak, eta kiro-
lari profesionalak. Eurak, baina, 
kirolari apalen multzoan daude. 
Telebista fokuek itsutu barik 
profesional modura lehenengo 
urteak egiten dabiltza; alegia, 
kirol ibilbide luze baten ametsean, 
hasierako harriak jartzen.

Aitor Arregik (Bergara, 1990) 
ospakizunetan eman du astea; 
Eibarko taldearekin Lehenengo 
Mailara igo da, eta jaia barru-ba-
rrutik bizi izaten dabil; joan den 
astean Lugoren kontrako garai-
penean 90 minutuak jokatu zituen 
Ipuruan. Eta epaileak partiduaren 
amaiera adierazi zuenean Eibar-
ko jai eroan murgildu zen hura 

ere. Azken asteotan iritsi zaio 
orain arte izan ez duen protago-
nismoa, berdegunekoa, jokalariek 
gehien amesten duten hori. 

Baina joan den astean Goie-
nari aitortu moduan, ez dira 
igoerarekin konformatzen, txa-

peldun izan nahi dute: "Ez dugu 
bigarren postua sinatzen". Pauso 
batera dute balentria hori, eta 
asteburuan Numantziari irabazi 
egin beharko diote horretarako. 
Aurrerago egongo da astia etor-
kizunaz arduratzeko. 

Rezusta, finalaren zain 
Beñat Rezusta (Bergara, 1993) 
sekulako denboraldia egiten dabil. 
Lehenengoa du Aspeko pilotari 
moduan, eta, konturatu orduko, 
urteko bigarren finalaren atarian 
da. Finalera bidea, baina, parti-
duz partidu egiten da, eta horie-
tako askotan erakutsi du kontra-
rioak goitik behera menderatze-
ko gauza dela, bai ezker eskuaz 
pilotari ematen dion moduagatik, 
eta baita kantxatik mugitzeko 
duen azkartasunagatik.

Arregik baino astebete gehia-
go itxaron beharko du Rezustak 
ospakizunetan murgiltzeko. Lehe-
nago, baina, Ibai Zabala izango 
du zain, finalean. 

arregi eta rezusta bergararrak, kirol 
lorpen handiak eskuratzeko atarian

eibarko futbol jokalaria bigarren mailako txapeldun izan daiteke sorian

aspeko pilotariak promesen mailako txapela jantz dezake bigarrenez

Aitor Arregi.  |   xabier urtzeLai Beñat rezusta.  |   x.u.

x.u.  |  arrasate

Jaietan murgilduta daudela 
jokatuko dituzte Bergara Hiri-
ko finalak, astelehenean. Hain 
zuzen ere, promesen mailan, 
Errandoneak eta Martinezek 
Arteagaren eta Erasunen 
kontra jokatuko dute. Eta 
nagusien kategorian, berriz, 
Arrietak eta Gorrotxategik 
Santxo eta Urrusola izango 
dituzte aurrez aurre. 

Aste barruan jokatutako 
finalerdietan, Arteagak eta 
Erasunek erraz irabazi zuten 
(22-10). Seniorretan, aldiz, lehia 
parekatuagoa egon zen. Altu-
na bikain ibili zen, baina 
Irustak pilota mordoa galdu 
zituen (22-18).

astelehenean 
jokatuko dituzte 
bergara hiriko 
finalak

x.u.  |  arrasate

Zapatuan egin zuten Aiako 
igoeraren zazpigarren edizioa. 
Aitor Zabaletak irabazi zuen 
jarleku bakarreko ibilgailuen 
kategoriako lasterketa, eta 
Markel Cestafe izan zen garai-
le autoen kategorian, Euska-
diko Mendi Txapelketako 
hirugarren proban. Hala, bi 
bergarar aurre-aurrean.

Gainera, Aiako igoerako 
errekorra gainditzeko lau 
hamarrenera gelditu zen Aitor 
Zabaleta, Lola BMW autoare-
kin. Bigarren postua lehiatua 
egon zen, Arkaitz Ordokiren 
eta Joseba Iraolaren artean. 
Ordokirentzat izan zen. 

zabaleta eta 
Cestafe izan 
ziren aian 
azkarrenak

MAIAlEN tOrrES  |  arrasate

Asteburu gogorra izango dute 
afizionatuen mailako ziklistek, 
Lehendakari Torneorako pun-
tuagarri diren bi lasterketa bai-
tituzte aurretik. Lehenengoa 
Beasainen izango da, zapatuan, 
eta horrek dezente baldintzatuko 
du domekan Bergaran jokatuko 
duten Pentekoste saria; lehen 
lasterketan indar guztia xahu-
t z e n  d u t e n e k  z a i l  i z a n -
go dute domekan ere aurrean ibil-
tzea. Indarrak ondo neurtu behar, 
horrenbestez. Bergarakoak 79. edi-

zioa du, eta helmugatik lehenen-
go pasatzen denak 1951n Loroñok, 
1985ean Indurainek edota 1989an 
Usabiagak eskuratutako garai-
pena berdintzea lortuko du, batzuk 
aipatzearren. 

09:00etan hasita 
Lasterketa 09:00etan hasiko da, 
Amillaga kalean, eta bi ordu 
inguruan 86 kilometro egingo 
dituzte txirrindulariek. Ibilbidea 
Bergaran hasi eta bukatuko dute, 
eta, kilometro gehienak Zubilla-
ga eta Elgoibar artean egingo 

badituzte ere, erabakigarrienak 
73.etik aurrerakoak izango dira. 
Izan ere, Asentzioko gaina igoko 
dute (10:30 aldera) eta indartsue-
nek bakarrik egin ahal izango 
dute aurrera, handik aurrera 
kilometro gutxi geratuko dira
-eta; justu Uberatik jaitsi eta 
Bergararainokoak (11:00).  

Lasterketan izango dira Gipuz-
koako eta Debabarrenako ordez-
kari bergararrak, baita Zirauna-
ko ziklista debagoiendarrak ere. 
Adi Etxabe anaiekin, etxeko pro-
ban aurrean ibil daitezke-eta.

etxabetarrak, pentekoste sarian 
aurrean ibiltzeko hautagaiak
domekan egingo dute lasterketa, bergaran, Lehendakari txapelketa barruan

Beñat Etxabe, Gorlako igoeran, aurreko taldean.  |   x.u.

Arregiren Eibar 
ligako txapeldun 
izan daiteke 
Sorian irabazten 
baldin badu

rezustak 
datorren astean 
jokatuko du 
finala, Ibai 
zabalaren kontra

elite mAilAko kirolAriAk

txirrindulAritzA

pilotA

AutomoBilismoA
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Muruamendiaraz eta Garin, Estalan, joan den astean.  |   antzuoLa Ke

xABIEr urzElAI  |  arrasate

"Iaz egin genuen moduan, aurten 
ere finalera iristea zaila izango 
da eta helburua, gainera, ez da 
lehiatzea bakarrik. Azkenean, 
errugbian jokatuz lagunartean 
gustura ibiltzea da gura duguna", 
adierazi du Igor Isasi entrenatzai-
leak aste barruan. Arrasateren 
indarra ez da sekula Seven-ean 
egon; etxeko txapelketan ez, behin-
tzat. Izan ere, jokalariek berdegu-
nean lehiatzeaz batera lan egin 
behar izaten dute Garagardo Jaia 
antolatzen. Eta kontrarioak fres-
ko iristen dira beti, maila oneko 
jokalari azkarrekin, gainera. 

gakoa, azkartasunean 
Hor dago txapelketa txukuna egi-
tearen gakoa: "Jokalari handiek 
ez dute parte hartu nahi izaten, 
zazpikoan ondo moldatzeko ezin-
bestekoa delako korrika egitea". 
Korrika asko, eta azkar: "Baina 
animatzeko esaten diet, lehia ez 
delako helburu bakarra. Hori bai, 
denok nahi izaten dugu lan txu-
kuna egin". 

Hala, iazko finalera iristeko 
gakoa garbi du Isasik, jokalari 
asko izan zituela eskura: "Arra-
sateko eta Elorrioko jokalariekin 
talde bakarra osatu genuen, eta 

guztira 24 jokalari inguru izango 
nituen jokatzeko zain. Noski, alda-
ketak egiten genituen momentuan 
talde osoa sartzen zen fresko. Eta 
hori igarri egin zen". Horregatik, 
aurten gaitzagoa izango da fina-
lera iristea: "Elorriok talde propioa 

ekarriko du, eta tartean izango 
dira, baita ere, Ordizia edo Bera 
Bera moduko taldeak". Eta nor-
malean eurak izaten dira faborito. 
Zapaturako, gainera, bero handia 
iragarri dute. Berdegunean, ura; 
garagardoa, ondoren.

iazko txapelketa, Mojategin.  |   imanoL soriano

"bera berak zazpikoan jokatzeko 
talde ona izaten du, azkarrak dira"
zapatuan, 15:00etan hasita, mojategik nazioarteko txapelketa hartuko du

kiroLa

errugBiA

x.u.  |  arrasate

Liga txapelketak amaitu badi-
tuzte ere, hainbat futbol talde-
tako zuzendaritzak lanean dabil-
tza datorren urteari begira. 
Entrenatzaileei dagokienez, 
orokorrean, ez dira aldaketa 
handiak egongo, Aretxabaletan 
eta Bergaran Gorka Vallek eta 
Aitor Arratek jarraituko dute
-eta –euren lantaldeekin–. Eta 
Erregional Preferenteko Mon-
dran ere beste horrenbeste, 
Gotzon Urzelaik iaz abiatutako 
proiektuaz segituko du-eta. 

ziklo baten amaiera 
Kontrara, baina, Antzuolan eta 
Aloña Mendin ziklo berri bati 
ekingo diote. Juanina Garaik 
lau denboraldi emankor egin 

ditu Antzuolan; tartean, igoera 
historiko batekin. Eta hark 
utzitako hutsunea bi arrasatea-
rrek beteko dute: Jon Murua-
mendiarazek eta Ekain Garinek. 
Urtetan Mondrako elastikoa 
jokalari moduan jantzi ostean 
denboraldi batez Mondra entre-
natu zuten Iker Zaitegirekin 
batera, 2012an. Orain, Estala 
izango da euren etxea. 

Oñati aldean ere aldaketak 
izango dituzte. Andoni Azkar-
gortarekin urte oso txukunak 
egin ditu Aloña Mendik, eta, 
nahiz eta hainbat eskaintza izan 
dituen, Antzuolakoak urtebetez 
atseden hartzea erabaki du; 
hala, oñatiarrek Idiazabalgo 
Igor Serrano fitxatu dute dato-
rren denboraldirako. 

antzuolak eta aloña mendik 
nobedadeak izango dituzte aulkian

FutBolA

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.

eskaintza baliagarria akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

A+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

245 €
GarBiGailua 3ts-853

A+ Sailkapen energetikoa

315 €
Ontzi-GarBitzailea zDf 3014

A+

1100 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

280 €
GarBiGailua 3ts-865eG

A+

1200 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

299 €
GarBiGailua zwG-6120K

A++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

330 €
GarBiGailua vtO-712D12

A++ Sailkapen energetikoa

360 €
inDuKziO plaKa ehh6232f0K

A++ Sailkapen energetikoa

360 €
laBe pirOlitiKOa eec2400BOx

A+++

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

375 €
GarBiGailua Dyn-8124

1600 
x 
550 
x 
600

Sailkapen energetikoa

299 €
hOzKailua ft2 321

A++

1700 
x 
600 
x 
600

Sailkapen energetikoa

375 €
hOzKailua 3Kf-6400B

A+

eskaintza baliagarria, akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

BOSCH eta Aeg
Deskontu bereziak!
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k u Lt u r a

A. ArANBururzABAlA  |  aramaio

Sastiñako bosgarren musika jaial-
dia abiaraziko du gaur, eguba-
koitza, Aramaioko Udalak. Ekai-
neko egubakoitz guztietan zuze-
neko musika areto bihurtuko 
dute herriko plazako ermitaren 
ingurua. Eguraldiaren  arabera, 
kalean beharrean ermita barruan 
egingo dituzte emanaldiak. 

Gasteizko Jam Pak in Purple 
taldeak zabalduko du aurtengo 
egitaraua, 20:00etan.

ekainean eta irailean 
Kultura eskaintza areagotzeko 
asmoz sortu zuten 2010ean Sas-
tiñako jaialdia. "Sekulako harre-
ra izan du lehenengo urtetik, eta, 
harrezkero, antolatzen jarraitu 
dugu bi zatitan banatutako jaial-
dia; ekaineko eta iraileko eguba-
koitzetan, 20:00etan dira kontzer-
tu guztiak. Polita da askotariko 
herritarrak elkarrekin musikaz 
gozatzen ikustea. Leku pribile-
giatua da horretarako, Sastiña" 
azaldu du Itxaso Aspiazuk, Ara-
maioko Kultura teknikariak. 

Ordutegiari eta publiko zaba-
lari ondo egokitzen zaizkien 
askotariko estiloetako formatu 
txikiko taldeak gonbidatzen dituz-
te. "Aurtengoa Gasteizko XabiGu-
ne Kultur Music elkartearen 
laguntzarekin osatu dugu. Asko-
rentzako ezezagunak diren taldeak 
diren arren, maila handiko musi-
kari profesionalak dira guztiak. 
Aukeraketa egiterakoan, musika 
lasaiaren aldeko apustua egiten 
dugu", esan du Aspiazuk. 

herriko taldeei ere, aukera 
Asko dira herrian dauden kul-
tura taldeak, eta horiei lekua 
egiten saiatzen da Udala; iaz 
Papargorri abesbatza izan zen 
eta aurten Lagun Artean dantza 
taldeak egingo du saioa. "Herrian 
talde asko daude, baina ez dira 
guztiak ondo egokitzen jaialdia-
ren ezaugarrietara. Dantza tal-
dearen proposamena jasota, ego-
ki ikusi genuen ekainaren 20ra-
ko gidatutako dantza saioa egitea", 
gaineratu du antolatzaileak.  

Formatu txikiko kontzertu handiak, gaurtik hasita, aramaion, sastiñaren aurrealdean

ermita, musika areto bihurtuta

Bergarako Belceblues taldea 2012ko ekainean izan zen Sastiñako jaialdian.  |   goiena

esAnAk

"Musika 
lasaiaren aldeko 
apustua egiten 
dugu jaialdian" 

i t x as o  as p i a z u   |   a n t o l at z a i l e a

Ekaineko egubakoitzetan izango diren musika taldeak 
nAked Blues Jazzaren esparruan 
eskarmentua duten Jaime Alvarellosek 
(gitarra eta ahotsa) eta Alejandro 
Mingotek (dobro eta gitarra) osatzen dute 
musika beltza tradizionala oinarri duen 
bikote akustikoa. Musikene, Euskal Herriko 
Musika ikastegian ezagutu zuten elkar. 
ikasketak bukatu eta irakasle lanetan hasi 
zen Mingote Musikenen, eta, besteak 
beste, Alvarellosi eman zizkion eskolak. 
Harrezkero, noizbehinkako harremana izan 
zuten, hainbat jam saiotan elkarrekin 
parte hartuta; bada, iaz iruñeko Animal 
Blues jaialdian erabaki zuten bluesa 
oinarri duen Naked Blues sortzea. 

Naked Blues, ekainaren 27an.  |   x. m. e

the iCer CompAny Arima Sutan 
taldeko abeslari ohi iker Ziaren proiektu 
pertsonala da hori. Garai zail bat bizi izan 
ondoren, etxean grabatutako formatu 
akustikoko kantuen bilduma osatu zuen. 
Grabaketa horiek gertuko musikari eta 
lagun batzuen esku eta belarrietara heldu 
ziren gero; Kerobia, Arima Sutan eta 
Soñadores taldeko kide ohiengana, hain 
zuzen ere. Ziaren kantuak gustuko 
zituztela-eta, berriz grabatu zituzten eta 
beste kantu batzuekin batera osatu zuten  
La expedición a las aguas abisales lana. 
Adituen esanetan, folk-pop estiloko bidaia 
zaindua, ederra eta barnekoia da.

the icer Company, ekainaren 13an.  |   x. m. e.

JAm pAk in purple Jazz, soul, bossa 
eta blues doinuak jorratzen ditu Gasteizko 
talde horrek. 2009. urtean egin zituzten 
lehenengo urratsak, Gasteizko Luis 
Aramburu Musika Eskolaren Combo 
saioetan. ikasgeletatik taberna eta areto 
txikietara egin zuten ondoren salto eta 
orain dela bi urte Sastiñako jaialdian izan 
zuten esperientzia ona errepikatzera datoz, 
gaur. Askotariko taldeetan ibilitako kideek 
osatzen dute, eta, bakoitzaren ibilbidea 
ezberdina den arren, Jam Pak in Purple 
taldean aurkitu dute, bat-bateko musika 
sorkuntza landuz, askotariko musika 
tresnekin doinu eta melodien topagunea.  

Jam Pak in Purple, gaur.  |   xabigune musiC eLKartea

"Herritarrekin 
dantzatu gura 
genuke"

a r a m a i o ko 
taldeak gida-
tuko du ekai-
naren 20ko 
saioa.
Begiratzeko 
baino gehiago, parte har-
tzeko saioa izango da.
dantza herrikoiak dantzatze-
ko aukera eman nahi genuen. 
edozeinek dantzatzeko modu-
koak izango dira; fandango 
eta arin-arinak, korruan dan-
tzatzekoak... Horrez gainera, 
tabernatxo bat jarriko dugu 
pintxoekin eta edariekin, tal-
dearentzako dirua batzeko.
zer deritzozue Sastiñako 
jaialdian bertako taldeei ere 
aukera emateari?
oso ondo dago. ohiko hitzor-
duetara mugatzen gara bes-
tela. oso ondo egokituta 
dagoen tokia da sastiña, eta 
herrian sekulako giroa sortzen 
duen jaialdia.

goiAtz Burgi 
Lagun artean

a. a. 
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ANE ElOrdI  |  bergara

Gure Esku Dago ekimenak 
hainbat ekintza antolatu ditu 
Bergarako Udalaren eta Xaxau 
konpartsaren laguntzarekin. 
Giza katea eguerdiko hama-
bietatik aurrera egingo da, 
eta 14:00etan jai giroan mur-
gilduko da Bergara. 

Musika emanaldiak izan-
go dira, musikari debagoien-
darren eskutik. San Martin 
plazan finkatuko da gazteen 
gunea; eta bertan, Gose talde 
arrasatearrak kontzertua 
eskainiko du, 15:30ean hasita. 
Hirukoteak elektronika, roc-
ka eta trikitiaren doinuak 
nahasita aurkeztuko ditu. 
Ondoren, Esne Beltza taldea 
igoko da taula gainera, 
17:30ean. Xabi Solano gidari 
duen taldeak askotariko esti-
loak landuko ditu, hip-hopetik 
folkeraino. Bestalde, arinago, 
13:00etan, Udal Musika Bandak 
ere saioa eskainiko du.

Eguna borobiltzeko ardu-
ra Emon taldeak izango du. 
Bideberrin izango da kontzer-
tua, 19:30ean, eta ska, cumbia, 
pop-rock zein euskal doinuak 
entzuteko aukera egongo da 
bergararren eskutik.

giza katea dela 
eta, gose, esne 
beltza eta 
emon, bergaran

ANE ElOrdI  |  eLgeta

Mundu mailan onenetakoa den 
Tamariz magoa Elgetara itzuliko 
da. Orain dela hiru urteko Magia 
Mostran hartu zuen parte, eta 
orduko oroitzapen onak dituela 
adierazi du. Debagoienera itzul-
tzeko gogotsu dago: "Polita da 
Elgeta bezalako herri txiki batek 
magiari garrantzia ematea, ez 
baita ohikoena".
Nolakoak izango dira Elgetako ema-
naldiak?
Komunikazio jaialdi bezala, ikus-
leek eta nik elkarrekin amets 
egiteko jaialdia izando da. Guztion 
ametsak elkartuko diren saioa, 
non guztia posible izango den.
Norbaitek zerbait desagerrarazi 
nahi badu, desagerraraztea, edo-
ta gauzak tokiz aldatzea. Ikuski-
zun gozagarria izango da; izan 
ere, tresna txikiekin egiten dut 
magia, adibidez, txanpon eta kar-
tekin, eta holakoetan publikoa 
ez da ikusle soila, parte hartzai-
lea ere bada. Niretzat, ikuslearen 
parte-hartzea oinarrizkoa da.
Emanaldiak egituratzeko orduan, 
zer izaten duzu gogoan?
Ez dut egitura konkreturik jarrai-
tzen, gustuko dut aldaketak egi-

tea. Horretarako, biolin ikusezi-
naren kutxa jokoz beterik era-
maten dut saiora. Bost orduko 
saioa egiteko jokoak eramaten 
ditut emanaldietara, nahiz eta 
ordubete inguru iraun. Ez dut 
programa zehatzik jarraitzen, 
gorputzak eskatzen didana egiten 
dut, eta momenturako egokienak 
diren jokoak ateratzen ditut.
Ikuskizunen aurretik prestaketa 
berezirik egiten duzu?
Ez dut erritualik egiten. Beha-
rrezkoak diren gauzak prestatzen 

ditut, eta une batez pentsatzen 
jartzen naiz, ikusleek eta nik 
elkarrekin tarte alai bat pasatu-
ko dugula. Helburua ez da txalo 
zaparradak jasotzea, tarte atsegin 

bat pasatzea baizik, ikusleek eta 
nik elkarrekin jai alai eta josta-
garria sortzea.
zerk erakartzen zaitu gehien karta 
bidezko magiatik?
Bereziki, ikusleekin komunikatzea 
dut gustuko, eta horretarako kar-
tak baliatzea oso erakargarria da. 
Izan ere, zuhaitzetik datozen 52 
karta dira, guztiak desberdinak 
baina aldi berean multzo oso poli-
ta eratzen dutenak, eta askotari-
ko erabileradunak. Ikuslea era-
kartzeko oso baliagarriak dira 
kartak; zenbat eta gertuago izan, 
orduan eta errazagoa da publi-
koarengan sentsazioak eragitea.
Magoen giltzarrietako bat berri-
kuntza etengabea da. 
Bai, hala da. Nik egunero 6, 7 
edo 8 ordu egiten ditut kartak 
eskuan ditudala, joko eta triki-
mailu berriak asmatzeko asmoz. 
Beti bururatzen zait zerbait, amets 
txikiak sortzen nago etengabe.
Egoera oparoa bizi du magiaren 
munduak egun?
Bai, oso egoera ona da. Mago 
gazte asko daude, eta askotariko 
arloak lantzen dituztenak, esate-
rako, ilusio handiak edo telebis-
ta bidezko magia. Duela 20 edo 
30 urtetik hona magiarekiko inte-
resa hazi egin da, eta asko dira 
ikasi nahi dutenak. Ilusioz eta 
gogoz dauden gazte asko daude. 
Nire eginbeharretako bat haiei 
erakustea da, munduan zehar 
ibiltzen naiz hitzaldiak eta ikas-
taroak eskaintzen; azkena Japo-
nian egin dut. Magoen bilerak 
dibertigarriak dira, elkarri azken 
berrikuntzak egiten dizkiogu.

Juan tamariz, Elgetan, 2011ko Magia Mostran.  |   goiena

"Helburua ez da 
txaloak jasotzea, 
tarte atsegin bat 
pasatzea baizik"

Juan tamariz | magoa

"beti bururatzen zait zerbait, amets 
txikiak sortzen nago etengabe"
juan tamariz magoa elgetako espaloian izango da gaur eta bihar, 22:30ean

 kuLtura

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

gizA kAteAren
JArrAipen BereziA
goienA teleBistA | sAio BereziA
ekainak 8: Saio berezia, 21:00etan.

goienA.net | uneoroko JArrAipenA
ekainak 8: Jarraipena, momentuero, zehatz 
eta zabal, Goiena.net-en. 

goienA pAperA | erreportAJe BereziA
ekainak 9: Kronika zabala.

twitter sAre soziAleAn | uneoroko JArrAipenA 
Jarraitu @goiena erabiltzailea.
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uBANE MAdErA  |  bergara

Iparraldeari gau berezia eskaini, 
eta Pazkoetarako kontzertua 
antolatu du Bergarako Udalak. 
Bihar, zapatua, 23:00etan. Mixel 
Ducauk aurreratu ditu xeheta-
sunak.  
Errobiren garaian kantu klasikoe-
tan  ibili ostean, Bidaia taldearekin 
munduko folklore kantuak ere txer-
tatu dituzue zuen diskoetan; Ber-
garara  zer ekarriko duzue?
Bidaia taldearekin hiru disko 
egin ditugu eta hiruretatik kan-
tuak hartuko ditugu, baita ere 
zaharrago batzuk; adibidez, Zal-
dibobo garaiko Lurra kantua; 
noizbehinka Erribera ere kan-

tatzen dugu Carolinarekin [Phi-
lips]…  
Horrenbestez, entzuleei zer esan-
go diegu: joateko eserita, lasai eta 
abesten egoteko pentsamendua-
rekin?
Bai, gurekin normalki horrela 
pasatzen da: jendea eseri egiten 
da, eta entzuten egoten da. 
Momentu goxo bat pasatzen dugu 
elkarrekin. Kantu batzuk dan-
tzagarriak dira, nahi badute 
jaiki eta dantzatu pixka bat; 
baina ohituraz, jendeak, eseri, 
entzun eta kantu batzuk gurekin 
kantatzen ditu. 
gozotasuna da, akaso, zuen ema-
naldien ezaugarri nagusia, beraz?

Bai; entseatzen dugu zela ezarri 
publikoaren eta gure artean hala-
ko intimotasun bat, konplizitatea,  
eta elkarrekin kantatzea; kantu 
batzuk errazak dira errepikatze-
ko, eta, normalean, jendeak gogo-
tsu kantatzen du gurekin. Zibu-
run horixe egin dugu orain dela 
gutxi festa handi batean, eta 

horrela gertatu da. Helburua da 
momentu lasai bat pasatzea elka-
rrekin.  
Anje duhalde ere bertan egongo  
dela kontuan hartuta, sustraietara 
(Errobi) jotzeko ere aprobetxatuko 
duzue elkarrekin abestuz edo?
Zergatik ez. Arratsaldean elkar-
tuko gara soinu probak egiteko; 
beraz, seguru aski, bai, konpon-
duko dugu zerbait, elkarrekin 
egiteko kanturen bat. Hori erra-
za da guretzat, memoria hor dago 
eta ez da ahazten hori. 
Bidaia taldearen beste ezaugarri 
bat ere bada ezohiko instrumentuak 
erabiltzen dituzuela, ezta?
Pixka bat bai. Erabiltzen dugu, 
bereziki, zanfoña; hori ez dago 
oso ikusia Euskal Herrian. Bai, 
berriz, Gaztelan, Frantziako erdian 
eta Italian… Beraz, berezitasuna 
badu, eta biziki ongi ezkontzen 
da nire gitarrarekin. Eta nik 
jotzen dut, baita ere, banbuzko 
klarinetea, oso soinu gozo eta 
intimua ematen duena. 
Besterik gura baduzu gaineratu…
Espero dugu Iparraldeko isla on 
bat, eta nahiz eta ez garen gaz-
tedi berria [Barre], pozik elka-
rrekin egongo garela Bergarako 
festetan.

Mixel Ducau.  |   mixeL duCau

mixel Ducau | bidaia taldeko abeslaria

"momentu goxo bat pasatzen 
dugu entzuleok eta geuk 
elkarrekin kontzertuan"
'iparraldea bergaran' kontzertuan parte hartuko 
du, duhalderekin eta martikorenarekin batera

u.M.  |  aretxabaLeta

Biltegitik irten gabe, globoz, 
itsasontziz edo gameluz, isto-
rio horretako protagonistek 
munduari bira emango diote 
80 kaxatan. Jules Verneren  
Munduari itzulia 80 egunetan 
abentura bidaia abiapuntu 
duen istorioa da. 

Horixe da Markeliñe kon-
painiaren Kartoibiraka antzez-
lanaren oinarria, datorren 
domekan (ekainaren 15ean) 
Aretxabaletara ekarriko dute-
na, Zaraia aretora. 17:00etan 
hasiko da ikuskizuna, ordu-
bete iraungo du eta sarreraren 
prezioa hiru euro da.

Istorio horren bitartez, 
Markeliñe konpainiak zera 
ere azpimarratu gura du: per-
tsona makinatik bereizten duen 
ezaugarria dela jolasteko eta 
sortzeko duen gaitasuna. 

munduari bira 
emango diote 
"80 kaxatan", 
aretxabaletan

M.A.  |  soraLuze

Maiatzaren 9an Antzuolan 32 
bikotek hasitako Plazatik Gaz-
tetxera XIII. bertso txapelketak 
baditu irabazleak: Manu Goio-
gana eta Jokin Bergara. Are-
txabaletan bizi den Maddi Sara-
sua lapurtarra ere izan zen 
Soraluzeko finalean, Manex 
Astigarragarekin batera. 

Bertsotan fresko 
Lau bikote, zortzi bertsolari, 
elkartu ziren Soraluzen finala 
jokatzeko. Zortziko handiko 
ariketarekin eman zioten hasie-
ra saio puntuagarriari, eta 
horrez gain, ariketa hauek egin 
behar izan zituzten bertsolariek: 
zortziko txikian; oinak emanda 
eta azken aurreko puntua eman-
da bertso bana; puntu erantzu-
nak; koplaka; eta bakarka. 
"Hasieratik bukaeraraino saioa-
ri eustea lortu zuten zortzi 

bertsolariek, eta entzuleek ere 
ez zuten hutsik egin, bertsoaldiak 
gogotsu txalotuz eta giro ederra 
sortuz", jakinarazi dute antola-
tzaileek. Gainera, Goiogana eta 
Bergara bikote txapelduna nabar-
mendu gura izan dute: "Bertso-
tan ederki egin zuten, fresko 
nabaritu genituen eta arrazoie-
tan eta azken kolpean asmatuz". 
Hala, buruz burukoa jokatu 
beharrik gabe izan ziren saioko 
lehenak. Txapeldunek Eibar eta 
Markina-Xemeingo kanporake-
tetan erakutsitako joera man-
tendu zuten. Horien atzetik 
geratu ziren Asier Azpiroz eta 
Adur Gorostidi.

Maddi Sarasuak eta Manex 
Astigarragak ere txapelketa 
polita jokatu dute. Debako kan-
poraketa pasatu zuten, baita 
finalerdia ere, baina Soraluzen 
ezin izan zuten borobildu ordu-
ra arte egindako lana.

goiogana eta bergara 
nagusi plazatik gaztetxera  
antzuolan hasitako xiii. bertso txapelketa 
bukatu da Maddi Sarasua finalean izan dela

Finaleko bertsolariak Maddi Sarasua erdian dela.  |   PLazatiK gaztetxera

MIrArI AltuBE  |  aretxabaLeta

Ray eta Nick bikotearen pasadi-
zoak iritsiko dira gaur Arkupera, 
22:00etan. Koka-kola eta Barea 
lanarekin Ez dok Amairu taldea-
ren gaineko kontuak eta kantuak 
gogoraraziko dituzte, betiere 
umorea lagun.

meritua aitortzera 
Xentimorik gabe ibili ziren Ray 
eta Nick, Ramon Agirre eta Ina-
zio Tolosa, aurreko lanarekin 
munduan zehar, eta orain etxeko 
kontuekin datoz. Euskal kanta-
gintzaren eta kulturaren historian 
zeresan handia izan zuen taldea-
ren kontuak. "Ez Dok Amairuren 
aurkezpenean, argazkia atera 
zutenean, huts egin zuten bi lagu-
nek eta orain euren garrantzia 
errebindikatzera datoz, meritua 
aitor diezaietela eskatzera, libu-
ru bat eskuartean hartuta. Libu-
ru horretan euren istorio guztia 
jaso dute", jakinarazi du Ramon 
Agirre aktoreak. Eta horixe da 
aitzakia Ez Dok Amairuren garaia-
ri errepasoa egiteko: "Umore 
giroan eta kantuan, Ez Dok Amai-
ruren hastapenei errepasoa egin-
go diegu, kantuak lardaskatuta, 
parodiatuta", gaineratu du.

konplizitate handiko bikotea 
Konplizitate handia dago Agirre-
ren eta Tolosaren artean, eta 
horrek emaitza bikainak eman 
dizkiela onartu du Agirrek: "Aspal-
ditik ezagutzen dugu elkar eta 
oso ondo konpontzen gara; izan 
ere, musikarekiko eta antzerkia-

rekiko antzeko sentsibilitatea 
dugu, eta hortik, lanean ondo 
baino hobeto moldatzea".

Antzezlana aurkeztu zutene-
tik 40 baino toki gehiagotan egon 
dira, eta jakinarazi du oso harre-
ra ona izan dutela guztietan: 
"Aurreko emanaldia [Xentimorik 
gabe] arrakastatsua izan zen, 

baina hau oraindik gehiago esan-
go nuke, gaia geureagoa delako, 
beharbada". Hala ere, badaki ez 
dela samurra aretoak jendez bete-
tzea, eta aretxabaletarrak gonbi-
datu ditu gaur gaueko ekitaldira: 
"Lasai-lasai afaldu eta gero etor 
daitezela; oso ondo pasatuko dute-
la ziurtatzen diet".

inazio tolosa eta ramon Agirre.  |   googLe

ez Dok amairuren kontuak eta 
kantuak umore giroan gaur arkupen
'Koka-kola eta barea' antzezlanarekin datoz ramon agirre eta inazio tolosa

esAnAk

r a m o n  a g i r r e   |   a k t o r e a

"Ez dok 
Amairuren 
hastapenei 
errepasoa da"

"umore giroan 
egingo dugu, 
kantuak 
lardaskatuta"
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BARNE DEKORAZIOA
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GREMIOEN KOORDINAZIOA
ALTZARIAK

ibargarai 4, 20570 bergara   -   TEL./FAXA: 943 76 37 37   -   imb_estudioa@hotmail.com

bergara 
jaietan!

Jaietako egitaraua | txosnagunea | bakaiLao Lehiaketa | reyes azkoitiari eLkarrizketa | erraLDoien Jaia 
errekortaDore DesaFioa | argazki zaharrak | kanpoan bizi Diren bergararrak | musika eskaintza |  'iparraLDea bergaran'

irudietan, 
Bergarako 
erraldoiak.
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PENTEKOSTE JAIAK 2014
BERGARA

Ekainaren 6tik 10era arte

ondo 
pasau

jaixetan!

Ariznoa • Azpeitxi • Bule • Etxagi • Euxebio II
Irish Pub Galways • Kayak • Pol Pol • Toki Ona • Usoa
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egubakoitza

6
15:00 ikasle bazkaria txosnetan.

18:00 - 20:30 aroztegi 
aretoan eibarko pintura elkarteko 
margolarien lanen erakusketa. 

20:00 jaiei hasiera emateko 
txuPinazoa (reyes azkoitiak 
botako du) eta bitorianatxoren 
jaitsiera, san martin plazan. 

segidan, udaL musiKa 
bandaren KaLejira, 
herriguneko kaleetan, san martin 
plazatik irtenda. Txun-da-ta, 
txun-da-ta…

20:30 elektrotxarangarekin kalejira 
san martin plazatik irtenda. 
antolatzailea: txosna batzordea.

Iluntzean matxiategin barraKen 
ireKitzea.

23:00 dantzaLdia imuntzo eta 
beloki taldearekin san martin 
plazan. Trikitilariak gara eta harro 
gaude!

23:00 Kontzertua bideberrin:  
glaukoma, Kashbad, adams Party, 
eta abar.

zapatua

7
09:00 bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro. Dira, dira zezenak 
dira… harrapatzen bazaitu!

10:00 34. Haur eta gazteen 
PLastiKa sariKeta, beart 
bergarako arte elkartearen 
laguntzarekin, san martin plazan.

10:00 diana. bolutik bergarako 
trikitilariak; Labegaraietatik 

elgoibarko dultzaineroak; 
oxirondotik udal txistulari banda.
ondoren herriko plazan elkartuko 
dira guztiak eta mizpirualdera 
egingo dute bisita.

11:00 Herriko elkarteen arteko 
baKaiLao LeHiaKeta san martin 
plazan. sukaldarientzako lapiko eta 

amantalak: Lacor-ek emandakoak. 
Herritarrentzako mokadua etxe 
hauei eskerrak: Konde, mizpildi, 
ogiberri elkoarti, ogizun eta olabe 
okindegiak; Comercial miner, 
Lopez-ojeda (atxega), manso 
Hermanos eta txomin zubeldia 
edari banatzaileak; antia, igartza, 

joseba, sebastian imaz, urzelai, 
Leturia eta rezola harategiak. 

11:00 taLoaK egiteko umeentzako 
tailerra, san martin plazan. Um… ze 
goxua!

11:30 Pentekosteetara 
ongietorria emateko ekitaldia, 
iazko Pentekosteetatik hona 
mundura etorri diren bergarar 
txikitxoei, udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan. ondoren argazki bateratua 
aterako dute udaletxearen 
kanpoaldean, artxibo aldeko 
eskaileretan.

12:00 - 14:00 eta 18:00 - 20:30 
aroztegi aretoan eibarko 
pintura elkarteko margolarien lanen 
erakusketa.

12:30 bergarako, Kataluniako, 
mutrikuko eta Hernaniko 
erraLdoien KonPartsaKo 
KaLejira bergarako kaleetan. 
Gigantes, gigantes, vestidos 
elegantes…

Jaietako 
egitaraua

Bitorianatxo, San Martin plazara bidean, jaiak hasteko.  |   goiena

Jai-batzordiak gertatu 
dau programa dotoria: 
kultura, kirol, musika 

eskaintza paregabia. 
Badu piperra ta gatza 
ta badauka koloria, 
baina ez da obra amaitua 
soilik da borradoria; 
herriak izan behar du 
jai hontako aktoria, 
irten kalera ematera 
indarra ta adoria, 
jaixari erantsi poza 
kantua ta umoria, 
ta egitarau berez ona 
bihurtuko da hobia.

tirolinan zintzilika 
agur keinuak eginez, 
Bitorianatxo jaitxi da 
betiko asmo berdinez.  
Aurten bada berri onik? 
galdetu dau jakin-minez; 
Kanto, Miren ta Enrike 
gurekin dira atseginez, 
hala be penatan gaude 
denak eduki ezinez. 
Mozolotegitik dator 
juergarako gogo finez 
balerua betia ta 
moño dotoria zinez, 
antosiñaz bustitzera 
guztiok jai-zipriztiñez.

ilusiño berezixa 
dakar jai-aurreko txanpak, 
orduagatik galdezka 
etxeko neska matrakak, 
Zenbat paga, zein erropa? 
urduritasun galantak, 
kuadrilako lehenbiziko 
gaupasa ta jai-estanpak, 
hainbat oroimen ta kontu 
txaranga eta barrakak; 
helduak bakallaua ta 
gaztiak berriz bokatak, 
ikustekuak beste behin 
gure ohiko zalapartak; 
pasa ditzagun guztiok 
Pazko jai-egun apartak.

Alkatearen 
agurra

ag U r r a

jAIONE  
ISAzElAIA
bergarako 
alkatea

ONDO PASAU 
JAIXETAN!

24 urtez BerGaran zuekin. eskerrik asko denoi!

• INPLANTEAK punta-puntako teknologiarekin
• Aho zirugia.
• Ortodontzia.
• Odontologia orokorra.
• Ahoko eta aurpegiko estetika plasmarekin. 
• Estetika eta hortzen zuritzea teknika bereziarekin.

Aseguruak: PADI (Osakidetza), AEGON
Tel.: 943 76 56 88
Fraiskozuri 5A, 1-D. BERGARA

J. alberto Gorosabel Mendizabal doktorea
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eta zarra trikitilariek eta incansables 
txarangak animatuta. 

12:30 dantzaLdia nuevo talisman 
orkestrarekin espoloian. 

14:30 Herri bazKaria san martin 
plazan (euria egiten badu, 
Labegaraietako kiroldegian).

adingabeei bazkarian ez zaie 
alkoholdun edaririk banatuko. 
Kuadrillaka jarri nahi duzuenok 
denok taldean agertu beharko duzue 
bazkaltzera, mahaien antolaketa ez 
oztopatzeko.

18:00 PomPer xaboi-ponpen 
ikuskizuna eta tailerra munibe 
plazan.

18:30 gaztetxoentzaKo eta 
gazteentzaKo zezentxoaK 
eta bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

19:00 bergara Hiria PiLota 
PartiduetaKo FinaLaK udal 
Pilotalekuan. antolatzailea: bKeren 
pilota saila. Mil colorau! Mil colorau!

20:00 Laket-en Kontzertua 
bideberrin.

23:00 CamP dantzaLdia vulkano 
orkestra taldearekin espoloian.

23:00 Kontzertua bideberrin: 2 
bala. tajon Prieto eta Kuajaloteak.

martitzena
umeen eta heLDuen eguna

10
09:00 bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro. 

11:00 - 14:00 HaurrentzaKo 
joLasParKea ipintza ii-ko 
patioan. Puzgarriak, zirkuitu 
tibetarra, pendulua…

12:00 Herri KiroL 
eraKustaLdia san martin plazan. 

joxe mari olasagasti, donato 
Larretxea, alex txikon eta ernesto 
ezpeleta Bihurri aizkoran, eta 
joseba ostolaza eta idoia etxeberria 
harri jasotzen. ondoren herri kirolen 
tailerrak ikusleentzat. Zaassssttt! 
Eman hor aizkorakada 
gozo-gozoooo! Azpi-azpitiooo…!!!

12:30 – 14:00 arantza eta 
Pantxoren kantu emanaldia 
domingo martinez de irala kalean. 

17:00 – 20:00 HaurrentzaKo 
joLasParKea ipintza ii-ko 
patioan.

17:00 aspe pilota enpresak 
antolatutako 1. mailako PiLota 
jaiaLdi ProFesionaLa. Mil azul, 
mil azul…

18:00 bingo herrikoia munibe 
plazan (euria eginez gero, san 
martin plazako arkupeetan). 

18:00 bertso saioa txosnetan.

18:00 - 20:00 aroztegi aretoan 
eibarko pintura elkarteko 
margolarien lanen erakusketa.

18:30 erreKortadore esKoLa 
zezentxoeKin zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

20:00 – 21:00 eta 22:30-00:30 dj 
Festa dj oihan vegarekin, san 
martin plazan.

20:00 roCK kontzertua txosnetan: 
bidelapurrak.

22:00 FiLm Laburren lehiaketa 
txosnetan.

00:00 bitorianatxoren 
igoera san martin plazan. 

zapatua

14
12:00 - 14:00 eta 18:00 - 20:30 
aroztegi aretoan eibarko 
pintura elkarteko margolarien 
lanen erakusketa.

14:30-15:30 entrenamendua

ondoren moto-Kros txapelketa 
angiozarrera bidean dagoen 
zirkuituan. antolatzailea: bergara off 
road.

Domeka
euskaL herriko  
behi suharraren eguna

15
Egun osoan eKitaLdiaK 
zezen-plazan eta seminarioko 
patioan. egun osoko sarrera: 10 
euro.

12:00 - 14:00 aroztegi 
aretoan eibarko pintura 
elkarteko margolarien lanen 
erakusketa.

13:30 bakailao lehiaketako sari 
banaKeta san martin plazan.

13:45 Haur eta gazteen plastika 
lehiaketako sari banaKeta, san 
martin plazan.

14:30 bazKarixa Fermin valencia 
kantautorearekin, txosnetan.

16:00 goitibeHera txaPeLKeta 
san martzialgo bidean.

18:00 bergarako, Kataluniako, 
mutrikuko eta Hernaniko 
erraLdoien KonPartsen 
KaLejira bergarako kaleetan udal 
txistulari bandaren laguntzarekin. 
ibilbidea: san martin plaza, 
bidekurutzeta, ramon m. Lili, 
ibargarai, irizar, Kruz gallastegi, 
bideberri, Fraiskozuri, Herri Lagunak, 
d. irala, barrenkale, san martin 
plaza.

18:00 roCK maratoia irizarko 
lorategian.

18:30 erreKortadore 
gaztetxoen txaPeLKeta 16 
urtetik beherakoentzat, eta ondoren 
16-20 urte bitarteko 
erreKortadore gazteen 
txaPeLKeta seminarioko 
zezen-plazan. sarrera: 3 euro.

21:00 La jodedera, txosnetan.

23:00 dj amaia 
txintxurretareKin jaialdia  
zezen-plazan (euria eginez gero 
seminarioko karpan). 12-16 urte 
bitartekoentzat. 

23:00 iParraLdea bergaran: 
anje duhalde, erramun martikorena 
eta mixel ducau eta Caroline 
Philipsen kantaldia san martin 
plazan (euria eginez gero udal 
Pilotalekuan). aulkiak izango dira.

23:15 roCK kontzertua txosnetan: 
mc onak eta arkada social.

Domeka
gure esku Dago eguna

8
09:00 bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

09:00 Pentekosteetako xaKe 
txapelketa udaletxeko bilkuren aretoan.

09:30 txirrinduLari 
LasterKeta, Pentekosteetako 
saria Lehendakari trofeoa. 

antolatzailea: Lokatzam ziklismo 
eskola.

10:00 Kedada. ondoren txosnetatik 
musika animazioarekin eta san 
martin plazatik udal txistulari 
bandarekin eta musika eskolako 
txistulari eta trikitilariekin irteera 
Labegaraietarantz.

12:00-12:30 gure esku dago giza 
Katea.

12:00 - 14:00 aroztegi aretoan 
eibarko pintura elkarteko 
margolarien lanen erakusketa.

13:00 udal musika bandaren 
Kontzertua espoloian. 

egitaraua: 
'aLtzasu' (martxa), a. gz. 
Chirlaque. bere 50. urteurrenean

'La beLLe HÉLÉne' (obertura), j. 
offenbach

'eusKaL Herria Kantuz', a. gz. 
Chirlaque

'beauty and tHe beast' 
(musikala), a. menken

'Louis armstrong medLey', 
arr: n. iwai

zuzendaria: alfredo gz. Chirlaque

14:00 gure esKu dago ekitaldi 
berezia san martin plazan.

14:00 -19:00 sLide txirrista 
erraldoia eta puzgarriak oxirondo 
plazan.

15:30 gose taldearen kontzertua 
san martin plazan.

16:00 irrien LagunaK 
txosnagunean.

17:30 Herrixa dantzan 
txosnagunean.

17:30 esne beLtza taldearen 
kontzertua san martin plazan.

17:30 aPar festa oxirondo plazan.

18:30 eusKaL HerriKo 
erreKortadore txaPeLKeta 
zezen-plazan. sarrera: 3 euro.

19:30 emon taldearen kontzertua 
txosna gunean.

asteLehena
kuaDriLen eguna

9
11:30 tabernen eta KuadriLen 
arteKo Herri KiroLen 
txaPeLKeta zezen-plazan, xapre umeak, gustura barraketan.  |   josetxo arantzabaL

Gure Esku Dagok ekitaldi berezia egingo du domekan, hilak 8. Argazkian, Bergarako beste ekitaldi bat.  |   goiena

Goitibehera txapelketan, gaztea ziztu bizian.  |   josetxo arantzabaL

Esne Beltza taldearen kontzertua izango da.  |   goiena

Ibargarai 24 Bergara
Tel.: 943 76 70 29

Ondo pasa Pazkoetan!

Orain, Super Amaran ere bai!

IBILI app berria
eskuragarri

IBILI menaje

San Juan auzoa
BeRgARA
Tel.: 943 76 35 44 • Faxa: 943 76 51 39
Web orria: www.ibili.net

Ondo pasa jaiak!

1942a ezkero
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eta zarra trikitilariek eta incansables 
txarangak animatuta. 

12:30 dantzaLdia nuevo talisman 
orkestrarekin espoloian. 

14:30 Herri bazKaria san martin 
plazan (euria egiten badu, 
Labegaraietako kiroldegian).

adingabeei bazkarian ez zaie 
alkoholdun edaririk banatuko. 
Kuadrillaka jarri nahi duzuenok 
denok taldean agertu beharko duzue 
bazkaltzera, mahaien antolaketa ez 
oztopatzeko.

18:00 PomPer xaboi-ponpen 
ikuskizuna eta tailerra munibe 
plazan.

18:30 gaztetxoentzaKo eta 
gazteentzaKo zezentxoaK 
eta bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

19:00 bergara Hiria PiLota 
PartiduetaKo FinaLaK udal 
Pilotalekuan. antolatzailea: bKeren 
pilota saila. Mil colorau! Mil colorau!

20:00 Laket-en Kontzertua 
bideberrin.

23:00 CamP dantzaLdia vulkano 
orkestra taldearekin espoloian.

23:00 Kontzertua bideberrin: 2 
bala. tajon Prieto eta Kuajaloteak.

martitzena
umeen eta heLDuen eguna

10
09:00 bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro. 

11:00 - 14:00 HaurrentzaKo 
joLasParKea ipintza ii-ko 
patioan. Puzgarriak, zirkuitu 
tibetarra, pendulua…

12:00 Herri KiroL 
eraKustaLdia san martin plazan. 

joxe mari olasagasti, donato 
Larretxea, alex txikon eta ernesto 
ezpeleta Bihurri aizkoran, eta 
joseba ostolaza eta idoia etxeberria 
harri jasotzen. ondoren herri kirolen 
tailerrak ikusleentzat. Zaassssttt! 
Eman hor aizkorakada 
gozo-gozoooo! Azpi-azpitiooo…!!!

12:30 – 14:00 arantza eta 
Pantxoren kantu emanaldia 
domingo martinez de irala kalean. 

17:00 – 20:00 HaurrentzaKo 
joLasParKea ipintza ii-ko 
patioan.

17:00 aspe pilota enpresak 
antolatutako 1. mailako PiLota 
jaiaLdi ProFesionaLa. Mil azul, 
mil azul…

18:00 bingo herrikoia munibe 
plazan (euria eginez gero, san 
martin plazako arkupeetan). 

18:00 bertso saioa txosnetan.

18:00 - 20:00 aroztegi aretoan 
eibarko pintura elkarteko 
margolarien lanen erakusketa.

18:30 erreKortadore esKoLa 
zezentxoeKin zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

20:00 – 21:00 eta 22:30-00:30 dj 
Festa dj oihan vegarekin, san 
martin plazan.

20:00 roCK kontzertua txosnetan: 
bidelapurrak.

22:00 FiLm Laburren lehiaketa 
txosnetan.

00:00 bitorianatxoren 
igoera san martin plazan. 

zapatua

14
12:00 - 14:00 eta 18:00 - 20:30 
aroztegi aretoan eibarko 
pintura elkarteko margolarien 
lanen erakusketa.

14:30-15:30 entrenamendua

ondoren moto-Kros txapelketa 
angiozarrera bidean dagoen 
zirkuituan. antolatzailea: bergara off 
road.

Domeka
euskaL herriko  
behi suharraren eguna

15
Egun osoan eKitaLdiaK 
zezen-plazan eta seminarioko 
patioan. egun osoko sarrera: 10 
euro.

12:00 - 14:00 aroztegi 
aretoan eibarko pintura 
elkarteko margolarien lanen 
erakusketa.

13:30 bakailao lehiaketako sari 
banaKeta san martin plazan.

13:45 Haur eta gazteen plastika 
lehiaketako sari banaKeta, san 
martin plazan.

14:30 bazKarixa Fermin valencia 
kantautorearekin, txosnetan.

16:00 goitibeHera txaPeLKeta 
san martzialgo bidean.

18:00 bergarako, Kataluniako, 
mutrikuko eta Hernaniko 
erraLdoien KonPartsen 
KaLejira bergarako kaleetan udal 
txistulari bandaren laguntzarekin. 
ibilbidea: san martin plaza, 
bidekurutzeta, ramon m. Lili, 
ibargarai, irizar, Kruz gallastegi, 
bideberri, Fraiskozuri, Herri Lagunak, 
d. irala, barrenkale, san martin 
plaza.

18:00 roCK maratoia irizarko 
lorategian.

18:30 erreKortadore 
gaztetxoen txaPeLKeta 16 
urtetik beherakoentzat, eta ondoren 
16-20 urte bitarteko 
erreKortadore gazteen 
txaPeLKeta seminarioko 
zezen-plazan. sarrera: 3 euro.

21:00 La jodedera, txosnetan.

23:00 dj amaia 
txintxurretareKin jaialdia  
zezen-plazan (euria eginez gero 
seminarioko karpan). 12-16 urte 
bitartekoentzat. 

23:00 iParraLdea bergaran: 
anje duhalde, erramun martikorena 
eta mixel ducau eta Caroline 
Philipsen kantaldia san martin 
plazan (euria eginez gero udal 
Pilotalekuan). aulkiak izango dira.

23:15 roCK kontzertua txosnetan: 
mc onak eta arkada social.

Domeka
gure esku Dago eguna

8
09:00 bigantxaK zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

09:00 Pentekosteetako xaKe 
txapelketa udaletxeko bilkuren aretoan.

09:30 txirrinduLari 
LasterKeta, Pentekosteetako 
saria Lehendakari trofeoa. 

antolatzailea: Lokatzam ziklismo 
eskola.

10:00 Kedada. ondoren txosnetatik 
musika animazioarekin eta san 
martin plazatik udal txistulari 
bandarekin eta musika eskolako 
txistulari eta trikitilariekin irteera 
Labegaraietarantz.

12:00-12:30 gure esku dago giza 
Katea.

12:00 - 14:00 aroztegi aretoan 
eibarko pintura elkarteko 
margolarien lanen erakusketa.

13:00 udal musika bandaren 
Kontzertua espoloian. 

egitaraua: 
'aLtzasu' (martxa), a. gz. 
Chirlaque. bere 50. urteurrenean

'La beLLe HÉLÉne' (obertura), j. 
offenbach

'eusKaL Herria Kantuz', a. gz. 
Chirlaque

'beauty and tHe beast' 
(musikala), a. menken

'Louis armstrong medLey', 
arr: n. iwai

zuzendaria: alfredo gz. Chirlaque

14:00 gure esKu dago ekitaldi 
berezia san martin plazan.

14:00 -19:00 sLide txirrista 
erraldoia eta puzgarriak oxirondo 
plazan.

15:30 gose taldearen kontzertua 
san martin plazan.

16:00 irrien LagunaK 
txosnagunean.

17:30 Herrixa dantzan 
txosnagunean.

17:30 esne beLtza taldearen 
kontzertua san martin plazan.

17:30 aPar festa oxirondo plazan.

18:30 eusKaL HerriKo 
erreKortadore txaPeLKeta 
zezen-plazan. sarrera: 3 euro.

19:30 emon taldearen kontzertua 
txosna gunean.

asteLehena
kuaDriLen eguna

9
11:30 tabernen eta KuadriLen 
arteKo Herri KiroLen 
txaPeLKeta zezen-plazan, xapre umeak, gustura barraketan.  |   josetxo arantzabaL

Gure Esku Dagok ekitaldi berezia egingo du domekan, hilak 8. Argazkian, Bergarako beste ekitaldi bat.  |   goiena

Goitibehera txapelketan, gaztea ziztu bizian.  |   josetxo arantzabaL

Esne Beltza taldearen kontzertua izango da.  |   goiena

Ibargarai 30 BERGARA
Tel.: 943 76 52 88 - Faxa: 943  76 25 64

iBARRALDE
Administrazio zerbitzuak SL

 Fiskalak

 Laboralak

 Kontableak eta juridikoak

 Finken administrazio zerbitzua

Ondo pasa jaiak!
25.068 kolegiatu
zenbakia

Angiozar 3-1 BeRgARA • Tel.:  943 76 55 70 - 686 47 68 52
www.arababusbergara.com • info@arababusbergara.com

Ondo pasa jaiak!
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Irizar Ibilbidea 1 behea 
BERGARA
Tel.: 943 76 53 42 
Faxa: 943 76 52 16
bergara@gokierreformak.es

Ondo ibili jaixetan!

Teilatuak, fatxadak, igogailuak, sukaldeak, bainugelak.

Ondo pasau jaixak!

San Martin plaza
www.bergara.net • bergara@bergara.net

Tel.: 943 77 91 00 – Faxa: 943 77 91 63

MIrArI AltuBE  |  bergara

Txosnagunea gertu eta Herri 
Mugimenduko kideak jaiak has-
teko gogoz. Xaxau birusak, beste 
urte batez, ekitaldiz beteko du 
txosnagunea. Aurten, gainera, 
sekula baino jai indartsuagoak 
gertatu dituzte, lau egunetik bos-
tera pasatuta; horretan jardun 
dute herriko zazpi eragilek azken 
hilabeteotan. Jaiak girotu eta 
osatu egingo dituzte egitarau 
propioarekin, egitarau euskaldun, 
herrikoi eta osatuarekin. Izan 
ere, antolatu dituzte bazkariak, 
bertso saioa, film labur lehiake-
ta… eta, zelan ez, gura beste 
kontzertu, mila estilotakoak.

Txosnagunearen irekiera eki-
taldia gaur, egubakoitza, izango 
da elektrotxarangak lagun egin-
da. Bitorianatxori ongietorria 
egin ondoren Bideberriraino joko 
dute, eta herri guztia jaietan 
murgildu dela iragarri. Hori bai-
no lehen, baina, ikasleen bazka-
ria izango da eguerdian, azken 
urteotan legez. Gaua, ostera, jaie-
tako lehen kontzertuak girotuko 
du estilo guztiz ezberdinetako 
hiru talde elkartuta: Glaukoma, 
Kashbad eta Adams Party.

Bazkariarekin Fermin Valencia 
Bihar, zapatua, elkartasun baz-
kariak irekiko du txosnagunea.
Aurten, gainera, Fermin Valencia 
kantautore nafarrak egingo die 
lagun; Nafarroari, askatasunari 
eta frankismoaren biktimei eskai-
nitako abestiekin girotuko du 
hark bazkalostea. 

Arratsaldean, ostera, herriko 
rock taldeen txanda izango da 
eta bi gunetan elkartuko dira. 
Eta afalaurretik Karibeko doinu 
alai eta dantzagarriak ekarriko 
ditu La Jodedera laukoteak. Gau 

partea rockarendako izango da, 
beste behin, eta oraingoan McO-
nak eta Arkada Social taldeak 
izango dira oholtza gainean. 

Domeka da aparteko eguna, 
ekainaren 8a. Izan ere, Gure Esku 

Dago jaialdiarekin bat egingo 
dute Pazkoek. Udalarekin elkar-
lanean jardun du Herri Mugi-
menduak antolakuntza lanetan, 
eta ekitaldiak plazan eta txosna-
gunean izango dira.

Astelehenean ere ez da musi-
karik falta izango txosnagunean, 
eta iluntzean Laket taldearekin 
erromeria giroa topatuko dute 
hurbiltzen direnek. Gaua bertso 
doinuek hasiko dute, Iñaki Gurru-
txagak eta Aitzol Barandiaranek 
sortutako 2 Bala proiektuak, hain 
zuzen ere. Eta ondoren, dantza-
rako ordua iritsiko da Tajon 
Prieto eta Kuajaloteak taldearekin; 
Kuajolotour 2014 bira barruan 
geldialdia egingo dute nafarrek. 

emakumeak nagusi bertsotan 
Azken egunean, martitzena, bertso 
saioa izango da protagonista. Amaia 
Agirrek jarritako gaiei erantzun-
go diete Alaia Martin, Oihana 
Bartra, Miren Amuriza eta Beñat 
Ugartetxea bertsolariek. Jarraian, 
Bidelapurrak bikoteak  Amerike-
tako Estatu Batuetako kantu tra-
dizionaletan oinarritutako doinu 
akustikoak ekarriko ditu. 

Jaiok agurtzeko, film laburren 
lehiaketaren sari banaketa eki-
taldia egingo dute.

txosnetan, edan eta jan
Bideberrin hiru txosna daude, 
eta, edatekoaz gain, jatekoa ere 
egongo da, horietako batean ogi-
tartekoak emango dituzte-eta. 
Plazako txosna ere, aurten, Herri 
Mugimenduaren ardurapean dago. 
Eta bertako kideek dei egin dute 
edalontzi berrerabilgarriak era-
biltzeko jaiotan, txosnetan zein 
gainerako tabernetan.

Kontzertuen berri zabalagoa 
48. eta 49. orrietan.

txosnagunea gertu jaizaleak hartzeko
Herri mugimenduak sekula baino jai indartsuagoak antolatu ditu, lau egunetik bostera pasatuta

Herritarrak txosnagunean, iaz egindako bazkarian.  |   imanoL soriano

Film laburren lehiaketa hirugarrenez
Herri Mugimenduak hirugarrenez deitu du 
Pazkoetako film laburren lehiaketa, eta herritarrei 
animatzeko dei egin die. izan ere, edonork parte 
hartu ahal izango du, eta saria eskuratu. Filmaren 
gaia norberak aukeratuko du, ez dago inolako 
baldintzarik. Luzerari dagokionez, ostera, gehienez 
zortzi minutu izango ditu. 

Lehiaketara aurkeztutako lan guztiak 
Pazkoetako martitzenean, ekainak 10, emango 
dituzte, txosnagunean, 22:30ean. Sariak ere 
bertan erabakiko dituzte ikusleek.

Argibide gehiagorako, honako helbidera idatzi: 
xaxaukonpartsa@gmail.com. Edo 615 73 45 53 
telefono zenbakira deitu (Jone).
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BEROGAILUAK, KLIMATIZAZIOA ETA UR BEROA

Saunier Duval

San Lorentzo 21
20570 Bergara

Tel.: 943 76 06 61
www.sematecguip.com

bergara@ofisat.net

LAGUNTZA TEKNIKORAKO ZERBITZU
OFIZIAL BAIMENDUA

Sematec
G U I P U Z C O A

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

ALTZARI DENDA
ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 034630

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 765491

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

proiektuak · koltxoiak 
Horma-Armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · eskailerak · leihoak · 
Tarimak · egur lanak
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BERGARA • San Juan auzoa • 943 76 22 97

Ondo ibili jaietan!

Artekale 9 Tel.: 943 76 11 83

eta ondo pasau jaixak!

1908tik zuekin
eskerrik asko guztioi

MIrEN ArrEgI  |  bergara

Pentekosteetako bakailao lehiake-
tak 22. aldia du aurten. Bihar izan-
go da hori, San Martin plazako 
arkupeetan. 11:00etarako lanean 
hasita beharko dute parte-hartzai-
leek eta 12:45ean entregatuko dute 

bakailaoa. Epaimahaiak onena zein 
den erabaki beharko du 13:30erako; 
orduan izango da sari banaketa. 

Bederatzi elkarte 
Elkarteen arteko lehiaketa izango 
da biharkoa. Hain zuzen ere, parte 

hartuko duten bikoteek elkarte 
bana ordezkatuko dute: bederatzi-
ren artekoa izango da aurten lehia. 
Hemen parte hartuko dutenak: 
Aizpe, Artatse, Basalgo, Danok Bat, 
Gorla, Pertxa, San Juan, Santa Ana 
eta Toki Eder.

bihar zapatuan da, san martin plazan, elkarteen arteko 
bakailao lehiaketa; 13:30ean jakingo dira irabazleak

bederatziren artekoa 
izango da aurten lehia

aizpe eLkartea

"Amak egiten zuen erara" prestatuta
Aizpe elkarteko toño Gonzalezek eta Jenny Higuerasek 
hirugarrenez hartuko dute parte bakailao lehiaketan: "Oso ondo 
pasatzen dugu eta urtetik urtera hobetuz goaz, gainera. Aurten, 
irabaztea da erronka", diote. Horretarako bakailaoak ona izan behar 
duela gaineratu dute eta garrantzitsua dela ondo gezatzea. "Amak 
primerakoa egiten zuen. Guk ere hala egingo dugu", dio Gonzalezek. 

Jenny Higueras eta toño Gonzalez.  |   t. gonzaLez

Jose Mari eta Josune Perez, aita-alabak.  | j.m Perez

pertxa eLkartea

irabaztea ez, 
parte hartzea
Hiru-lau bat urte daramatzate 
Joxe Mari eta Josune Perez 
aita-alabek bakailao lehiaketan 
Pertxa elkartea ordezkatzen. 
2013ko bikote irabazlea da, 
gainera: "Aurtengoa ere 
irabazten badugu poztuko gara, 
baina ez da hori helburua, 
parte hartzea baizik", dio Jose 
Mari Perezek. 

Bakailao irabazle batek izan 
behar dituen ezaugarriez 
galdetuta dio garrantzitsuena 
dela "gatza ondo kentzea eta 
saltsa ona lortzea. Horretarako, 
eragin eta eragin egin behar da. 
Oliba olio on batek ere 
garrantzia handia du".

BAKAiLAO ONA EGitEKO...

"Eragin eta 
eragin, saltsa 
ona lortzeko"

artatse eLkartea

Sekretuak sekretu izaten segitzen du
Mikel Gomez eta Jose Mari ilarduia eskarmentudun lehiakideak 
dira. "urteak daramatzagu parte hartzen eta bi bider irabazi ere 
egin dugu", diote. Eta gaineratu: "Klabea da jenero ona. Bakailaoa 
Eibartik ekartzen dugu egunean bertan. Olioak izan behar du birjina 
estra eta berakatzak, gorria. Horretaz aparte, saltsa ondo loditzea 
da garrantzitsua. Gure sekretua ez dugu hemen esango...".

Jose Mari ilarduia eta Mikel Gomez.  |   m.gomez

BAKAiLAO ONA EGitEKO...

"jeneroa ona 
izatea da oso 
garrantzitsua"

BAKAiLAO ONA EGitEKO...

"Bakailaoak 
izan behar du 
txuri-txuria"
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MIrEN ArrEgI  |  bergara

Arratsaldeko zortzietan udale-
txeko balkoitik botako duten 
txupinarekin eta Bitorianatxoren 
jaitsierarekin batera hasiko dira 
gaur 2014ko Pentekoste jaiak. 
Datozen bost egunotan atsedene-
rako tarte gutxi izango da Ber-
garan; jaiei hasiera emango dien 
txupina botatzeko ardura pilota 
taldeko Reyes Azkoitiak izango 
du aurten. 
jaiei hasiera emateko ardura zurea 
da aurten. Polita, ala?
Sorpresaz hartu nuen Kultura 
zinegotziaren deia. Duela pare 
bat aste deitu zidaten. Momentuan 
bertan ez nuen jakin zer esan, 
zer erantzun. Une oso txarrak 
pasatzen dihardugu, taldeko dele-
gatu Luis Mari Gutierrezek iktus 

bat izan zuenetik, eta horrela 
harrapatu ninduen, triste 
samar. 
zalantzak izan zenituen, beraz?
Egia esan, bai. Ez ninduen gogo-
tsu harrapatu. Frontoiaren era-
bilera dela-eta ere izan ditugu 
gaizki-ulertuak Udalarekin eta 
horrek ere sortzen zizkidan zalan-
tzak. Udal ordezkariekin eurekin  
izandako bilera baten ondoren 
konbentzitu nintzen guztiz. 

Azken finean, pilota taldean egin-
dako lanaren errekonozimendua da 
hau.
Ez dut niganako errekonozimen-
du moduan hartzen. Niri, pertso-
nalki, ez zaizkit horrelakoak 
askorik gustatzen. Animatu banaiz 
izan da pilotako talde guztiari 
egiten zaion errekonozimendu 
moduan ulertzen dudalako; egu-
neroko jardunean buru-belarri 
aritu garen taldekide guztioi egi-
ten zaigun omenaldi txikia. Urte 
asko daramatzagu lanean, nirekin 
batera hasi ziren orain taldean 
dauden beste guztiak ere. Oso 
lantalde polita osatzen dugu eta 
gurako nuke horrela jarraitu 
beste urte askotan. Hori horrela 
izanik, pentsatu nuen garrantzi-
tsua zela gaur hor egotea.

Ondo lagunduta egongo zara, gai-
nera. Pilotako gaztetxoz inguratu-
ta, alegia.  
Bai, bai. Horrek ere animatu 
ninduen txupina botatzera. Pilo-
ta taldeko neska-mutikoak nire-
kin egongo dira balkoian eta nire 
bilobak ere izango ditut ondoan. 
Eurak izango dira globoak eta  
serpentinak botako dituztenak.  
Ilusio handia egiten dit umez 
lagunduta egoteak. 

ume eta gaztetxoz inguratuta, 
udaletxeko balkoian seguru izango 
duzula norbait buruan.
Zalantza barik, Luis Mari Gutie-
rrez. Arrasaten dago maiatzaren 
1a ezkero. Asko gogoratzen naiz 
berataz eta gaur txupina botatze-
ko momentuan ere hala izango 
da. Errehabilitazioarekin-eta asko 
ari da hobetzen eta ondo jarriko 
den esperantza handia daukagu. 
Animo asko hemendik!
zerbait gehitu gurako zenuke?
Esan dut gaizki-ulertu batzuk 
izan ditudula Udalarekin eta gai-
neratu gurako nuke gu gertu 
gaudela elkarlanerako eta arazoak 
daudenean berba egiteko. Fron-
toiaren erabilerari dagokionez, 
baina, eskertuko genuke sentsi-
bilitate pixka batekin jokatzea.  

reyes Azkoitia, udaletxeko balkoian.  |   josetxo arantzabaL

reyes azkoitia | pilota taldeko entrenatzailea

"urte askoan 
egindako lana 
errekonozituko 
dute gaur"
Pilota taldeko entrenatzaileak 
botako du gaur balkoitik txupina

"Sorpresaz hartu 
nuen gonbita; 
momentuan ez nuen 
zer erantzun jakin"

"Pilota taldeko 
gaztetxoz 
inguratuta egongo 
naiz gaur"

Amillaga 5ean izango duzu zure Ford zerbitzu berria

BERGARAN
FORD MUGARRI

LASTER INAUGURAZIOA

Bergarar guztioi 

jai zoriontsuak 

opa dizkizuegu!

Amillaga 5. BERGARA. 670 82 71 86
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MIrArI AltuBE  |  bergara

Bihar, zapatua, erraldoien eguna 
izango da; dantza, buelta eta jira, 
kalean gora eta kalean behera 
ibiliko diren pertsonaia handien 
eguna. Goizean (12:30) eta arra-
tsaldean (18:00) izango dira kalean 
umeen gozagarri diren konpartsak. 
Aurten, gainera, Bergarako Erral-
doi Taldea ez da bakarrik ibiliko, 
kanpotik etorritako lagunak izan-
go dituzte inguruan: Molins de 
Rei herrikoak (Bartzelona), Her-
nanikoak eta Mutrikukoak.
Bergarako taldean zenbat erraldoi 
dituzue?
Hamar; sei handiak: Joxe Bixen-
te eta Mari Kattalin; Madalena 
eta Ximon; eta Peru eta Marixa. 
Bi ertainak: Felisin eta Guti. Eta 
bi txikiak: Elhuyar anaiak.
Aurtengo jaietan, gainera, ez zare-
te bakarrik ibiliko, ezta?
Ez; Molins de Rei herritik, Her-
nanitik eta Mutrikutik etorrita-
koak izango ditugu lagun, guzti-
ra, 24 bat erraldoi.
Eta horiek dantzan jartzeko zenbat 
lagun zaudete Bergaran?
24 bat heldu eta beste horrenbes-
te ume ibili izan gara.
zuk zeuk zein erabiltzen dituzu?
Handienak, Madalena eta Ximon; 
pisutsuenak direlako.

Horiekin dantzatzea samurra da?
Bai; bi horiek 48 kiloren bueltan 
dituzte. Bi zaharrenek, Joxe 
Bixentek eta Mari Kattalinek, 
ostera, 22 kilo, baina samurragoa 
da pisutsuenak erabiltzea. Pisua, 
pisua da; baina zaharrek pisurik 
handiena buruan dute, eta oreka 
mantentzea gehiago kostatzen 
da. Nork berea dauka…
Eta umeen artean zeinek du arra-
kasta handien?
Horretan ez dago zalantzarik, 
Gutiri eta Felisini egindako ipo-
txek; askogatik, gainera. Ez baka-
rrik Bergaran, hemendik kanpo 
ere bai, Donostian, Bilboko Aste 
Nagusian…
Baina umeek ez dituzte eroaten 
horiek, ezta?
Ez, orain arte ez, gutxienez metro 
eta erdiko garaiera behar delako 
horiek ibiltzeko. Gure asmoa da 
umeendako apropos egindako 
Elhuyar anaiekin hastea lehe-

nengo, gero Gutirekin eta Feli-
sinekin jarraitu eta azkenean 
erraldoi handietara iritsi.
jaietan lan egin behar izatea neka-
garria da?
Ez, zapatuan bakarrik ibiltzen 
gara-eta. Gainera, talde guztia 
elkarrekin afaltzera joaten gara 
bukatutakoan.
umeen gozagarri dira erraldoiak; 
horrek ematen du poztasunik?
Bai, horixe. Orain dela hamabi 
urte hasi ginen gu, eta geroz eta 
jende gehiago datorrela gure 
atzetik ikusi dugu. Eta umeen-
dako sortutako erraldoiekin, 
oraindik eta gehiago. Hala, jarrai-
pena izango dugu…
Erraldoiak eguraldi onaren lagun 
dira; jaietan inoiz etxean geratu 
beharrik izan duzue?
Behin. Iazko Pazkoetan pilotale-
kuan babestu behar izan ginen. 
Eta aurtengo Inauterietan ezin 
izan gara irten, hamabi urteotan 
lehenengoz.
Aurtengo jaietarako, badaezpada, 
bigarren planik pentsatu duzue; 
jendea kanpotik etorrita tristea 
litzateke ezin irten geratzea…
Oraindik ez dugu ezer pentsatu, 
baina zapatu arratsaldean pilo-
talekua libre egoten da, eta pen-
tsatzen dut han sartuko garela.
Eta, betiko legez, Elgoibarko gai-
teroak izango dituzue lagun?
Bai, bai; zoritxarrez herrian ez 
dugu gaiterorik eta Elgoibarkoak 
ditugu geuretako hartuta.
Irailean Molins de rei herrira joa-
teko asmoa duzue?
Bai, irailaren 27an eta 28an joan-
go gara bisita bueltatzera.

ibon unamuno, Bergarako kalean.  |   jagoba domingo

ibon unamuno | erraldoien taldeko kidea

"aurten 24 bat erraldoi izango 
gara gaiteroekin kalejiran"
molins de rei, Hernani eta mutrikutik etorritakoak izango dituzte lagun

"Orain dela hamabi 
urte hasi, eta geroz 
eta jende gehiago 
dator atzetik"

"zalantza barik, guti 
eta Felisin ipotxak 
dira arrakasta 
handien dutenak"

Pazkoa jai zoriontsuak

Ibargarai 11  tel.: 943 76 28 92

08:30etik - 20:30era zabalik

Pazkoa jai zoriontsuak

• Odontologia orokorra
• Periodontzia
• Ortodontzia
• Endodontzia
• Kirurgia
• Protesiak
• Inplanteak
• Estetika
• Hortzen zuritzea

ibargarai 9, 1-B. Bergara Tel.: 943 76 00 23 - 665 72 36 28 Ordutegia: 08:00-21:00 (eguerdian ere zabalik).

 ONDO
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JAIXAK!
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Finantzazio era ezberdinak
INFORMA ZAITEZ!
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Sukaldeko altzariak eta osagarriak

BERGARA
Aitziturri 4, 193 posta-kutxa

Tel.: 943 76 19 95 Faxa: 943 76 07 49
E-posta: bergara@servimasa.com

LEZO
103 industria poligonoa

Tel: 943 52 05 00 Faxa: 943 515757

www.servimasa.com

®

Birziklatzeko erraztasunak ematen dizkizugu. 

Zatoz eta informa zaitez!

Ondo 
pasa 

Pazkoetan!
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ondo pasau jaixak!

AGORROSIN
OSTALARITZA

Boni Laskurain 21 • 943 77 70 30

San Juan Auzoa. Larramendi Industrialdea, Partzela I-1
Posta Kutxa, 5 
20570 Bergara

Tel.: 943 82 94 83 - Faxa: 943 76 41 85
embalan3@embalan3.com

www.embalan3.com

ondo pasau jaixak!

julEN APErrIBAI  |  bergara

Zezenzaleek gozatzeko aukera 
izango dute aurten ere Pentekos-
teetan. Ekainaren 8an, domeka, 
errekortadore gazteek eta bete-
ranoek zezen-plazan egingo duten 
desafioa izango da saio nagusia. 
Askotariko joko eta ariketak 
egingo dituzte bi taldeetako par-
taideek, eta zezenak Iñigo Almor-
tzaren Bergarako Zezenak gana-
dutegiak jarriko ditu. 

Beteranoen taldean ariko dira  
Unai Arana Xurra (Bergara, 1980) 
eta Iker Agirre Txili (Bergara, 
1981). Makina bat urte daramate 
biek ere errekortadore. Zezenak 
beti gustatu izan zaizkie eta zale-
tasun horrek "Euskal Herriko 
hainbat herritan uztai-txapelke-
tak" antolatzera eraman zituela 
gogoraratzen dute, baita "mundu 
horretan sartzera ere". 

Urte hauetan hainbat herri-
tatik pasa dira bi bergarar horiek. 
Zezenaren aurrean jartzeak bel-
durra eragiten dien galdetuta, 

"beldurra baino gehiago errespe-
tua" sorrarazten diela argi dute. 
Honela dio Aranak: "Beldurra 
duena ez da zezenaren parean 
jarriko, guk egiten duguna lehe-
nengo pertsonan bizi dutenek 
soilik dakite guretzat hori zer 
den", Durangoko uztai-txapelke-
ta batean hartutako kolpe bat 
gogora ekarri duen bitartean. 
Hain zuzen ere, Agirrek beste 
kirol arriskutsu batek norbaiti 
eragin diezaiokeen "adrenalina 
igoera"-rekin konparatzen du 
eurek egiten dutena. 

herriko gazteentzako aukera
Desafioari eta zezenen inguruan 
egingo diren ikuskizunei begira 
ilusioz dira bi errekortadoreak. 
Eguraldi ona eginez gero, zapatuan 
eta domekan plaza jendez beteko 
den esperantza dute. 

Haurrak eta gazteak ariko 
dira zapatuan. 16 urtez azpikoen 
eta 16-20 urte artekoen txapelke-
tak egingo dira. Bigarren txapel-

keta horretako lehen bi sailkatuek 
promesekin aritzeko aukera izan-
go dute hurrengo egunean. Herri-
ko bi gazte ere aukeratu dituzte 
promesekin lehiatzeko. "Hasiera

-hasieratik gurekin ibili diren 
gazteak dira eta desafioan parte 
hartzea nahi genuen, maila ona 
erakutsi dute eta bertan aritzeko 
gai dira", dio Aranak. 

egitarau zabala 
Jaietarako antolatu dituzten gai-
nontzeko ekintzetan herritarren 
parte-hartzea lortu nahi dute  
Aranak eta Agirrek. Bi errekor-
tadoreak antolatzaile lanetan 
ibili diren arren, herritarren 
inplikazioa beharrezkoa dela 
deritzote. Egitarauan horretara-
ko aukera zabala egongo dela dio 
Agirrek: "Goizetan egunero egon-
go dira zezen bolaztatuak, aste-
lehenean, Kuadrillen Egunean, 
izan ezik. Arratsaldeetan, berriz, 
zapatu eta domekakoaz gain, 
astelehenean eta martitzenean 
haur eta gaztetxoentzako zezen-
txoak egongo dira". 

zezenek ere 
lekua izango 
dute jaietan
Promesen eta beteranoen arteko 
errekortadore desafioa izango da 
saio nagusia Pentekosteetan

iker Agirre (zutik ezkerrean) eta unai Arana (zutik eskuinean), Jon Maiztegi eta Julen Murgiondo gazteekin.  |   goiena

esAnAk

"Errekortadore 
direnek soilik 
dakite guretzat 
hau zer den"

u n a i  a r a n a   |   e r r e k o r ta d o r e a

"Entrenamendu 
onena herriz 
herri zezenetan 
ibiltzea da"

i k e r  a g i r r e   |   e r r e k o r ta d o r e a
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• Kortinak
• Kortinoiak
• Estoreak
• Fundak
• Mantelak
• Nordikoak
• Izarak
• Oihalen neguko  

kolekzio berria  
ikusgai eta orain

  AlFONbrAK

TElAETXE 
Oihalen neurketatik etxean  

ipintzera arte dena gure esku

TElAETXE 
Oihalen neurketatik etxean  

ipintzera arte dena gure esku
Fabrikako preziotan

Elgeta bidea,  
gasolindegitik  
300 metrora  

• bErGArA• 
 

Tel.: 943 76 39 40 / 41
Astelehenetik 
larunbatera 

10:00etatik 13:00etara  
eta 

16:00etatik 20:00etara 
zabalik

Ibargarai Etorbidea 17, behea • 20570 BERGARA (Gipuzkoa) • Tel.: 943 53 44 53 • www.felsinee.net

ASEGURUEKIN ERE LAN EGITEN DUGU

ONDO PASAU 

PENTEKOSTE 

JAIXAK!!

Saioa Etxabarri Mujika
Kol. Zenb. 1500

RPS: 297/13

FISIOTERAPIA eta ERREHABILITAZIOA: 
 •  Fisioterapia orokorra 
 •  Drainatze linfatikoa 
 •  Kirol fisioterapia 
 • Tekarterapia 
 •  Fisioterapia perineala 
 •  Fisioterapia obstetrikoa (Haurdunaldiko minak - Erditze aurreko eta ostekoa)
 •  Metodo Hipopresiboa 
 •  R.P.G-S.G.A. 
 •  Elikadura eta Nutrizioa

PODOLOGIA
GIZA-ELIKADURA , DIETETIKA eta NUTRIZIOA
NATUROPATIA eta BIOMAGNETISMO MEDIKOA

ondo
pasau
jaixak!
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Bertan ikusten da 1992an 
jaietako blusa lehiaketan parte 
hartu zuen kuadrilletako bat. 
Lehiaketa hartan parte hartzen 
zuten kuadrillek jaietako blusa 
bat, kuadrillaren argazki dotorea 

eta esaldi bat euskaraz aurkeztu 
behar izaten zituzten. Egun, 
ordea, tradizio hori galduta dago 
bergararren artean.

argazkia:  Berrigara 63. zenbakia.

Blusa lehiaketa, 
iraganean gelditu  
den ohitura

Bideberrin jarritako txosnen 
inguruan bildu ziren Bergarako 
gazteak 1992an, eta, aurten ere, 
txosnetako giroa tinko 
mantenduko da toki berean. Garai 
batean txosna kopurua handiagoa 

bazen ere, oraingoan, bi txosna 
txiki eta handi bat nahikoa izango 
dira  bazkaria, kontzertuak eta 
bestelakoak animatzeko. 

argazkia:  Berrigara 67. zenbakia.

urtero legez, 
txosnak Bideberrin 
jarriko dituzte

Betidanik sortu dute giro atsegina 
bergararrek herri bazkarian, eta 
urtetik urtera kuadrilla gehiago 
erakartzen ditu. 1995ekoa da 
argazki hori, eta 150 lagun inguru 
bildu ziren Jardunek eta Olinpiada 
Batzordeak antolatutako 
bazkarian. Kuadrillen artean jai 
giroa eta umorea izan ziren 
protagonistak. Bazkalostean 
kuadrillek kalejira egin zuten 
herriko kaleak alaituz, baina 
orain, txarangarekin batera 
egiten dute. Aurten, 700 txartel 
jarri dituzte salgai herri 
bazkarirako, eta, eskaera oso 
handia izan denez, herritar askok 
ez dute lekurik lortu.  

argazkia: Berrigara 195. zenbakia,

Herri bazkariak gero 
eta jende gehiago 
biltzen du plazan

tradizioak eta berrikuntzak batzen jakin dute bergararrek jaietan

jON MOñux  |  bergara

Bergaran, aspalditik ospatzen 
dituzte udaberri garaian Pente-
koste jaiak, Pazkoak bezala eza-
gunagoak bergararren artean. 
Urteak joan eta urteak etorri, 
ohitura eta ospakizun berriak 
agertuz joan dira eta beste batzuk, 
berriz, jaietako programetatik 
desagertu dira. 

Bergarar asko gogoratuko 
dira estanpen lehiaketaz, Txibis-
toren eta Xirulariren jaitsieraz 
edota blusa lehiaketaz. Gaur 
egungo haur eta gazteei urruti 
gelditzen zaizkien ospakizunak 
dira horiek. Hala ere, beste ohi-
tura asko sortu edo mantendu 
dira. Herri bazkaria, baltsa jai-
tsiera eta tabernen arteko jolasak, 
esaterako, urteroko ohitura bila-
katu dira Pazkoetan. 

Argazki zaharrak gogora  
Gaztetxoenek lehengo jaiak eza-
gutzeko eta nagusiagoei iraga-
neko irudiak gogora ekartzeko, 
1973. eta 1995. urteen artean Pen-
tekoste jaietan ateratako argaz-
ki zaharrak bildu dira bi orrial-
de hauetan. Hain zuzen, lehe-
nengo eta azkenengo erretratuak 
Bergarako Udal Artxiboarenak 
dira eta beste hirurak, berriz, 
Berrigara aldizkarian argitara-
tutako argazkiak dira.

pazkoetan mantendutako eta 
galdutako ohiturak iruditan

1979ko ekainaren 1ean, 
txibistoren jaitsierak eman zien 
hasiera pazkoei San Martin 
plazan. urtebete geroago, berriz, 
Xirulariren jaitsiera egin zuten. 
Eskumako erretratua, hain 
zuzen, 1980an egin zuten 
Xirulariren jaitsieraren argazki 
bat da. 1981ko ekainaren 5ean 
egin zuen lehen aldiz jaitsiera 
gaur egun bergarar guztiek 
ezagutzen duten Bitorianatxok. 
Harrezkero, hogeita hamalau 
urtetan zehar, urtero eman die 
hasiera eta bukaera Pazkoei 
pertsonaia horrek.

argazkia: bergarako udal artxiboa.   
bke fondoa (ariz ondo).                                     
egilea: Foto uribe (bergara).

Bitorianatxoren 
jaitsieraren 
aurrekariak

Ondo pasa pentekoste jaixetan!

Zorionak, bergarar guztioi!

-  Era guztietako eraikuntzak
-  Erreformak
  lokal komertzialak
  Teilatuak
  Sukaldeak
  Bainuak
  Fatxadak
-  Baserri eta jauretxeen erreformetan eta 

txaleten eraikuntzan espezializatuak
-  Gremioen koordinazioa
-  Proiektuak

Tel.: 943 76 45 50 - 679 00 40 89
Arruriaga 5 
20570 BERGARA (gipuzkoa)
elusueraikuntzak@telefonica.net
www.construccioneselusu.comCONSTRUCCIONESERAIKUNTZAK S.A.

%10eko 

DESKONTUAK!
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Bertan ikusten da 1992an 
jaietako blusa lehiaketan parte 
hartu zuen kuadrilletako bat. 
Lehiaketa hartan parte hartzen 
zuten kuadrillek jaietako blusa 
bat, kuadrillaren argazki dotorea 

eta esaldi bat euskaraz aurkeztu 
behar izaten zituzten. Egun, 
ordea, tradizio hori galduta dago 
bergararren artean.

argazkia:  Berrigara 63. zenbakia.

Blusa lehiaketa, 
iraganean gelditu  
den ohitura

Bideberrin jarritako txosnen 
inguruan bildu ziren Bergarako 
gazteak 1992an, eta, aurten ere, 
txosnetako giroa tinko 
mantenduko da toki berean. Garai 
batean txosna kopurua handiagoa 

bazen ere, oraingoan, bi txosna 
txiki eta handi bat nahikoa izango 
dira  bazkaria, kontzertuak eta 
bestelakoak animatzeko. 

argazkia:  Berrigara 67. zenbakia.

urtero legez, 
txosnak Bideberrin 
jarriko dituzte

Betidanik sortu dute giro atsegina 
bergararrek herri bazkarian, eta 
urtetik urtera kuadrilla gehiago 
erakartzen ditu. 1995ekoa da 
argazki hori, eta 150 lagun inguru 
bildu ziren Jardunek eta Olinpiada 
Batzordeak antolatutako 
bazkarian. Kuadrillen artean jai 
giroa eta umorea izan ziren 
protagonistak. Bazkalostean 
kuadrillek kalejira egin zuten 
herriko kaleak alaituz, baina 
orain, txarangarekin batera 
egiten dute. Aurten, 700 txartel 
jarri dituzte salgai herri 
bazkarirako, eta, eskaera oso 
handia izan denez, herritar askok 
ez dute lekurik lortu.  

argazkia: Berrigara 195. zenbakia,

Herri bazkariak gero 
eta jende gehiago 
biltzen du plazan

Orain dela berrogei bat urte arte, 
Pentekoste jaietan aspalditik 
ohitura zen estanpen lehiaketa 
ospatzen zen. Mozorroturik, 
herriko kuadrillek satiraz eta 
ironiaz baliatutako karrozak 

kaleratzen zituzten. Goiko irudia 
La censura española estanparen 
argazkia da, 1973koa.

argazkia: bergarako udal artxiboa.   
egilea: roman larrañaga.

Estanpen lehiaketa,  
desagertutako 
ohitura zaharra

Era guztietako lanak
Moketa eta sintasola

Iztuku esponjatua

Paper pintatuak
Harea zorrotada
Iztuku faltsua

Aitziturri 6 • 95 posta kutxa • 20570 Bergara
Telefonoak: 943 76 09 32 / 610 25  99 83 / 667 54 89 16

Faxa: 943 76 09 32 

IRURAK MARGOAK
DISEINUAK, S.L. MARGO LANAK OROKORREAN

Ondo 
pasau 
jaixak!
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 bailarako beste herrietan bizi diren bergarar 
gehienak jaioterrira itzultzen dira jaietan
umeekin zerikusia duten ekitaldietan hartzen dute 
parte, batez ere; gau giroa albo batera utzita 

pazko jaiak, herritik 
kanpora bizi direnen 
bergararren begitara

"umeekin 
gozatzeko 
aukerak badira"

e r i k  L i n a z i s o r o 
a r e t x a b a l e ta

"Badut Bergarako jaietara 
joateko ohitura. 
Zapatuetan joaten gara, 
normalean, umeekin. 
Goizean izaten den 
marrazki lehiaketara eta 
arratsaldean barraketara. 
Guk beste ordutegi bat 
dugu orain. Egia esan, 
badira umeekin 
disfrutatzeko aukerak; 
adibidez, buruhaundiak edo 
bonba japoniarrak. Gustura 
joaten gara; aldi berean, 
herria bisitatzen dugu". 

"Maleta eta 
guzti joan ohi 
ginen jaietara"

e D u r n e  a g i r r e 
o ñ at i

"Garai batean, semea 
txikia zenean, maleta eta 
guzti joan ohi ginen 
Pentekoste jaietara. 
Zapatua eta domeka 
egiten genituen bertan, 
amaren etxean. Semeari 
asko gustatzen zaitzaion 
joatea, barraketan ibili ohi 
zen. Orain, domeketan 
joaten naiz. Amari ilusio 
handia egiten dio familia 
elkartzeak. Gainera, 
sukaldari oso ona da! 
Gustura joaten naiz". 

"Bitorianatxoren 
jaitsiera oso 
polita da"

o n i n t z a  e g a ñ a
e l g e ta

"Badut Pentekoste jaietara 
joateko ohitura, Elgetan 
bizi arren. Gainera, 
astelehena eta martitzena 
jai hartzen ditut. Ez dut gau 
giroaz disfrutatzeko 
aukerarik, umea jaio 
zenetik, baina egunez 
ibiltzen gara, adibidez, 
barraketan. Bitorianatxoren 
jaitsiera da gehien 
gustatzen zaidan 
gauzetako bat. Astelehena 
ere, Kuadrillen Eguna, asko 
gustatzen zitzaidan lehen". 

"Jende asko 
izaten da, nire 
gusturako"

m i k e L  a r a n t z a b a L 
a r a m a i o

Ezkonberritan eta umeak 
txikiak zirenean joan ohi 
ginen jaiez disfrutatzera. 
Azken urteotan, ordea, ez 
naiz festetan izan. Jende 
asko pilatzen da, nire 
gusturako. Horretaz gain, 
ez naiz oso festazalea. 
Nahiago izaten dut beste 
egun batzuetan joan, 
lagunekin lasai egoteko. 
Hala ere, badut Errege 
bezperan, Erramu 
Zapatuan eta San Martin 
egunean joateko ohitura".

"Kalean izaten 
den giroa dut 
gustukoen"

t z e i t e L  m a r t i n
a n t z u o l a

Bergaran bizi nintzenean 
bezala jarraitzen dut 
Bergarako jaiez 
disfrutatzen. urtero joaten 
gara, eta egunero: 
umearekin barraketara, 
familiarekin bazkaltzera 
edo lagunekin afariren 
batera. Bestalde, 
Bergarako udal Bandan ere 
jotzen dut, eta, beraz, 
bandako ekitaldietan ere 
izaten gara. Kalean izaten 
den giro ona da gehien 
gustatzen zaidana"6. 

irati goitia

erik linazisoro, 

Aretxabaleta 

atzean duela.

i.g.

mikel Arantzabal, 

Aramaioko plazan.

Larraitz zeberio

onintza egaña, 
elgetan.

i.g.

edurne Agirre, 

oñatiko Foruen plazan.

i.g.

tzeitel martin, 
Antzuolako plazan.

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

                        

goienA komunikazio taldeak 
bergarar guztioi 

pentekoste jai zoriontsuak 
opa dizkizue! 
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 bailarako beste herrietan bizi diren bergarar 
gehienak jaioterrira itzultzen dira jaietan
umeekin zerikusia duten ekitaldietan hartzen dute 
parte, batez ere; gau giroa albo batera utzita 

pazko jaiak, herritik 
kanpora bizi direnen 
bergararren begitara

"umeekin 
gozatzeko 
aukerak badira"

e r i k  L i n a z i s o r o 
a r e t x a b a l e ta

"Badut Bergarako jaietara 
joateko ohitura. 
Zapatuetan joaten gara, 
normalean, umeekin. 
Goizean izaten den 
marrazki lehiaketara eta 
arratsaldean barraketara. 
Guk beste ordutegi bat 
dugu orain. Egia esan, 
badira umeekin 
disfrutatzeko aukerak; 
adibidez, buruhaundiak edo 
bonba japoniarrak. Gustura 
joaten gara; aldi berean, 
herria bisitatzen dugu". 

"Maleta eta 
guzti joan ohi 
ginen jaietara"

e D u r n e  a g i r r e 
o ñ at i

"Garai batean, semea 
txikia zenean, maleta eta 
guzti joan ohi ginen 
Pentekoste jaietara. 
Zapatua eta domeka 
egiten genituen bertan, 
amaren etxean. Semeari 
asko gustatzen zaitzaion 
joatea, barraketan ibili ohi 
zen. Orain, domeketan 
joaten naiz. Amari ilusio 
handia egiten dio familia 
elkartzeak. Gainera, 
sukaldari oso ona da! 
Gustura joaten naiz". 

"Bitorianatxoren 
jaitsiera oso 
polita da"

o n i n t z a  e g a ñ a
e l g e ta

"Badut Pentekoste jaietara 
joateko ohitura, Elgetan 
bizi arren. Gainera, 
astelehena eta martitzena 
jai hartzen ditut. Ez dut gau 
giroaz disfrutatzeko 
aukerarik, umea jaio 
zenetik, baina egunez 
ibiltzen gara, adibidez, 
barraketan. Bitorianatxoren 
jaitsiera da gehien 
gustatzen zaidan 
gauzetako bat. Astelehena 
ere, Kuadrillen Eguna, asko 
gustatzen zitzaidan lehen". 

"Jende asko 
izaten da, nire 
gusturako"

m i k e L  a r a n t z a b a L 
a r a m a i o

Ezkonberritan eta umeak 
txikiak zirenean joan ohi 
ginen jaiez disfrutatzera. 
Azken urteotan, ordea, ez 
naiz festetan izan. Jende 
asko pilatzen da, nire 
gusturako. Horretaz gain, 
ez naiz oso festazalea. 
Nahiago izaten dut beste 
egun batzuetan joan, 
lagunekin lasai egoteko. 
Hala ere, badut Errege 
bezperan, Erramu 
Zapatuan eta San Martin 
egunean joateko ohitura".

"Kalean izaten 
den giroa dut 
gustukoen"

t z e i t e L  m a r t i n
a n t z u o l a

Bergaran bizi nintzenean 
bezala jarraitzen dut 
Bergarako jaiez 
disfrutatzen. urtero joaten 
gara, eta egunero: 
umearekin barraketara, 
familiarekin bazkaltzera 
edo lagunekin afariren 
batera. Bestalde, 
Bergarako udal Bandan ere 
jotzen dut, eta, beraz, 
bandako ekitaldietan ere 
izaten gara. Kalean izaten 
den giro ona da gehien 
gustatzen zaidana"6. 

irati goitia

erik linazisoro, 

Aretxabaleta 

atzean duela.

i.g.

mikel Arantzabal, 

Aramaioko plazan.

Larraitz zeberio

onintza egaña, 
elgetan.

i.g.

edurne Agirre, 

oñatiko Foruen plazan.

i.g.

tzeitel martin, 
Antzuolako plazan.

Telleria 19, B02-B03 BERGARA
Tel.: 943 76 47 19 • 610 88 40 20

azkaratearotza@gmail.com

FINANTZAKETA MODU ERRAZAK!
Eskatu orain aurrekontua eta 3, 6 edo 12 hilabetean ordaindu ahal izango duzu.

• ATEAK
• LEIHOAK
• HORMA-ARMAIRUAK
• TARIMAK
• PARKET FLOTATZAILEAK
• SUKALDEAK



2014-06-06  |  egubaKoitza  |  gOIENA48 pazkoak 2014

egubakoitza

6
glaukoma, kashbad eta 
Addams party

txosnagunean  |  23:00etan

Bitorianatxok jaiei hasiera eman 
ostean, txosnagunea musikazaleen 
bilgune izango da, beste urte 
batez. Lehenengo gauean, rap, 
reggae, rock eta elektronika esti-
loak izango dira protagonista. 

Glaukoma eta Kashbad taldeak 
besapean disko berriarekin hel-
duko dira Bergarara, gainera. 
Lehenengoak, Vol2 lanarekin. 
Estreinako lana rap eta reggae 
estiloetan oinarritzen bazen, Vol2 
honetan haratago joan direla 
diote taldekideek. Euren alderdi 
ilun eta gogorrena landu dute 
Bonberenean grabaturiko diskoan 
eta jungle eta dubstep estiloetan 
barneratu dira oraingoan. Zuze-
neko biziengatik da ezaguna 
Glaukoma, eta Bergaran zergatia 
argi utziko dute.

Hamabost urteren ostean, 
Kashbad oreretarrak ere disko 
berriarekin datoz Bergarara, 

Arrakalan. 90eko hamarkadan 
Fermin Muguruzak babesean 
hartutako taldeak hainbat urtez 
hibernatu ostean, indarberrituta 
eta kantu berriekin dator. Sorkun 
abeslariak gidatutako laukoteak 
bederatzi kantuz osaturiko disko 
berria aurkeztuko du.

Gauari amaiera emateko, 
musika elektronikoak hartuko 
du txosnagunea. Addams Party-
ko, bergararrek osaturiko elek-
tronika elkarteko, Josu eta Kepa 
disko-jartzaileek egingo dute saioa 
Pentekoste jaietan. 

go Bang!: Franco Cinelli, 
kasper eta Asier galiano

tartufo  |  02:00etan

Go Bang! elkarteak antolatuta, 
mundu mailan ezaguna den Fran-
co Cinelli argentinarra Tartufon 
egongo da diskoak jartzen. Euro-
pan barrena egingo duen biran 
murgilduta, Bergaran egingo du 
geldialdia Cinellik. Hala ere, 
saioan ez da bakarrik egongo. 
Rosariokoarekin batera, Go Bang! 
elkarteko Asier Galianok eta 
Kasperrek saioa egingo dute.

Glaukoma.  |   gLauKoma

zapatua

7
rock maratoia 

etxagi kanpoan eta munibe plazan  |  18:00etan

Bergarako taldeek ere izango dute 
erakusleihoa herriko jaietan. 
Horretarako, rock maratoia anto-
latu dute txosna batzordekoek, eta 
sei taldek joko dute bi gunetan.  

Etxagi tabernaren kanpoal-
dean, Behi Bi Blues, La-Tox eta 
Gangs of London taldeek joko 
dute. Munibe plazan, ostera, El 
Mene eta La TB rap kantari gaz-
teak eta Turboshit taldeak igoko 
dira oholtzara.

dJ Amaia txintxurreta 

zezen plazan  |  23:00etan

Amaia Txintxurretak neska-mu-
tikoentzako disko-jartzaile eta 
abeslari lanak egingo ditu.

la Jodedera 

txosnagunean  |  21:00etan

Euskal Herriko eta Kubako musi-
kariek sortutako taldea da La 

Jodedera. Laukotearen etxeko 
berezitasuna erritmo karibetarrak 
dira. Txorromorro eta Bap!-eko  
Kasares eta Jomes musikari ohiek 
Mandi Cienfuegosekin eta Oscar 
kubatarrekin Karibe Kanturi 
Kantari diskoa kaleratu zuten 
joan den urtean Gaztelupeko 
Hotsak diskoetxearekin. Kontzer-
tu ezberdin eta dibertigarria 
izango da, zalantzarik gabe.

mconak eta Arkada social 

txosnagunean  |  23:15ean

Gaua, ordea, Mauka musikagin-
tzakoen ordezkariena izango da. 
McOnak bizkaitarrak izango dira 
oholtzara igotzen lehenak. Talde 
gaztea izan arren, Piraten matxi-
nada diskoak Euskal Herriko 
eszenan jarri ditu. The Pogues 
irlandarren ikasbideak jarraituz, 
jai giroa bermatuko dute pirata 
garagardozaleek.

Horren ostean, Arkada Social 
arrasatearren txanda helduko 
da. Duela hilabete batzuk Higain 
estudioan grabaturiko Hil ordu-
ko bizi diskoa kaleratu zutenetik 
laukotea ez da geldi egon eta 
sasoi betean daudela argi utziko 
dute Bergaran. turboshit bergararrak.  |   goiena

Arkada Social, Hil orduko bizi diskorako argazkian.  |   josu txintxurreta

musika klasikoak, bakarlariek, elektronikak, erritmo 
karibetarrek eta punk-rock estiloak lekua izango dute

zerekin gozatu izango 
dute musikazaleek

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

                        

pAzkoAk 
2014

goienA teleBistA | deBAgoienA zuzeneAn | JAiAk: pAzkoAk 2014, BergArAko JAiAk
asteLeHena eta asteartea, eKainaK 9 eta 10, 20:00, 21:00 eta 22:30 | txomin madina aurKeztua

goienA teleBistA | JAiAk: pAzkoAk 2014, BergArAko JAiAk
egubaKoitza, eKainaK 13, 19:30 eta 22:00
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Gose, zuzenean.  |   goiena

asteLehena

9
laket, 2 Bala eta tajon prieto 
eta kuajalotes 

txosnagunean  |  20:00etan eta 23:00etan

Laket erromeriak girotuko du 
Kuadrilen Egunen iluntzea. Gero, 
2 Bala eta Tajon Prieto eta Kua-
jalotes igoko dira oholtzara.

nuevo talisman 

espoloian  |  12:30ean eta 23:00etan

Nostalgikoek ere izango dute 
zerekin gozatu; izan ere, 70eko 
eta 80ko hamarkadetako kantu 
ezagunekin osaturiko dantzaldia 
eskainiko du Nuevo Talisman 
orkestra errioxarrak.

martitzena

10
dJ oihan Vega 

san martin plazan  |  21:00etan

Seigarren urtez Oihan Vega ber-
gararrak disko-jartzaile lanak 
egingo ditu Pentekoste jaietan.

Bidelapurrak 

txosnetan  |  20:00etan

AEBetako folka du oinarri Ubera 
eta Solozabal bikoteak; banjo, gita-
rra akustiko eta perkusioarekin.

Domeka

8
Bergarako udal musika Banda 

san martin plazan  | 13:00etan

Bergarako Udal Musika Bandak, 
urtero legez, ez du hutsik egingo 
Pazko jaietan. Alfredo Gonzalez 
Chirlaqueren zuzendaritzapean, 
kantu propioak eta Offenbach 
eta Menken musikarien klasikoak 
interpretatuko ditu herriko Udal 
Bandak. 

Berezia izango da, gainera, 
zapatukoa; izan ere, Chirlaque 
zuzendariak konposaturiko Altza-
su kantuaren 50. urteurrena da 
aurten, eta hura interpretatuko 
dute. Horrez gain, Chirlaqueren 
Euskal Herria kantuz, Offenbachen 
La Belle Hélène, Menkenen Beauty 

iparraldeko handiak, zapatuan
Anje Duhalde, Erramun 
Martikorena, Mixel Ducau eta 
Caroline Phillips; ez da 
edonolako kartela. Zapatu 
gaueko erromeriak azken 
urteotan beherakada izan duela 
ikusi ostean, Bergarako udalak 
formulaz aldatzeko erabakia 
hartu du eta Iparraldea 
Bergaran da emaitza.

Horretarako, iparraldeko 
lau bakarlari ekarriko ditu San 
Martin plazara; Euskal Herrian 

lehenengo mailan jokatzen 
dutenak, gainera. Duhalde 
aurreko urtean utzi zuen 
zapore ona errepikatzen 
saiatuko da, eta, ziur asko, 
lortu egingo du. Duhaldez gain, 
Martikorenak, Ducauk eta 
Phillipsek gau ahaztezina 
oparituko diete bergararrei 
Erribera, Zuretzat, Eperra eta 
halako klasikoekin.

San Martin plazan 23:00

Anje Duhalde.  |   goiena Erramun Martikorena.  |   goiena

Mixel Ducau eta Caroline Phillips.  |   musiKa zuzenean

and the Beast eta Louis Amstrong 
jazz tronpeta-jotzailearen eta 
abeslariaren medley bat entzun 
ahal izango dira San Martin pla-
zan.

gose eta esne Beltza 

san martin plazan  |  15:30ean

Giza katea egin ostean, ospakizu-
nei hasiera emango die Gose 
hirukote arrasatearrak. Duela 
hilabete Bonberenea Sessions 
zuzenekoa aurkeztu du hirukoteak, 
eta Gure Esku Dago eguna ondo 
baino hobeto girotuko du elektro-
nika, rocka eta trikitia nahasten 
dituen taldeak.

Horren ostean, 17:30ean, Esne 
Beltza igoko da San Martin pla-
zako taulara. Xabier Solanok gida-
tutako familiak ikuskizun bizia 
eta alaia bermatuko du; hip-hop 
estilotik soul eta folkera joanda.

emon 

txosnetan  |  19:30ean

Eguna borobiltzeko arduradunak 
Emon bergararrak izango dira. 
Txosnagunea ska, cumbia, pop-
rock eta euskal musikarekin 
bikain girotuko dute. 2013ko 
otsailean kaleratutako Konfeti 
kolore diskoko kantuez gain, due-
la aste batzuk aurkeztu zuten 
Eltzetik altzora kantua ere lehe-
nengoz joko dute etxean. Joan 
den urtean Euskal Herriko txos-
nak nahastu ostean, aurten berriz 
ere ekin diote udako birari, espe-
rientzia handiagoz. Mahoneroek 
barruak ustuko dituzte, ziur.

Ile Apain

deskontua ile-apaindegian*

...eta mutilek ere %20ko deskontua ostegunetan

Astelehen, astearte eta azteazkenetan

%20ko

*Deskontuak ez ditu produktuak barne hartzen. 
Jai bezperatan ez da aplikagarrria.

Ibargarai 43 - Bergara • 943 76 22 48
www.jeanlouisdavid.com

Astelehenetik Ostegunera: 
09:30 - 12:00 / 15:30 - 18:30 

Ostirala: 09:30 - 18:30
Larunbata: 08:30 - 12:30

Ondo pasau Pazkoetan!
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1. etxebizitzak

101. saLDu
bergara.  etxebizitza salgai 
bergaran, askarruntzen. hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. hirugarren solairua. 
leiho guztiek kanpora ematen 
dute. etxea ikusteko edo prezioa-
ri buruz hitz egiteko deitu tele-
fono zenbaki honetara: 665 70 
11 95 

 
103. errentan eman

arrasate.  erdigunetik gertu 
etxebizitza ematen da errentan. 
erabat berriztua dago eta bizi-
tzera sartzeko gertu; guztiz 
jantzia. bi logelakoa. hilean 450 
euro. interesatuok deitu telefo-
no honetara: 616 84 55 96 

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan. prezio interesgarria. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 645 72 53 51

zarautz.  uda garairako, ekaina, 
uztaila, abuztua eta iraila, etxe-
bizitza errentan ematen da. hiru 
logela, terraza eta bi komun ditu, 
bat gurpildun aulkian daudenen-
tzat egokitua. hondartzatik 10 
minutura. interesatuok deitu 
honetara: 649 50 64 49 

 
104. errentan hartu

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

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan, merke. hiru loge-
lakoa gutxienez. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
648 46 90 51 

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan. bi logelakoa gutxie-
nez. deitu 638 25 73 91  edo 
943 79 80 05  telefono zenba-
kietara.

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 629 
80 77 73 

arrasate.  pertsona batendako 
moduko etxebizitza behar dut 
errentan, merke. arduratsua naiz 
eta lana daukat. blanca. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 608 07 69 45 

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

bergara.  bergarako mutil ba 
etxebizitza txiki edo atiko bila. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 666 46 69 69 

 
105. etxeak osatu

arrasate.  logela ematen da 
errentan. hilean 200 euro, 
gastuak barne. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
697 66 89 20 

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

arrasate.  udalpe kalean loge-
la ematen da errentan. erretzai-
lea ez bada, hobe. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
664 13 67 44 

bergara.  logela bat errentan 
hartuko nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
672 68 57 77 

Logela arrasaten.  logela bat 
daukagu errentan emateko 
uribe auzoko duplex batean. 
hilean 200 euro, gastu guztiak 
barne: garbiketa, telefonoa, 
internet, berokuntza eta abar. 
deitu 679 84 49 20  edo 677 
44 82 85  zenbakietara.

oñati.  etxebizitza osatzeko 
pertsona bat behar dugun bi 
langile gara.  interesaturik ego-
nez gero deitu mesedez 18:00e-
tatik aurrera zenbaki honetara: 
653 74 87 51 

 

2. garaJeak

204. errentan hartu
bergara.  garaje bikoitza erren-
tan hartuko nuke, ahal izanez 
gero, bergarako erdigunean. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 638 73 57 37 

 

4. Lana

401. eskaintzak
bergara.  umeekin eta etxeko 
lanetan laguntzeko pertsona 
euskalduna behar dugu. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 10 44 31 

 
402. eskaerak

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

arrasate edo inguruak.  
ekainean eta uztailean zehar 
umeak zaindu edo ikasketekin 
laguntzeko neska euskalduna 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 616 32 
73 08 

arrasate.  emakume euskal-
duna gertu etxeak garbitu edo 
zaintza lanetan jarduteko. gloria. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 658 72 15 83 

arrasate.  emakume euskal-
duna plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699 54 17 27 

arrasate.  emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izaten. sonia gomez. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 632 84 02 30 

bergara, arrasate edo oña-
ti.  erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. san juande diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. deitu 943 78 62 19  
edo 639 66 57 88 telefono  
zenbakietara.

bergara.  adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetan umeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono honetara: 610 34 97 88 

bergara.  nagusia eta umeak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten 
arituko nintzateke. zazpi urteko 
eskarmentua dut. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
626 86 35 92 

bergara.  nagusiak zaintzeko 
ikasketak dituen emakume batek 
zaintzaile lanak  egingo lituzke, 
baita etxeko lanak ere. orduka 
edo etxean bertan bizi  izaten. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 943 08 14 33 

bergara.  pertsona arduratsua, 
informe onekin, garbitasun 
lanetarako gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
696 27 25 34 

D e b a g o i e n a ,  h a u r r a k .  
magisteritzako ikasle euskaldu-
na eta esperientziaduna, haurrak 
zaintzeko prest. disponibilitate 
handiarekin eta autoarekin. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 696 30 04 28 

Debagoiena.  emakumea 
lanerako prest.  pertsona helduak 
zaindu, etxeko lanak egin eta 
abar. 658 31 06 20 

Debagoiena.  mutil ardura-
tsua, jarrera eta prestutasun 
handikoa, zapatu, domeka eta 
jaiegunetan lan egiteko gertu. 
nagusiak zaindu, tabernatan, 
hoteletan zein diskotekatan lan 
egin dezaket. informe onak 
dituta eta berehala hasiko nin-
tzateke. 674 93 33 24  edo 603 
29 12 07 

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. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 697 66 89 20 

Debagoiena.  esperietziadun 
emakumea prest pertsonen 
zaintzan lan egiteko. arreta 
pertsonala. prestakuntza sozio
-sanitario zabala daukat eta 
erabateko disponibilitatea. 659 
17 81 01 

Debagoiena.  emakumea 
gertu lanerako. eskarmentua 
dut umeak zaintzen, garbiketan 
edota tailerrean. deitu 647 10 
58 72  edo 943 79 96 25  
telefono zenbakietara.

D e ba g o i e n a .   e r i z a i n t z a 
laguntzaile ikasketak dituen 
neska gertu nagusiak edo umeak 
zaintzeko etxean, ospitalean 
zein baserrietan. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honeta-
ra: 602 51 67 28 

Debagoiena.  esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo eta 
ogitartekoak egiten aritutakoa. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 666 83 21 95 

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

Debagoiena.  etxeko lanak 
egin eta abarretan lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi izanda, 
edo bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 637 
33 14 67 

Debagoiena.  etxeko lanak 
egiten, nagusi edo umeak zain-
tzen, garbiketan eta abarrean lan 
egingo nuke. baita asteburuetan 
ere. etxean bertan bizi izanda, 
edo bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 632 
54 45 25 

Debagoiena.  mutil esperien-
tziaduna nagusiak zaintzeko 
gertu. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. baserrietan ere bai. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 603 14 59 17 

Debagoiena.  mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. lege papereak 
eguneratuta dauzkat. 632 26 
01 84  edo 658 74 94 63 

Debagoiena.  nagusiak gaue-
tan zaindu eta bazkari-afariak 
prestatzen lan egingo nuke. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 722 45 33 59 

Debagoiena.  nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein  ospi-
talean. gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko  
nintzateke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 632 
98 17 79 

Debagoiena.  nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein ospi-
talean. gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko 
nintzateke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 639 
02 00 81 

Debagoiena.  nagusiak zain-
t z e n ,  g a r b i t a s u n e a n ,  e t a 
s u k a l d e a n  l a g u n t z e n  z e i n 
harrikoa egiten lan egingo nuke 
debagoienean. esperientzia-
d u n a .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
634 99 05 00 

Debagoiena.  neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko, orduka garbi-
ketak egiteko, zein nagusiak 
lagundu edo paseoan ateratze-
ko gertu debagoienean. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 695 73 87 95 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua nagusiak zaindu edota 
garbiketak egiteko gertu deba-
goienean. orduka edo egun 
osoz. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 629 
80 77 73 

Debagoiena.  neska boliviarrak 
asteburuetan lan egingo luke: 
nagusi edo umeak zaintzen zein 
orduka garbiketak egiten. eskar-
mentua dut. Cintia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618 14 71 34 

Debagoiena.  neska euskal-
duna, esperientzia eta informe-
duna, gertu umeak zaintzeko, 
elkarte, bulego eta abarrak gar-
bitzeko, edo gauak ospitalean 
egiteko. autoa daukat. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 671 35 22 60 

Debagoiena.  neska gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko 
eta garbiketa lanak egiteko 
debagoienean.  esperientzia 
daukat, 15 urte egon naiz etxe 
batean bizi izaten  garbiketak 
lanak egiten eta umeak zain-
tzen. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 676 73 
38 62 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 696 32 13 69 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu: ume edo nagusiak zain-
tzen eta taberna zain atarien 
garbitasunean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
631 28 22 03 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu: umeak edo nagusiak 
zaindu, garbitasuna eta abar. 
etxean bertan bizi izaten ere bai. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 673 78 08 99 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, nagusiak garbitzen edo 
garbiketak orduka egiten. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602 17 83 21 

Debagoiena.  sukalde lagun-
tzaile moduan, garbitasunean 
edo zaintza lanetan arituko 
nintzateke. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 636 
11 23 40 

Debagoiena.  sukalde lagun-
t z a i l e ,  ze r b i t z a r i ,  n a g u s i a k 
zaintzen edo garbiketan lan 
egingo nuke debagoienean. 
interesatuok deitu telefono 
ze n ba k i  h o n e ta ra :  6 6 3  4 0 
92 66 

haurrak zaindu.  23 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. haur hezkuntzako 
hezitzaile tituluduna eta espe-
rientzia handiarekin. saioa. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 638 71 50 
66  edo 943 79 88 58 

txukundu eta konpondu. 
bertako mutil langile, arduratsu 
eta esperientziaduna prest 
etxeko lanak eta garbiketa oro-
korrak egiteko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 74 42 37 

 5. irakaskuntza

501. Jaso

arrasate.  dbhko laugarren 
mailako matematika eskolak 
e m a n g o  d i z k i d a n  n o r b a i t 
behar dut. interesatuok deitu 
telefono zenbaki  honetara: 
669 87 24 54 

uztailean trikitia bergaran.  
uztailean, bergaran, trikitia 
jotzen erakutsiko didan norbait 
beharko nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
690 77 66 03 

 
502. eman

bergara.  ingeles eskolak ema-
ten ditut. maila guztietan. heo 
eta Cambridge-eko azterketak 
gertatzeko ere bai. talde txikiak. 
goizetan, eguerdian edo arra-
tsaldean. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 618 
91 32 89 

 

7. animaLiak

703. eman

katakumea.  apiril hasieran 
jaiotako katakume zuria ematen 
da opari. gorra da eta etxerako 
egokia izan daiteke. argazkia 
bidal ditzaket gura izenez gero. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 663 65 76 06 

katakumeak  ematen dira 
opari. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 666 40 
65 58 

txakurkumeak.  txakurku-
meak ematen dira opari urbiako 
fondan. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 943 
78 13 16 

 

8. Denetarik

802. erosi

Lijagailua eta martinetea.  
bigarren eskuko zintazko lijagai-
lua eta martinetea (mailu piloia) 
erostea interesatzen zait. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 635 00 69 26 

mahaigaineko ordenagai-
lua.  mahaigaineko ordenagailua 
erosiko nuke. salgai baduzu 
deitu telefono honetara: 656 75 
76 98 

ortua aretxabaletan. ortu 
txiki bat egiteko terrenoa erosi-
ko nuke aretxabaletan. salgai 
baduzu deitu telefono honetara: 
606 56 97 49

 
804. hartu

bizikletak.  botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
berdin da zein egoeratan dagoen. 
inaki.deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 06 23 95 

 
806. gaLDu

patinetea oñatin.  aste san-
tuko aurreko astean ahaztu 
genuen patinetea onatiko kirol-
degiko aparkalekuan. oxelo 
etxekoa da, beltza eta urdina. 
aurkitu baduzu , deitu zenbaki 
hauetara, mesedez. eskerrik 
asko. 943 71 82 74  edo 685 75 
31 29 

 
808. besteLakoak

Lekuko bila.  arrasateko deba 
kalean aparkatuta geneukan 
autokarabanan lau gurpilak  
zulatu dizkigute. norbaitek 
zerbait ikusi badu deitu mesedez 
telefono  hauetara: 652 75 95 
44  edo 652 75 95 43

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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urteurrena

2013ko ekainaren 7an hil zen, 67 urte zituela.

Antzuolan-urretxun, 2014ko ekainaren 6an.

Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,

ez zuen aldegingo.
Bainan, honela

ez zen gehiago txoria izango.

Jesus 
Arregi Irastorza

urteurrena

2013ko ekainaren 8an hil zen, 86 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, ekainaren 7an, 19:00etan, oñatiko 
mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Asko maite zaitugu. Beti izango zara gure bihotzean.

Jose Luis 
Abaunz Ezquibel

urteurrena

2010eko ekainaren 8an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko ekainaren 6an.

laugarren urteurreneko meza domekan izango da, 
ekainaren 8an, 11:00etan, bergarako san pedro parrokian

—
Beti izango zara gura bihotzean.

Iñaki 
Etxarri Lopez de zubiria

urteurrena

2013ko ekainaren 8an hil zen, oñatin.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
ekainaren 8an, 12:00etan, 

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Carlos 
Ezkibel urtaza
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GOiENA tELEBiStA ArrASAtE irrAtiA

Egubakoitzero egiten da 
zozketa 107.7ko uhinetan 
eta datorren asteko eguba-
koitzean disko sorta bat 
zozketatuko da parte har-
tzen duten guztien artean. 
Zozketan parte hartzeko 
deitu 943 25 05 05 telefono-
ra edo bestela idatzi irra-
tia@goiena.com helbidera. 
Animatu eta zorte on!

Disko sorta 
zozketatuko da 
arrasate irratian

Astean irratian izandako 
elkarrizketak berreskura-
tuko dira asteburuan. Bes-
teak beste, Arrasate Zientzia 
Elkarteko Xabier Bengoa 
kidea izango da gaur, egu-
bakoitza, zabalduko den 
Mondragoe beirazko plake-
tan erakusketari buruz hitz 
egiten. Garagardo festaz 
ere egingo da berba.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etatik aurrera

as t e a  g O I e n a n

maritere eta honorio 
maiatzaren 31n bergarako maritere etxanizek eta Honorio sampie-
trok 56. ezkontza urteurrena ospatu zuten. "zorionak, bikote, eta 
musu handi bana, familia osoaren partetik!".

David eta alazne 
david gorriz eta alazne garcia ekainaren 7an ezkonduko dira iruñean. Kua-
drillakoen partetik, "urte askotarako eta oso zoriontsu izan zaiteztela!".

Julen eta neritzel 
maiatzaren 31n julen eta neritzel ezkondu ziren. Familiaren eta, batez 
ere, Landerren partetik, "zorionak, eta ondo ibili malaysian".

Juanita eta Jesus 
juanita altube eta jesus elorza 
oñatiarrak ezkondu zirela 50 urte 
bete ziren maiatzaren 30ean. 
biharamunean ospatu zuten euren 
anaia-arreba, seme-alaba eta ilo-
bekin batera. "zorionak bioi, etxe-
koen eta, batez ere, iloben partetik. 
segi horrela!".

mirian eta Jokin 
mirian robledo aramaioarra eta 
jokin balanzategi arrasatearra 
ekainaren 7an ezkonduko dira 
arrasateko udaletxean, eta horren 
ostean, etxe-aundi jatetxean 
bazkalduta ospatuko dute. Fami-
liaren eta lagunen partetik, "ondo
-ondo ibili eta zoriontsu izan, 
bikote!".
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oroigarria

angiozarren hil zen 2014ko ekainaren 2an, 18 hilabete zituela.

Angiozarko lagunak.
Bergaran (Angiozar), 2014ko ekainaren 6an.

Lander
Elorza Garcia

Angiozar ilun-ilun geratu da
gure artetik ixil-ixilik joan zara.

Zure irrifarra, alaitasuna eta 
bihurrikeriak beti gogoan,

ez ditugu ahaztuko.

Indar gutxi eta zer esan ez dakigula
zure amatxo, aitatxo eta familiari laguntasuna 

ematea besterik ez zaigu geratzen.
Zuk utzitako hutsunea betetzea zaila izango da.

Besarkada eta patxo haundi bat, maitxia!

oroigarria

angiozarren hil zen 2014ko ekainaren 2an, 18 hilabete zituela.

zure lagunak: Egoitz, Oier, Beñat eta Amaia.
Bergaran, 2014ko ekainaren 6an.

Lander
Elorza Garcia

Kalera irten gara eta hutsik dago
zure bila aritu gara eta ez zaitugu aurkitu

baina beti egongo zara gure jolasetan.  

esKer ona

angiozarren hil zen 2014ko ekainaren 2an, 18 hilabete zituela.

Elorza - Garcia familiak.
Bergaran (Angiozar), 2014ko ekainaren 6an.

Etxeko argia itzali zaigu. 
Eskerrik asko emandako maitasun ta bizi-pozagatik. Bapo, bihotza.

eskerrak baita gure ondoan egon zareten guztioi.

Lander
Elorza Garcia

esKer ona

oñatin hil zen 2014ko maiatzaren 24an, 84 urte zituela.

Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

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

—
haren aldeko ondra meza zapatuan izango da, ekainaren 7an, 19:30ean,

oñatiko agustindarren elizan.
aldez aurretik eskerrik asko etorriko zareten guztioi.

Jose Antonio
kortabarria Elorza

esKer ona

eskoriatzan hil zen 2014ko maiatzaren 31n, 89 urte zituela.

Eskoriatzan, 2014ko ekainaren 6an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.
—

Beti gogoan izango zaitugu.

Jesusa 
Lete Aldai

urteurrena

2013ko ekainaren 8an hil zen, 51 urte zituela.

zure sendia.
Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
ekainaren 7an, 19:00etan, 

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Juan Carlos 
Igartua Moyua

urteurrena

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
ekainaren 7an, 19:00etan, mikel goiaingeruaren parrokian.

—
joan zinenetik egun bat ez da igaro

zurekin gogoratu ez garenik.

Fabian 
Bermejo Montero

esKer ona

arrasaten hil zen 2014ko ekainaren 4an, 80 urte zituela.

zure seme-alabak: nekane, Asier eta unai.
Arrasaten, 2014ko ekainaren 6an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi, 

eskerrik asko, sendikoen izenean.
—

Aitatxo, gure maisua eta laguna izan zara.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Gero arte.

Imanol 
kerejeta Barrutia

esKer ona

aramaion hil zen 2014ko maiatzaren 30ean, 85 urte zituela.

Aramaion, 2014ko ekainaren 6an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Angel 
Jauregi Loiti

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

angiozarren hil zen 2014ko ekainaren 2an, 18 hilabete zituela.

Aranzadi ikastolako guraso, ikasle eta langileak.
Bergaran, 2014ko ekainaren 6an.

Bizi-bizi
salto eta brinko

gure artean
a ze mutiko!

Zorigaitzak baina
aldendu zaitu

hartzazu gure partez
mila musu.

Lander 
Elorza Garcia

HiLeta

bedoñako iturrixa baserrikoa

2014ko ekainaren 5ean hil zen, 82 urte zituela.

Bertaratuko zaretenoi aurrez eskerrak.
Arrasaten, 2014ko ekainaren 6an.

bere emaztea: Carmen elizaran; seme-alabak: jesus eta maite, jose eta koro, javier eta izaskun, 
elena eta zorion; bilobak: aritz, ane, maialen, ibai, maider, julen, unai, jone eta maite. anai-arrebak, 

ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusu-lehengusinak eta beste senide guztiak.

bere oroimenez azken agurreko elizkizuna gaur ostirala, 19:00etan,
bedoñako santa eulalia elizan, gorpua bertan dela, egingo da.  

oharra: hilbeila arrasateko beilatokian egingo da gaur 
10:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 18:00etara.

Facundo 
Garay Txintxurreta

esKer ona

oñatin hil zen 2014ko maiatzaren 29an, 94 urte zituela.

Igor eta Mireia, Iñigo eta Mirari, Andoni, Eñaut eta Maddi, Ibai, uxue, Julen eta xabier. 
Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

Gure ondoan ez egon arren,
 guregan zaude, aittona.

Eusebio 
Anduaga Irizar

esKer ona

oñatin hil zen 2014ko maiatzaren 29an, 94 urte zituela.

Oñatin, 2014ko ekainaren 6an.

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

haren aldeko ondra meza zapatuan izango da, ekainaren 7an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

aldez aurretik eskerrik asko etorriko zareten guztioi.  

Eusebio 
Anduaga Irizar

esKer ona

Bergaran, 2014ko ekainaren 6an.

martinen familiak bihotzez eskertzen 
ditu une latz honetan erakutsitako maitasuna eta babesa. 

bihotz-bihotzez eskertu nahi dizkizuegu.

ekainaren 4an hil zen, 92 urte zituela.

Martin 
Larrañaga Albisua
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Tunisiako filologoarekin mahai
-ingurua egingo dute. 
bihar, zapatua, arantzazun, 10:30ean.

Deia

oñati kirol jaia
41. Udaberri Txapelketa, DBHko 
1., 2., 3. eta 4. mailetako ikasleen-
dako. Saskibaloia, dantza koreo-
grafiak, herri kirolak, arku tiro-
keta, eskubaloia eta areto futbo-
la egingo dituzte kiroldegian eta 
Foru plazan. 
gaur, egubakoitza, 16:00etan.

eLgeta herri kontsultaren aldeko 
ekimena
Ekainaren 22an Elgetan egingo 
den herri kontsultaren aldeko 
ekimena. 
gaur, egubakoitza, mendizaleen plazan, 19:30ean. 

oñati 'pilotakadaz pilotakada'
Etxeratek antolatuta, presoen 
sakabanaketaren kontrako hain-
bat ekintza egingo dituzte; besteak 

beste, pilota partiduak, bertsola-
riak, trikitilariak, txiste konta-
lariak, eta zozketak. 
bihar, zapatua, plazako frontoian, 17:00etan. 

oñati haurren danborradarako 
entsegua
San Migel jaietan egingo den 
haurren danborradarako entse-
guak hasi dituzte. 
ekainaren 10ean, errekaldeko sotoan, 19:00etan. 

oñati emakume kirolariekin 
tertulia
Deportia itteko gogua nahikua 
don? berbaldia egingo dute Oña-
tiko emakume kirolariek. 
ekainaren 11n, udaletxean, 18:30ean. 

erakusketak

eLgeta konpost erakusketa 
Hondakinak ez dute zertan zabor 
izan behar delako erakusketa, 
E lge tako  As te  Berdearen 
barruan. 
gaur, egubakoitza, mendizaleen plazan, 18:30ean. 

oñati afrikarren erretratuak
Behar-beharrezkoak delako era-
kusketa, Afrika Behar-Beharrez-
koa kolektiboak egindakoa da, 
Nafarroan bizi diren afrikarren 
argazkiekin osatutakoa. 
ekainaren 15era arte, kultura etxean, 18:00etan. 

aramaio 'Fracking'-aren aurkako 
erakusketa 
Lurra modu horretan ustiatzea-
ren gaineko hainbat argibide 
ematen dituen erakusketa. Kul-
tura etxean eta Sastiñan ikus 
daiteke zapatura arte.
bihar, zapatura arte, kultura etxean eta sastiñan. 

umeak

eLgeta umeendako jolasak
Elgetako Aste Berdearen barruan 
jolasak egingo dituzte. 
gaur, egubakoitza, mendizaleen plazan, 18:30ean. 

irteera

arrasate  nafarroara irteera
Besaideko beteranoek lau ordu 
eta erdiko ibilaldia egingo dute 
Nafarroara. Ostean, bazkaria 
egingo dute elkarrekin. 
bihar, zapatua, geltokian, 07:00etan.  

hitzaLDiak

aretxabaLeta pixoihal 
berrerabilgarriak
Pixoihal berrerabilgarrien gainean 
jardungo dute. 
ekainaren 9an, arkupen, 18:00etan. 

ikus-entzunezkoak

aretxabaLeta 'etiopia'
Joseba Egibar argazkilari are-
txabaletarrak Etiopiaren gaineko 
ikus-entzunezkoa eskainiko du. 
ekainaren 9an, arkupen, 19:00etan. 

izen-ematea

eLgeta udalekuak
Bost astera luzatu dituzte udale-
kuak: ekainaren 23tik uztailaren 
25era arte. 
izen-ematea, udaletxean.

musika

aramaio Jam park in purple
Jazz, soul, bossa eta blues musi-
ka entzuteko aukera, doan. 
gaur, egubakoitza, sastiñan, 20:00etan. 

arrasate perkusio ikasleen saioa
Musika eskolako perkusio ikas-
leen kontzertua, Gorka eta Hila-
rio irakasleen aginduetara.  
gaur, egubakoitza, musika eskolan, 18:00etan.

bergara DJ emanaldia
Amaia Txintxurretak 12-16 urte 
artekoendako emanaldia egingo 
du. Euria egiten badu, Semina-
rioko karpan egingo dute DJ 
emanaldia. 
bihar, zapatua, zezen-plazan, 23:00etan. 

bergara kashbad, glaukoma eta 
addams party
Bergarako Pazkoetako kontzertua 
txosnagunean. Sarrera, doan.
gaur, egubakoitza, txosnagunean, 23:00etan.

oñati korrontzi taldea
Oñatiko Olakua auzoko jaietan 
kontzertua egingo dute. 
bihar, zapatua, olakuan, 22:30ean.

bergara La Jodedera, mconak eta 
arkada social
Bergarako Pazkoetako kontzertua 
txosnagunean. Sarrera, doan.
bihar, zapatua, txosnagunean, 23:00etan.

bergara rock maratoia
Herriko taldeak ezagutzera ema-
teko emanaldia. Gangs of London, 
Behi bi Blues, La Tox, Turboshit, 
El Menez Rap eta La Tb Rap tal-
deak arituko dira bi tokitan: 
Arrano eta Etxagi tabernen arte-
ko kalean.
bihar, zapatua, kalean, 19:00etan.

bergara esne beltza, gose eta 
emon
Bergarako Pazkoetako kontzertua 
txosnagunean. Sarrera, doan.
etzi, domeka, txosnagunean, 23:00etan.

aretxabaLeta gitarra emanaldia
Leizarra musika eskolako ikasleek 
gitarra emanaldia egingo dute. 
ekainaren 10ean, arkupen, 18:00etan. 

ospakizunak

arrasate ikasturte amaierako jaia
Arrasate Herri Eskolako guraso 
elkarteak ikasturte amaierako 

festan askotariko ekintzak egin-
go ditu; besteak beste, magia eta 
musika tailerrak, eskulanak, 
grafitiak... Bestalde, oilasko izte-
rrak eta hanburgesatxoak jateko 
aukera egongo da.  
gaur, egubakoitza,  biteri plazan, 16:30ean. 

aretxabaLeta kurtzebarri 
eskolako jaia
Kurtzebarri eskolako kideek ikas-
turte bukaerako jaia ospatuko 
dute. Askotariko ekintzak egingo 
dituzte; besteak beste, batukada-
rekin kalejira, bazkaria, tarta 
lehiaketako sari banaketa, dan-
tzaldia eta Potx eta Motx pailazoen 
saioa egongo dira. 
bihar, zapatua, aretxabaletan, 11:00etan. 

eLgeta omenaldia martin elortza 
gotzainari
Pasiotarren ordenak omenaldia 
egingo dio Martin Elortza zenari. 
Meza, omenaldia, argazki era-
kusketa eta lagunarteko bazkaria 
egingo dituzte. 
etzi, domeka, elgetan, 12:00etan.

arrasate garagardo azoka
Arrasateko Herriko Plazan dagoen 
karpan garagardoa eta janari 
alemana probatzeko aukera egon-
go da. Zazpiko Errugbi Txapel-
keta ere jokatuko dute zapatuan, 
Mojategin. 
domekara arte, herriko plazan eta mojategin.

antzerkia

aretxabaLeta 'koka kola eta 
barea' antzezlana
Inaxio Tolosa eta Ramon Agirre 
Ray eta Nik showman-ak dira. 
Euskal Kantagintzaren Olinpoan 
euren lekua "merezi" dutela dio-
te eta leku hori berreskuratzeko 
Urrutiko intxaurrak ikuskizuna 
erakutsiko diete ikus-entzuleei. 
gaur, egubakoitza, zaraia aretoan, 22:00etan.

aretxabaLeta 'tomaxen 
abenturak: txipli-txapla'
Neska-mutikoek Tomax ezagu-
tzeko aukera izango dute. Asko-

tariko abenturak bizi izango ditu 
umeekin. Sarrera, 3 euro. 
etzi, domeka, arkupen, 17:00etan. 

Jaiak

oñati olakua auzoko jaiak
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te. Gaur, taloak, bertso-poteoa eta 
rock kontzertua; bihar, haurren-
dako jolasak eta antzezlana, txa-
kurren erakustaldia eta txorizo 
eta sagardo dastatzea; eta etzi, 
meza, txirrindulari lasterketa, 
poesia errezitaldia eta jolasak.
gaurtik domekara arte, olakua auzoan. 

topaketa

oñati 'arantzazu, afrikarekiko 
topaleku' jardunaldiak
Jarraian dago egitaraua: 10:30ean, 
Subira film laburra; 10:45etik 
12:30era, Afrikako komunikabideak 
(Nollywood) eta genero berdinta-
suna: irudien, aurreiritzien eta 
autorrepresentazioaren artean 
delako berbaldia; 12:30etik 13:00e-
tara, Gineako zortzi emakumek 
egindako 23 argazkiz osatutako 
Emakumeak begira erakusketa; 
13:30ean bazkaria; 16:00etan Notre 
étrangère pelikula; eta 17:20etik 
18:00etara, Fadhila Mammar, 

sumission City bLues

arrasate sumission City 
blues eta yacuzas taldeak
Bi taldeek hitzei garrantzia 
ematen diete eta kantu oso 
pertsonalak egiten dituzte. 
Sumission City Blues gasteiz-
tarrek Golden delako diskoa 
aurkeztuko dute eta Yacuzas 
madrildarrek, Matogrosso lana. 
Kontzertua gaztetxean izango 
da eta sarrerak bost eurotan 
salduko dituzte leihatilan.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

goiena

eLgeta Juan tamariz
Magia Mostraren ostean, pun-
ta-puntako magoaren trukuek 
hartuko dute Espaloia: Juan 
Tamarizek magia ikuskizun 
bikoitza egingo du. Sevilla-
rraren ikuskizunean kartak 
izango dira protagonista. 
Sarrerak salgai daude kafe 
antzokian (22 euro; eta baz-
kideek 15) eta Interneten, 
Espaloia.com-en (20 euro). 
gaur eta bihar, espaloian, 22:30ean.

oPCiondevida.net

oñati gatillazo eta beste hiru talde olakuan
Evaristoren taldeak kontzertua egingo du Oñatiko Olakua 
auzoko jaietan. Eurekin batera egongo dira txosnaguneko 
oholtzan Drakes oñatiarrak, Ultimos Reyes nafarrak eta 
SHAKTALE taldea. Sarrera, doan.
gaur, egubakoitza, olakuako txosnagunean, 21:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer ekaina  6
ekaina 12

zinemA
oñati

kuLTuRA ETxEA

Carmina y amen
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

eibar

COLIsEO

el gran cuaderno
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

el pasado
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

AnTzOkIA

malefica
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

gasteiz

BOuLEvARD

x-men: Dias del 
futuro pasado
egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
zapatua eta domeka: 
15:30, 16:30.
egubakoitzetik eguenera: 
18:15, 19:15, 21:00, 
22:00.

x-men: Dias del 
futuro pasado, 3D
egubakoitza eta zapatua: 
23:00.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:15.

al filo del mañana 3D
egubakoitzetik eguenera: 
22:45.

pancho
egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:35, 22:35.
zapatua eta domeka: 
16:35.

malefica
egubakaoitza eta 
zapatua: 23:15, 00:20.
zapatua eta domeka: 
16:00, 17:00.
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 19:05, 20:10, 
21:10, 22:15.

malefica 3D
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:40.

al filo del mañana
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:50, 22:10.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
egubakoitzetik domekara: 
20:40, 22:40.
astelehenetik eguenera: 
18:40, 20:40, 22:40.

redencion
egubakoitza eta zapatua: 
00:10.
egubakoitzetik domekara: 
22:10.
astelehenetik eguenera: 
17:50.

godzilla
egubakoitzetik domekara: 
19:40.
astelehenetik eguenera: 
22:00.

malditos vecinos
egubakoitzetik eguenera: 
17:35, 19:35.

Divergente
egubakaoitza eta 
zapatua: 00:15.
egubakoitzetik eguenera: 
21:35.

tres dias para matar
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.

Dragon ball z
zapatua eta domeka: 
16:00.

Dragon ball z 
(euskaraz)
egubakoitzetik domekara: 
17:50.
astelehenetik eguenera: 
20:00

Las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
15:35.

rio 2
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
zapatua eta domeka: 
16:20.

FLORIDA

x-men: Dias del 
futuro pasado
egubakoitza: 17:00, 
19:45, 22:35.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 19:45, 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:45.

La tropa de trapo en la 
selva del arco iris
zapatua eta domeka: 
12:00.

al filo del mañana
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

Los ojos amarillos de 
los cocodrilos
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

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

Dos madres perfectas
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:00 ( jatorrizko 
bertsioa)

amor sin control
egubakoitzetik domekara: 
20:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

malefica
egubakoitza: 16:35, 
18:35, 20:35.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:35, 18:35, 
20:35.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 18:35.

una noche en el viejo 
mexico
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:35.

hiroku y los 
defensores de gaia
zapatua eta domeka: 
12:00.

el hijo del otro
egunbakoitzetik 
domekara: 18:00, 20:15, 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

rio 2
zapatua eta domeka: 
12:00.

madre e hijo
egubakoitzetik eguenera: 
20:15.

hermosa juventud
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
12:00.

Viva la libertad
egunbakoitzetik 
domekara: 16:35, 20:35, 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 20:35.

8 apellidos vascos
egubakoitzetik eguenera: 
18:35..

Gaztedia jasaten ari den 
egoerari buruzkoak 
kontatzen dira Hermosa 

juventud filmean. Istorioaren 
protagonista 22 urteko bikote 
bat da. Neskak ez du lanik eta 
beti bueltaka dabil 
curriculumak entregatzen, lana 
lortu guran. Mutilak ez du lan 
finkorik, noizbehinka eraikuntza 
arloan egiten du lan, lanegun 
bakoitzarengatik 10 euro 
jasoaz. Nor bere gurasoen 
etxean bizi da, eta neska 
haurdun geratzen denean, 
egoera are zailagoa egingo zaie. 
rosales gazte horien eguneroko 
bizitzara hurbiltzen da: euren 
artean, gurasoekin eta 
lagunekin izaten diren 
harremanen lekuko izango gara. 
Zuzendariak sentsibilitate 
handiz kontatzen du istorioa. 
Pertsonaien intimitatean 
sartzen da, euren elkarrizketak 
eta sentimenduak azaltzen 
ditu. Eszena bakoitzean kamera 
poliki hurbiltzen da, momentu 
horretan esaten dena eta 
sortzen diren sentimenduak 
harrapatzeko: pertsonaia 
bakoitzak sentitzen duena eta 
sentimendu horiek elkartzen 
direnean sortzen den giroa eta 
atmosfera islatu nahi ditu.

Hermosa juventud film 
sinesgarria da. Ez du egoeraren 

dramarekin jokatu nahi.
Momentu latzak ikusten dira, 
baina gehiegikerian erori 
gabe: ez da egoera horretara 
nola heldu diren edo 
politikarien erantzukizuna 
aztertzen. Egoerak gaztedian 
duen eragina azaltzen du 
rosalesek. Giroan desilusioa 
igartzen da. Ez da ikusten bizi 
izateko kemenik edo 
erantzuteko ahalmenik. Nor 
bere aldetik doa eta nahiko 
adigalkor bizi dira. Alde 
nabarmena ikusten da ama, 
alaba eta haren anaiaren 
artean, gauzei aurre egiteko 
moduan. Egoera oso txarra da 
eta horrek gizartean 
desilusioa eta kemen falta 
sortzen ditu. 

Aktoreek pertsonaiei eta 
istorioari errealismo eta 
sinesgarritasun handia 
ematen diote. Horretaz gain, 
zuzendariak teknologia 
berriak erabiltzen ditu, 
pertsonaien ezaugarriak eta 
istorioa aurrera eramateko.

Gaztediaren egoera

ANtONIO zABAlA

kritikA

hermosa JuVentuD  
zuzendaria: jaime rosales.
herrialdea: espainia.
aktoreak: indrig garcia jonsson, Carlos 
rodriguez, inma nieto.

mendia Fondoa

arrasate 'mondragoe beirazko plaketan' erakusketa
Gaur zabalduko dute Arrasate Zientzia Elkarteak osatutako 
"altxorra". Gazteluondoko etxe batetik berreskuratutako 474 
plaka negatiboetatik, 108 ipini dituzte ikusgai Kulturateko 
klaustroan uztailaren 6ra arte. 
gaurtik, uztailaren 6ra arte, kulturaten.

zerbitzuak

Zorionak denoi!
juan tamariz magoa ikusteko goiena klubak 
zozketatutako sarreren irabazleak:

Iñaki Olalde Altzelai (Oñati)
loreto Anduaga (Aretxabaleta)
unai gisasola unamuno (Bergara)
ruben Horrillo Corral (Arrasate

Euskara irabazle, denok irabazle!

gOIENA kluBEkO ABANtAIlA gEHIAgO: 

deskontuak komertzioetan: Debagoieneko hainbat komertziotan deskontuak.

goiena papera: Astelehenetan ere etxean jasoko duzu asteburuko informazio guztiarekin. 

deskontuak:. Goienan jartzen duzun iragarki sailkatu eta eskela guztietan.

urteko kuota: 50 € | 943 25 05 05 

kluba@goiena.com | goienakluba.com
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Tunisiako filologoarekin mahai
-ingurua egingo dute. 
bihar, zapatua, arantzazun, 10:30ean.

Deia

oñati kirol jaia
41. Udaberri Txapelketa, DBHko 
1., 2., 3. eta 4. mailetako ikasleen-
dako. Saskibaloia, dantza koreo-
grafiak, herri kirolak, arku tiro-
keta, eskubaloia eta areto futbo-
la egingo dituzte kiroldegian eta 
Foru plazan. 
gaur, egubakoitza, 16:00etan.

eLgeta herri kontsultaren aldeko 
ekimena
Ekainaren 22an Elgetan egingo 
den herri kontsultaren aldeko 
ekimena. 
gaur, egubakoitza, mendizaleen plazan, 19:30ean. 

oñati 'pilotakadaz pilotakada'
Etxeratek antolatuta, presoen 
sakabanaketaren kontrako hain-
bat ekintza egingo dituzte; besteak 

beste, pilota partiduak, bertsola-
riak, trikitilariak, txiste konta-
lariak, eta zozketak. 
bihar, zapatua, plazako frontoian, 17:00etan. 

oñati haurren danborradarako 
entsegua
San Migel jaietan egingo den 
haurren danborradarako entse-
guak hasi dituzte. 
ekainaren 10ean, errekaldeko sotoan, 19:00etan. 

oñati emakume kirolariekin 
tertulia
Deportia itteko gogua nahikua 
don? berbaldia egingo dute Oña-
tiko emakume kirolariek. 
ekainaren 11n, udaletxean, 18:30ean. 

erakusketak

eLgeta konpost erakusketa 
Hondakinak ez dute zertan zabor 
izan behar delako erakusketa, 
E lge tako  As te  Berdearen 
barruan. 
gaur, egubakoitza, mendizaleen plazan, 18:30ean. 

oñati afrikarren erretratuak
Behar-beharrezkoak delako era-
kusketa, Afrika Behar-Beharrez-
koa kolektiboak egindakoa da, 
Nafarroan bizi diren afrikarren 
argazkiekin osatutakoa. 
ekainaren 15era arte, kultura etxean, 18:00etan. 

aramaio 'Fracking'-aren aurkako 
erakusketa 
Lurra modu horretan ustiatzea-
ren gaineko hainbat argibide 
ematen dituen erakusketa. Kul-
tura etxean eta Sastiñan ikus 
daiteke zapatura arte.
bihar, zapatura arte, kultura etxean eta sastiñan. 

umeak

eLgeta umeendako jolasak
Elgetako Aste Berdearen barruan 
jolasak egingo dituzte. 
gaur, egubakoitza, mendizaleen plazan, 18:30ean. 

irteera

arrasate  nafarroara irteera
Besaideko beteranoek lau ordu 
eta erdiko ibilaldia egingo dute 
Nafarroara. Ostean, bazkaria 
egingo dute elkarrekin. 
bihar, zapatua, geltokian, 07:00etan.  

hitzaLDiak

aretxabaLeta pixoihal 
berrerabilgarriak
Pixoihal berrerabilgarrien gainean 
jardungo dute. 
ekainaren 9an, arkupen, 18:00etan. 

ikus-entzunezkoak

aretxabaLeta 'etiopia'
Joseba Egibar argazkilari are-
txabaletarrak Etiopiaren gaineko 
ikus-entzunezkoa eskainiko du. 
ekainaren 9an, arkupen, 19:00etan. 

izen-ematea

eLgeta udalekuak
Bost astera luzatu dituzte udale-
kuak: ekainaren 23tik uztailaren 
25era arte. 
izen-ematea, udaletxean.

musika

aramaio Jam park in purple
Jazz, soul, bossa eta blues musi-
ka entzuteko aukera, doan. 
gaur, egubakoitza, sastiñan, 20:00etan. 

arrasate perkusio ikasleen saioa
Musika eskolako perkusio ikas-
leen kontzertua, Gorka eta Hila-
rio irakasleen aginduetara.  
gaur, egubakoitza, musika eskolan, 18:00etan.

bergara DJ emanaldia
Amaia Txintxurretak 12-16 urte 
artekoendako emanaldia egingo 
du. Euria egiten badu, Semina-
rioko karpan egingo dute DJ 
emanaldia. 
bihar, zapatua, zezen-plazan, 23:00etan. 

bergara kashbad, glaukoma eta 
addams party
Bergarako Pazkoetako kontzertua 
txosnagunean. Sarrera, doan.
gaur, egubakoitza, txosnagunean, 23:00etan.

oñati korrontzi taldea
Oñatiko Olakua auzoko jaietan 
kontzertua egingo dute. 
bihar, zapatua, olakuan, 22:30ean.

bergara La Jodedera, mconak eta 
arkada social
Bergarako Pazkoetako kontzertua 
txosnagunean. Sarrera, doan.
bihar, zapatua, txosnagunean, 23:00etan.

bergara rock maratoia
Herriko taldeak ezagutzera ema-
teko emanaldia. Gangs of London, 
Behi bi Blues, La Tox, Turboshit, 
El Menez Rap eta La Tb Rap tal-
deak arituko dira bi tokitan: 
Arrano eta Etxagi tabernen arte-
ko kalean.
bihar, zapatua, kalean, 19:00etan.

bergara esne beltza, gose eta 
emon
Bergarako Pazkoetako kontzertua 
txosnagunean. Sarrera, doan.
etzi, domeka, txosnagunean, 23:00etan.

aretxabaLeta gitarra emanaldia
Leizarra musika eskolako ikasleek 
gitarra emanaldia egingo dute. 
ekainaren 10ean, arkupen, 18:00etan. 

ospakizunak

arrasate ikasturte amaierako jaia
Arrasate Herri Eskolako guraso 
elkarteak ikasturte amaierako 

festan askotariko ekintzak egin-
go ditu; besteak beste, magia eta 
musika tailerrak, eskulanak, 
grafitiak... Bestalde, oilasko izte-
rrak eta hanburgesatxoak jateko 
aukera egongo da.  
gaur, egubakoitza,  biteri plazan, 16:30ean. 

aretxabaLeta kurtzebarri 
eskolako jaia
Kurtzebarri eskolako kideek ikas-
turte bukaerako jaia ospatuko 
dute. Askotariko ekintzak egingo 
dituzte; besteak beste, batukada-
rekin kalejira, bazkaria, tarta 
lehiaketako sari banaketa, dan-
tzaldia eta Potx eta Motx pailazoen 
saioa egongo dira. 
bihar, zapatua, aretxabaletan, 11:00etan. 

eLgeta omenaldia martin elortza 
gotzainari
Pasiotarren ordenak omenaldia 
egingo dio Martin Elortza zenari. 
Meza, omenaldia, argazki era-
kusketa eta lagunarteko bazkaria 
egingo dituzte. 
etzi, domeka, elgetan, 12:00etan.

arrasate garagardo azoka
Arrasateko Herriko Plazan dagoen 
karpan garagardoa eta janari 
alemana probatzeko aukera egon-
go da. Zazpiko Errugbi Txapel-
keta ere jokatuko dute zapatuan, 
Mojategin. 
domekara arte, herriko plazan eta mojategin.

antzerkia

aretxabaLeta 'koka kola eta 
barea' antzezlana
Inaxio Tolosa eta Ramon Agirre 
Ray eta Nik showman-ak dira. 
Euskal Kantagintzaren Olinpoan 
euren lekua "merezi" dutela dio-
te eta leku hori berreskuratzeko 
Urrutiko intxaurrak ikuskizuna 
erakutsiko diete ikus-entzuleei. 
gaur, egubakoitza, zaraia aretoan, 22:00etan.

aretxabaLeta 'tomaxen 
abenturak: txipli-txapla'
Neska-mutikoek Tomax ezagu-
tzeko aukera izango dute. Asko-

tariko abenturak bizi izango ditu 
umeekin. Sarrera, 3 euro. 
etzi, domeka, arkupen, 17:00etan. 

Jaiak

oñati olakua auzoko jaiak
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te. Gaur, taloak, bertso-poteoa eta 
rock kontzertua; bihar, haurren-
dako jolasak eta antzezlana, txa-
kurren erakustaldia eta txorizo 
eta sagardo dastatzea; eta etzi, 
meza, txirrindulari lasterketa, 
poesia errezitaldia eta jolasak.
gaurtik domekara arte, olakua auzoan. 

topaketa

oñati 'arantzazu, afrikarekiko 
topaleku' jardunaldiak
Jarraian dago egitaraua: 10:30ean, 
Subira film laburra; 10:45etik 
12:30era, Afrikako komunikabideak 
(Nollywood) eta genero berdinta-
suna: irudien, aurreiritzien eta 
autorrepresentazioaren artean 
delako berbaldia; 12:30etik 13:00e-
tara, Gineako zortzi emakumek 
egindako 23 argazkiz osatutako 
Emakumeak begira erakusketa; 
13:30ean bazkaria; 16:00etan Notre 
étrangère pelikula; eta 17:20etik 
18:00etara, Fadhila Mammar, 

sumission City bLues

arrasate sumission City 
blues eta yacuzas taldeak
Bi taldeek hitzei garrantzia 
ematen diete eta kantu oso 
pertsonalak egiten dituzte. 
Sumission City Blues gasteiz-
tarrek Golden delako diskoa 
aurkeztuko dute eta Yacuzas 
madrildarrek, Matogrosso lana. 
Kontzertua gaztetxean izango 
da eta sarrerak bost eurotan 
salduko dituzte leihatilan.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

goiena

eLgeta Juan tamariz
Magia Mostraren ostean, pun-
ta-puntako magoaren trukuek 
hartuko dute Espaloia: Juan 
Tamarizek magia ikuskizun 
bikoitza egingo du. Sevilla-
rraren ikuskizunean kartak 
izango dira protagonista. 
Sarrerak salgai daude kafe 
antzokian (22 euro; eta baz-
kideek 15) eta Interneten, 
Espaloia.com-en (20 euro). 
gaur eta bihar, espaloian, 22:30ean.

oPCiondevida.net

oñati gatillazo eta beste hiru talde olakuan
Evaristoren taldeak kontzertua egingo du Oñatiko Olakua 
auzoko jaietan. Eurekin batera egongo dira txosnaguneko 
oholtzan Drakes oñatiarrak, Ultimos Reyes nafarrak eta 
SHAKTALE taldea. Sarrera, doan.
gaur, egubakoitza, olakuako txosnagunean, 21:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer ekaina  6
ekaina 12

zinemA
oñati

kuLTuRA ETxEA

Carmina y amen
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

eibar

COLIsEO

el gran cuaderno
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

el pasado
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

AnTzOkIA

malefica
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

gasteiz

BOuLEvARD

x-men: Dias del 
futuro pasado
egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
zapatua eta domeka: 
15:30, 16:30.
egubakoitzetik eguenera: 
18:15, 19:15, 21:00, 
22:00.

x-men: Dias del 
futuro pasado, 3D
egubakoitza eta zapatua: 
23:00.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:15.

al filo del mañana 3D
egubakoitzetik eguenera: 
22:45.

pancho
egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:35, 22:35.
zapatua eta domeka: 
16:35.

malefica
egubakaoitza eta 
zapatua: 23:15, 00:20.
zapatua eta domeka: 
16:00, 17:00.
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 19:05, 20:10, 
21:10, 22:15.

malefica 3D
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:40.

al filo del mañana
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:50, 22:10.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
egubakoitzetik domekara: 
20:40, 22:40.
astelehenetik eguenera: 
18:40, 20:40, 22:40.

redencion
egubakoitza eta zapatua: 
00:10.
egubakoitzetik domekara: 
22:10.
astelehenetik eguenera: 
17:50.

godzilla
egubakoitzetik domekara: 
19:40.
astelehenetik eguenera: 
22:00.

malditos vecinos
egubakoitzetik eguenera: 
17:35, 19:35.

Divergente
egubakaoitza eta 
zapatua: 00:15.
egubakoitzetik eguenera: 
21:35.

tres dias para matar
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.

Dragon ball z
zapatua eta domeka: 
16:00.

Dragon ball z 
(euskaraz)
egubakoitzetik domekara: 
17:50.
astelehenetik eguenera: 
20:00

Las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
15:35.

rio 2
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
zapatua eta domeka: 
16:20.

FLORIDA

x-men: Dias del 
futuro pasado
egubakoitza: 17:00, 
19:45, 22:35.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 19:45, 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:45.

La tropa de trapo en la 
selva del arco iris
zapatua eta domeka: 
12:00.

al filo del mañana
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

Los ojos amarillos de 
los cocodrilos
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

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

Dos madres perfectas
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:00 ( jatorrizko 
bertsioa)

amor sin control
egubakoitzetik domekara: 
20:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

malefica
egubakoitza: 16:35, 
18:35, 20:35.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:35, 18:35, 
20:35.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 18:35.

una noche en el viejo 
mexico
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
20:35.

hiroku y los 
defensores de gaia
zapatua eta domeka: 
12:00.

el hijo del otro
egunbakoitzetik 
domekara: 18:00, 20:15, 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

rio 2
zapatua eta domeka: 
12:00.

madre e hijo
egubakoitzetik eguenera: 
20:15.

hermosa juventud
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 22:35.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Las aventuras de 
peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
12:00.

Viva la libertad
egunbakoitzetik 
domekara: 16:35, 20:35, 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
16:35, 20:35.

8 apellidos vascos
egubakoitzetik eguenera: 
18:35..

Gaztedia jasaten ari den 
egoerari buruzkoak 
kontatzen dira Hermosa 

juventud filmean. Istorioaren 
protagonista 22 urteko bikote 
bat da. Neskak ez du lanik eta 
beti bueltaka dabil 
curriculumak entregatzen, lana 
lortu guran. Mutilak ez du lan 
finkorik, noizbehinka eraikuntza 
arloan egiten du lan, lanegun 
bakoitzarengatik 10 euro 
jasoaz. Nor bere gurasoen 
etxean bizi da, eta neska 
haurdun geratzen denean, 
egoera are zailagoa egingo zaie. 
rosales gazte horien eguneroko 
bizitzara hurbiltzen da: euren 
artean, gurasoekin eta 
lagunekin izaten diren 
harremanen lekuko izango gara. 
Zuzendariak sentsibilitate 
handiz kontatzen du istorioa. 
Pertsonaien intimitatean 
sartzen da, euren elkarrizketak 
eta sentimenduak azaltzen 
ditu. Eszena bakoitzean kamera 
poliki hurbiltzen da, momentu 
horretan esaten dena eta 
sortzen diren sentimenduak 
harrapatzeko: pertsonaia 
bakoitzak sentitzen duena eta 
sentimendu horiek elkartzen 
direnean sortzen den giroa eta 
atmosfera islatu nahi ditu.

Hermosa juventud film 
sinesgarria da. Ez du egoeraren 

dramarekin jokatu nahi.
Momentu latzak ikusten dira, 
baina gehiegikerian erori 
gabe: ez da egoera horretara 
nola heldu diren edo 
politikarien erantzukizuna 
aztertzen. Egoerak gaztedian 
duen eragina azaltzen du 
rosalesek. Giroan desilusioa 
igartzen da. Ez da ikusten bizi 
izateko kemenik edo 
erantzuteko ahalmenik. Nor 
bere aldetik doa eta nahiko 
adigalkor bizi dira. Alde 
nabarmena ikusten da ama, 
alaba eta haren anaiaren 
artean, gauzei aurre egiteko 
moduan. Egoera oso txarra da 
eta horrek gizartean 
desilusioa eta kemen falta 
sortzen ditu. 

Aktoreek pertsonaiei eta 
istorioari errealismo eta 
sinesgarritasun handia 
ematen diote. Horretaz gain, 
zuzendariak teknologia 
berriak erabiltzen ditu, 
pertsonaien ezaugarriak eta 
istorioa aurrera eramateko.

Gaztediaren egoera

ANtONIO zABAlA

kritikA

hermosa JuVentuD  
zuzendaria: jaime rosales.
herrialdea: espainia.
aktoreak: indrig garcia jonsson, Carlos 
rodriguez, inma nieto.

mendia Fondoa

arrasate 'mondragoe beirazko plaketan' erakusketa
Gaur zabalduko dute Arrasate Zientzia Elkarteak osatutako 
"altxorra". Gazteluondoko etxe batetik berreskuratutako 474 
plaka negatiboetatik, 108 ipini dituzte ikusgai Kulturateko 
klaustroan uztailaren 6ra arte. 
gaurtik, uztailaren 6ra arte, kulturaten.

zerbitzuak
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ARRASATE
943 71 10 11 
943 71 10 12

ESKAINTZA ETA PROMOZIOAK 

Ekainerako zuretzat prestatu ditugun

aprobetxa itzazu!!!

MIrEN ArrEgI  |  arrasate

Elite mailako kirolariak miresten 
ditugu. Euren ahalegina, nork bere 
mugak gainditzeko ahalmena, 
irmotasuna eta indarra. Eta ez da 
gutxiagorako. Baina badira beste-
lako mailatan dabiltzan kirolariak 
ere, horren ezagunak ez direnak, 
eta goi mailakoei diegun begirune 
hori bera merezi dutenak. 

Arrasateko San Juan de Dios 
ospitale psikiatrikoan duela zazpi 
urte osatu zen futbol taldea, eta 
ordutik, zentro psikiatrikoen arte-
ko Euskadi mailako areto futbol 
txapelketa jokatzen dute. Ospita-
leko hamazazpi pazientez osatzen 
da taldea eta hamabostean behin 
partidua izaten dute: "Normalean, 
kanpoan jokatzen dugu; Bizkaian, 
bereziki. Talde ona gara, bi urtean 
irabazi dugu liga", dio ospitaleko 
langile eta taldeko entrenatzaile 
Amaia Garatek. Horren adierazle, 
gaur bertan Zamudion jokatuko 
duten Euskadiko txapelketako 
finalerdia: "Manuene zentrokoen 
kontra egingo dugu. Irabaztea ez 
da erraza izango, baina seguru 
bikain pasatuko dugula". 

normaltasunera bidean 
Hamabostean behin jokatzen duten 
partiduaz gain, entrenamenduak 
egiten ditu taldeak. "Oso momen-

tu politak dira eurendako eta 
errehabilitaziorako oso garrantzi-
tsua da", dio Garatek, integrazioa-
ren eta normaltasunaren bidean 
txapelketek duten garrantzia azpi-
marratuta. Izan ere, gaitasun fisi-
koak lantzeaz gain, kirol jarduerak 

gaixotasunaren sintoma batzuk 
hobetzen laguntzen du; hala nola  
bizi ohitura osasungarriak eta gai-
tasun sozialak garatzen, taldean 
lan egiten eta estigma sozialak 
desagerrarazten, pazienteen irudi 
positiboa emanda. 

Almerian, europa mailakoan
Euskadiko mailakoez gain, beste-
lako txapelketak ere jokatzen dituz-
te Arrasateko taldekoek. Esaterako, 
Europa mailako txapelketa baten 
izan ziren maiatzean Almerian, eta 
han ere lan bikaina egin zuten.

Euskadiko Txapelketako finalerdia jokatuko du gaur San Juan de Dios ospitaleko areto futbol taldeak

zazpi urte daramatzate txapelketetan parte hartzen; aste barruan entrenamendu saioak egiten dituzte

kirolaren bitartez, integrazioa lantzen
b U K at z e KO

San Juan de Dios ospitale psikiatrikoko areto futbol taldea, Almerian.  |   emiLio martin

MIkEl
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Gure esku

a z K e n  b e r b a

B
etidanik pitatu dit 
belarrian autodeter-
minazio eskubideak. 
Ezinbestean eskatzen 

du onartzea diskurtso trinko 
bat –nazio bat gara, konkis-
tatua izan zen kolonia– eta 
uste dut trinkotasun hori kal-
tegarri zaiola aldarriaren 
hedapenari. 

Aldiz, oso argia egiten zait 
erabakitzeko eskubidea, oina-
rria duelako demokratikoki 
azaldutako borondatean. Bere 
horretan badu aitortza nazioar-
teko legedian; eta, batez ere, 
lehen lerroan jartzen du demo-
krazioa, historiaren edo iden-
titatearen aurretik. Beraz, 
aukera ematen dio edonori 
eskubide hau aldarrikatzeko. 
Zentzu horretan eredugarria 
da Gemma Zabaleta sozialis-
tak egin duen hautu argia.

Domekan Kanpanzarren 
ibiliko naiz giza katean lagun-
tzaile lanetan. Nekez aurki-
tuko nukeen kokapen egokia-
gorik, Gipuzkoa eta Bizkaia-
ren mugan, mugen gainetik 
eskuak lotzen eta borondateak 
batzen.

Izan dadila honaino ekarri 
gaituen bidea lehen txanpa 
bat herrigintza berrian, eta 
bidean aurrera gainditu ditza-
gula hamarkada luzeotako 
lubakiak, gorrotoak eta mes-
fidantzak. Demokrazia bidez-
ko askapenak indar handia 
eskatuko du eta hori soilik 
elkar hartzetik etor daiteke. 
Gure esku dago eta jadanik 
bidean gaude.


