
2016-05-06 
egubakoitza
682. zenbakia
16. urtea
doakoa
goiena.eus

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

Bihar, zapatua, jokatuko dute Bergarako auto probaren 25. aldia |  26

gorlako igoeran lehiatuko diren 
pilotuen artean, 23 eskualdekoak

aste honetan 'puntua'-n:

• Maite Aristegi, 
diputatu ohia

• 25. aldia du Gorlako 
Auto Igoerak

Jaso 'Puntua' etxean: 943 25 05 05

imanol soriano

Erabakitzeko 
eskubideaz 
galdetuko dute   |  2

Herri 
galdeketaren 
data aldatu 
egingo dute

debagoiena  2  |  iritzia 6   |  herriak 9   |  kirola 26   |  kultura 28   |  zure iragarkiak 30  |  zorion agurrak 51   |  telebista-irratia 52     |  ezkontzak 52   |  eskelak 53   |  non-zer 54

Mondra eta 
bergara, ohorezko 

Ligara igotzeko 
lehian

Bi jardunaldi geratzen dira Erregional
Preferenteko liga bukatzeko  |  27 

PaZkoak 2016
Bergarako jaien gaineko xehetasunak  |  31

Astelehenean zabalduko dute 
Aretxabaletako komentuko lorategia  |  20

Arrasate Literatur 
Lehiaketaren finalistak  |  29

Txipi 
ormaetxea 
filologo 
arrasatearra 
omendu dute  | 28

europako 
musikariak 
herririk herri 
oraingo 
asteburuan | 'Herriak'

sinaDurak erakartze perfektua? | 6
joxan larrañaga 

Torreauzoko krosa, abixaran | 6
mireia bikuña 

sorry, Mariana! | 11
aitor orobengoa 

Hezitzailea, berritsu | 14
saioa garitano

aroztegia eta gero zer? | 18
ainhoa negeruela 

Zortea | 22
aitor agiriano 

otoi, zatoz etxera! | 56
aintzane  oiarbide



2016-05-06  |  EguBakoitza  |  gOIENA2

U.M.  |  dEBagoiEna

Espainiako Auzitegi Konstituzio-
nalak etenda utzi du, behin-behi-
nerako, Euskal Autonomia Erki-
degoaren fracking-aren kontrako 
euskal legea. Hala egin du Espai-

niako Gobernuak Legebiltzarrean 
onartutako legearen aurkako 
helegitea tramitera onartu ondo-
ren. "Halako zerbaiten beldur 
bageunden, baina, Espainiako 
oraingo gobernua jardunekoa 

dela-eta, hurrengo gobernua era-
tu arte ez zutela erabakirik har-
tuko pentsatu nahi izan dugu", 
aitortu dute Debagoieneko Frac-
king Ez Plataformako Arantza 
Palaciok eta Maritxu Goikoetxea 
kideek. "Erabaki honen arabera, 
eta behin betiko erabakia etorri 
arte, legea ezin da aplikatu. Kon-
tuan izan behar da bost hilabete 
dituela Konstituzionalak ebazpe-
na emateko eta Katalunian ger-
tatu dena ikusita (bertan behera 
utzi du behin betiko), ez litzai-
guke harrituko bide beretik etor-
tzea". 

Fracking Ez Eguna 
Kontuak kontu, fracking-aren 
kontrako Debagoieneko platafor-
mak sistema horren kontra 
"lanean" jarraitu gura du: "Frac-
king-aren mehatxua gure lurre-
tatik erabat ezabatzeko". Hori 
horrela, debagoiendarrei dei egin 
die datorren maiatzaren 14an, 
zapatua, Azpeitian egingo den 
Fracking Ez Egunean parte har-
tzeko. 

Goizetik gauera arteko eki-
taldiak antolatu dituzte; 10:30ean 
hasi eta auejko ordu txikiak arte. 
"Goizean, bilera ireki eta infor-
matiboa antolatu dugu, azkenen-
go mugimendu legal hauen berri 
emateko, eta horien aurrean zer 
egin dezakegun eta nola antola 
gaitezkeen eztabaidatzeko", azpi-
marratu du Goikoetxeak. Eta 
hortik aurrera, aisialdiari eskai-
niko diote tartea: frackolinpiadak 
izango dira 17:30ean plazan eta 
kontzertuak 22:30ean gaztetxean. 

'Fracking'-aren kontrako indarrak 
berraktibatu egin gura dituzte

Debagoiena

 2016ko OHIKO BATZAR NAGUSIA

DEIALDIA

Data :  2016ko maiatzaren 26an, osteguna.
Ordua:  08:30ean lehen deialdian, eta 09:00etan bigarrenean.
Tokia:  AMAIA ANTZOKIAN, Arrasaten.

EGUNEKO AZTERGAIAK

 1. Aktak onartzeari buruzko informe eta akordioa.
 2. 2015eko Gestioari buruzko akordioa.
 3. 2015 Urteko kontuen azterketa.
 4. 2015 Urteko Emaitzen banaketa.
 5. Erregimen ekonomikoari buruzko xedapen estatutarioak.
 6. “MONDRAGON INDUSTRIARAKO AUTOMATIZAZIOA” 

Dibisioari eta Fagor Taldeari buruzko txostenak.
 7. 2/2016 Araua, Kooperatibako bazkideen aurrerakin maila 

ezartzeari buruzkoa.
 8. 3/2016 Araua, Kooperatibako bazkideen emaitzen 

banaketari buruzkoa.
 9. Kontseilu Errektorearen jakinarazpenak.
 10. Kooperatibako kontu hartzaileen izendapena.
 11. Zaintza Batzordea berritzea.
 12. Kontseilu Soziala berritzea.
 13. Fagorreko Batzarreko ordezkariak hautatzea.
 14. Galderak eta eskariak.

Arrasaten, 2016ko maiatzaren 6an
Aritz Otxandiano Campo

 Errektore Kontseiluko Lehendakaria

UbANE MAdErA  |  dEBagoiEna

"Gure Esku Dago eta Erain Deba-
goiena aukera guztiak aztertzen 
gabiltza, abokatuekin batera, ahal 
bada, erabakitzeko eskubidearen 
gaineko herri galdeketa ekainean 
bertan egiteko. Izan ere, gure 
nahia da ekainean bertan egitea, 
baina ez dakigu hori posible izan-
go den. Edozein modutan, egu-
notan argituko da Debagoieneko 
herri galdeketa noiz izango den. 
Argi dagoena da ez dela ekaina-
ren 12an izango".

Erain Debagoienatik, bada, 
asteon konfirmatu dute otsailaren 
amaieran iragarritako herri gal-
deketaren data zein izango den 
berraztertzen dabiltzala. 

Kanpaina tokatzen da 
Izan ere, joan den otsailaren 
amaiera ezkero aldatu egin da 
errealitatea; bereziki, eta bozke-
ta/kontsulta kontuekin lotuta, 
oraingo astean ziurtatu delako 
Espainiako Gorteetarako hautes-
kundeak errepikatu egingo dire-
la, ekainaren 26an errepikatu 
ere. Horrek eraginda, eta ikusita 
erabakitzeko eskubidearen gai-
neko herri galdeketa-egunak bat 
egingo duela Espainiako hautes-
kundeen kanpainarekin (ekaina-
ren 10ean, egubakoitza, hasiko 
da hauteskundeetako kanpaina), 
Erain Debagoienak erabaki du 
eskualdeko herri galdeketaren 
data aldatzea.  

7.000 sinadura pasa
Otsailaren 27an, Arrasaten jaki-
narazi zuen Erain Debagoienak 
erabakitzeko eskubidearen gai-
neko eskualdeko herri galdeke-
taren ekainaren 12an (domeka) 
egingo zutela. Zein galdera egin-
go duten ere jakinarazi zuten 
orduan: Nahi al duzu izan euskal 
estatu independente bateko herri-
tar?. Eta herri galdeketa posible 
izateko Debagoieneko eta Ara-
maioko 65.000 biztanleen %10 
baino gehiagoren sinadura lortu 
beharra zutela ere adierazi zuten. 

Gutxieneko 6.500 sinadura 
horiek lortu dituzte, kopurua 
gainditu ere bai (7.000 sinadura 
pasa eskuratu dituzte dagoeneko), 

eta oraindik ere sinadurak batzen 
dihardute. Era berean, herri gal-
deketa ekainean egin edo beste-
lako data batean egin, bien bitar-
tean erabakitzeko eskubidearen 
aldeko ekimenak egiten jarrai-
tuko dute. 

Eskubidea irudikatu
Urrunegi joan barik, oraingo 
asteburuan pare bat halako anto-
latu dituzte: Debagoieneko Mus 
Txapelketa, batetik, eta Elosura-
ko igoera, bestetik.

Mus txapelketari dagokionez, 
gaur bertan (barikua) hasiko dira 

Debagoieneko Mus Txapelketaren 
kanporaketak, herriz herri (fina-
la maiatzaren 21ean jokatuko dute 
Aretxabaletan). Eta Elosurako 
igoerari dagokionez, etzi, domeka, 
izango da. Iaz Urbian egin zuten 
moduan, aurten Elosuan gura 
dituzte erabakitzeko eskubidearen 
aldeko herritarrak elkartu. Hala, 
Bergaratik, Antzuolatik eta Azpei-
titik igoko dira oinez bertara. Eta 
12:00etan "irudikatuko" dute era-
bakitzeko eskubidea. Bergaratik 
10:00etan abiatuko dira, udal pilo-
talekutik; eta Antzuolatik, 09:30ean, 
herriko plazatik. 

erabakitzeko eskubidearen 
galdeketa-data aldatu dute

Espainiako hauteskundeen errepikapenak eragin du aldatu beharra

Egunotan erabakiko dute noiz egin, baina ez da ekainaren 12an izango

Iaz Urbian egindako moduan (argazkian), Elosuan egin gura dute.  |   imanol soriano

jOsU bIlbAO  |  dEBagoiEna

"Azterketa geotekniko sakona 
egin da" proiektua idazterakoan 
eta "arazo handiak azaleratu" 
dira. Horrek aurreikusita zegoen 
kostua baino handiagoa izango 
dela ekarriko du. 

Hala jakinarazi zuen atzo, 
eguena, Aintzane Oiarbidek, 
Bide Azpiegituretako diputa-
tuak, GI-632 errepideko Antzuo-
la-Bergara zatiaren proiektua-
ren nondik norakoak Batzar 

Nagusietan azaldu zituenean. 
Diputatuak adierazi zuen "hasie-
ratik" esan zutela, "Deskargako 
obren aurrekariak ikusita, ardu-
raz" jokatuko zutela, eta "idaz-
ketan bertan, ohikoa baino 
azterketa geologiko sakonagoa" 
egingo zutela. "Eta azterketa 
geologiko horiek detektatu dute 
arazo handiak daudela Antzuo-
la eta Bergara arteko tramu 
horretan", esplikatu zuen, bes-
teak beste. 

"segurtasuna lehenetsiko" dute 
antzuola-bergara zatia egitean

Oiarbide atzo, eguena, Batzar Nagusietako agerraldian.  |   diPutazioa

Maiatzaren 15ean, Parketxe 
Sare Fundazioak eta Aran-
tzazuko Adiskideak elkarteak 
antolatutako bigarren mendi 
irteera egingo dute. Uraren 
Bidea izenarekin, 13 kilome-
troko ibilbidea iragarri dute:  
Jaturabetik hasi eta Aitzgain, 
Orkatzategi eta Aitzulo ikusiz. 
09:00etan aterako dira Arri-
krutzeko aparkalekutik. 

uraren bidea: 
Jaturabetik aitzulora, 
domekan zortzi 

Etzi, domeka, egingo da Herri 
Urrats, Senpereko lakuaren 
bueltan, Euskara jalgi hadi 
mundura lelopean. Bertara-
tzeko autobusak antolatu dituz-
te Debagoieneko euskara elkar-
teek: Aretxabaletatik (Azbe) 
08:45ean, Arrasatetik 09:00etan 
(Garibai) eta Bergaratik 
09:15ean (autobus geltokia). 
19:00etan bueltatuko dira. 

iparraldeko ikastolen 
aldeko jaira joateko 
autobusak daude 
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euskara "altxorra" dela argi 
utzi dute gemma Zabaletak 
eta reyes Pradosek
Bi euskaldun berriek ikasketa prozesuan bizitakoak 
partekatu dituzte arrasaten, aEdk gonbidatuta
MIrArI AltUbE  |  arrasatE

Gemma Zabaleta, PSE-EEko buru-
zagi ohia, eta Reyes Prados, ETB-
ko aurkezlea, gonbidatu zituen 
AEDk Arrasatera. Zer eman dizu 
euskarak? Zer eman diozu euska-
rari? galderak erantzun guran 
euskara ikasteko hartutako era-
bakiaren gainean, ikasketa pro-
zesu horretan bizitakoen inguruan 
eta beste kontu askoren bueltan 
jardun zuten biek ala biek, Goie-
nako Txomin Madina kazetariak 
gidatuta. 

Egoeraren aurrean baikor 
Belaunaldi ezberdineko bi ema-
kume, jatorri ezberdinekoak, 
baita ibilbide guztiz ezberdina 
izan dutenak ere. Eta biak eus-
kararekin maiteminduta. Hiru 
urte baino gutxiago daramatzate 
ikaste prozesuan murgilduta, eta 
argi dute komunikatzeko tresna 
baino gehiago dela hizkuntza, 
Euskal Herriko kulturara gertu-
ratzeko bidea, hain zuzen ere. 
Gainera, usteen kontra, ez dela 
hain zaila ikastea adierazi zuten: 
"Edozein ikasketa prozesuk beza-
la, bere zailtasuna du, baina ez 
da hainbesterako; hori bai, gus-
tura egin behar... Norberaren 
jarrera oso garrantzitsua da", 
zioen Zabaletak.

Euskarak bizi duen egoeraren 
aurrean baikor agertu zen Prados: 
"Gero eta euskaldun berri gehia-
go gaude eta gero eta ume gehia-
gok erabiltzen dute. Umeak dira 
atzetik datozen belaunaldiak; 
hortaz, urte batzuk barru euska-
ra gehiago entzungo dugu, eta 

leku gehiagotan". Zabaleta bat 
etorri zen, baina oraindik bultza-
tu beharra dagoela zehaztuta: 
"Aurrerapauso asko eman ditugu, 
eta, zorionez, umeek eta gazteek 
ikasteko aukera dute. Baina bes-
te pauso bat da erabiltzea, eta 
horrek beste bultzada bat behar 
du, bai gizartearen, bai adminis-
trazioaren aldetik". Sare sozialak 
gero eta gehiago erabiltzen dire-
la jakinik, hor ere sustatu behar-
ko litzatekeela uste du. Hala ere, 
ez dela gazteen kontua bakarrik 
gaineratu zuen: "Adina ez da aitza-
kia. Gizarte osoaren erantzuki-
zuna da; erantzukizuna eta pasioa".

Euskara ikasi gura dutenei 
gomendiorik garrantzitsuena 
eman zien Pradosek: "Lotsa albo 
batera utzi. Euskaldun zaharrek 
gure ahalegina eskertzen dute 
eta bultzatzen gaituzte aurrera 
jarraitzera. Egin dezagun ba, 
berba, horiekin!".

Zabaleta eta Prados, eguaztenean, Kulturaten.  |   imanol BEloki

M.A.  |  arrasatE

Laugarrenez deitu dute Laster-
bidean nazio elkartasun laster-
keta, eta horren berri emango 
dute gaur, egubakoitza, Arra-
saten egingo duten prentsau-
rrekoan. Ekainaren 5ean izan-
go da laugarrenez egingo duten 
herri ekimena, aurtengoan 
Araian (Araba).

Egun osoko festa
Euskal errepresaliatu politikoen 
eta horien gertukoen eskubi-
deen aldeko elkartasun adie-
razpena orain dela hiru urte 
sortu zuten. Hiru herrialdeeta-
tik pasatu ostean aurtengoa 
Araban da, Araian hain zuzen 
ere. "Kirolean oinarritutako 
elkartasun herri ekimena da", 
jakinarazi dute antolatzaileek, 
eta gaineratu: "Ehunka dira 
euren etxetik urrun bizi diren 

euskal herritarrak: espetxean, 
ihesean edo deserrian. Eta egun 
ere, euren eta horien senideen 
eskubideak urratuak izaten 
jarraitzen dute". Hala bada, 
Lasterbidean ekimenarekin hori 
guztia ozen adierazi gura dute 
izerdia botata. 

Egun osoko egitaraua ger-
tatuko dute ekainaren 5erako. 
Goizean bi motatako lasterketak 
izango dira (izena emateko: www.
herrikrosa.eus) eta ondoren jai 
giroa kaleetan: animazioa, eki-
taldiak, herri bazkaria, zozke-
tak… "Errepresaliatuek ere 
hartuko dute parte euren lagu-
nak eta senideak Araiara gon-
bidatuta eta euren eskulanak 
sari gisa emanda". Eta deba-
goiendarrak ere gonbidatu dituz-
te festara: "1.500 lagunek korri-
ka egitea lortu nahi dugu. Las-
ter bidean, laster etxean!". 

'Lasterbidean' herri ekimena 
ekainaren 5ean da araian
korrika aldarrikatuko dituzte euskal errepresaliatu 
politikoen eta horien gertukoen eskubideak

Gemma
Z abaleta 
P s e - e e ko 
b u r u z ag i  o h i a

"Euskara ikastea zen luzaroan 
egiteke izan dudan lana, eta, 
bizitza politikoa bukatu 
nuenean, institutura 
bueltatzea erabaki nuen. Hiru 
urte daramatzat dagoeneko, 
eta helburua ez da bakarrik 
ikastea, hemendik aurrera 
erabiltzea baizik. 
Komunikatzeko tresna edo 
baliabide bat baino gehiago 
da, kulturara gerturatzeko 
bidea, eta, azken finean, nire 
nortasuna indartzeko modua. 
Halaxe bizi izan dut ikasteko 
prozesua, eta altxorra topatzea 
izan dela euskara ikastea 
esango nuke".

Reyes
PRados 
e t b - ko 
a u r k e z l e a

"Errespetuagatik ekin nion 
euskara ikasteari; Euskal 
Herrian bizi naiz eta euskara 
da hemengo hizkuntza. Hiru 
hilabeterako etorri nintzen, eta 
hasieran ez nion garrantzirik 
eman; gainera, nire ingurua ez 
da batere euskalduna. Baina 
gero konturatu nintzen 
euskarri garrantzitsua dela, 
Euskal Herria eta euskal 
herritarrak behar diren bezala 
ezagutzeko hizkuntza 
behar-beharrezkoa dela. Eta 
lanerako ondo etorri zait; 
zeinek esango zuen ETB1en 
saio bat izango nuenik! Nire 
ahaleginaren saria da".
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OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A L D I A
Eguna: 2016ko maiatzaren 13a
Ordua: 9:00etan lehen deialdia eta 9:30ean bigarrena
Tokia: Santa Ana antzokia – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea batzar 
 honetako akta onartzeko
2. 2015eko ekitaldiko gestio soziala aztertzea, eta, onartzea hala badagokio, eta 2016ko 
 gestio plana berrestea hala badagokio
3. ULMA Taldeari buruzko txostena  
4. 2015eko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea, eta, onartzea hala badagokio
 4.1. 2015eko ekitaldiko banakako urteko kontuak aztertzea, eta, onartzea hala badagokio
 4.2. 2015eko ekitaldiko urteko kontu bateratuak aztertzea, eta, onartzea hala badagokio
5. Auditorea berrautatzea
6. Kapitalaren ordainketa. 2015eko ekitaldiari dagozkion interesen sortzapena
7. 2015eko ekitaldiko emaitzak banatzea
8. POGU III eta Kooperatibaren Barne Araudiko 42 artikulua aldatzea, dagokionean, 
 egoera berezietan interesak sortzeari dagokionez
9. MONDRAGON INVERSIONES, S. Coop.en desinbertsioa
 9.1. Dibisioko Hedapen Fondo bat sortzeko erabakia eta ondorioz 
 MONDRAGON INVERSIONES, S. Coop.en baja hartzea
 9.2. Bigarren mailako sozietate kooperatibo bat eratzea, bere Estatutu Sozialak onartuz
10. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta Interes Publikoko beste helburu batzuetarako 
 Kontribuzioa aplikatzea (IPDK)
 10.1. 2015ean IPDKetatik egindako erabilerari buruzko deskargua
 10.2. 2016an IPDK-k aplikatzeko proposamena
11. Bazkide berrien kapitalera ekarpenak
12. Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
 12.1. Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipenaren bilakaera eta itxiera
 12.2. Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
13.Kontseilu Errektoreko kideak berritzea
14. Zaintza Batzordeko kideak berritzea
15. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea
16. Ahalmenak eskuordetzea
17. Galde-eskeak
 OHARRAK:  Bazkideei gogorarazten zaie ULMA Forja, S. Coop.eko (aurrerantzean, “Kooperatiba”) sozietatearen 

egoitzan eskuragarri dituztela urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo 
ikuskaritzak egindako txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten.

  Era berean, bazkideei jakinarazten zaie Kooperatibaren egoitzan eskuragarri dituztela (i) proposatutako 
Barne Araudiaren eta POGU IIIaren aldaketen testu osoak eta doan emateko edo bidaltzeko eska 
ditzaketela; eta (ii) “Etorkizuneko MONDRAGON” ponentziari MONDRAGONeko Kongresu Arauen 
onespen-proposamenaren testua, 2016ko martxoaren 18an MONDRAGONeko kooperatiba elkartuei 
jakinarazitako idazkerarekin. Hau guztia, jakinaren gainean izateko Kooperatibaren Batzar Nagusiaren 
9.1 puntuko erabaki proposamena onartzeko orduan. 

  Azkenik, bazkideei jakinarazten zaie Kooperatibaren egoitzan eskuragarri dituztela ere, eratzea propo-
satzen den Bigarren mailako kooperatibaren estatutu sozialak, jakinaren gainean izateko Kooperatibaren 
Batzar Nagusiaren 9.2 puntuko erabaki proposamena onartzeko orduan.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2016ko apirilaren 29a

ULMA Forja, S. Coop.   Oñati

jOsU bIlbAO  |  dEBagoiEna

Langabeziak urte hasierako  
%11ko tasa urratzen jarraitzen 
du Debagoienean, baina, apal 
bada ere, behera eginez. Urte 
hasieran baino 26 langabe gutxia-
go daude. Arrasaten, ostera, 
gora egiten jarraitzen du lan-
gabeziak, 1.503 langaberekin 
(%14,41). 

Joera negatiboak, hilabeterik 
hilabete, urte hasieratik eutsi 

dion udalerri bakarra Arrasate 
da. Urtarrilean 1.474 langabe zeu-
den Debagoieneko herri nagusian 
eta 1.504 langabekoa da maiatze-
ko kopurua. Eskoriatzaren kasua 
antzekoa da, 217 langaberekin 
eta apirilean %10,72ko tasa, %0,5 
hazi da langabezia. Bergaran, 
berriz, martxotik apirilera bitar-
tean, 34 lagunek aurkitu dute 
lana eta %9,98ko tasarekin amai-
tu zen apirila.

Herririk herri, hauek dira 
apirileko datuak eta martxokoe-
kiko aldea: Antzuola: 69 langabe 
(-6), %6,35 (-0,56); Aretxabaleta: 
292 (+3), %8,51 (+9); Arrasate: 1.503 
(+23), %14,41 (+0,22); Bergara: 696 
(-34), %9,98 (-0,48); Elgeta: 53 (-2), 
%8,94 (-0,33); Eskoriatza: 217 (-1), 
%10,72 (-0,05); Leintz Gatzaga: 8 
(+3), %5,84 (+2,19); Oñati: 418 (+1), 
%7,86 (+0,02); Debagoiena: 3.256 
(-13), %10,86 (-0,04).

Langabeziak apal egin du behera apirilean Debagoienean

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arEtxaBalEta

Jabetza Industrialaren Erakun-
deak, Galbaianek, Urteko Asma-
tzailearen Galbahe saria eman 
dio Felix Kerejetari. Zumarraga-
rra izatez, Arrasaten ikasi zuen 
Ingeniaritza, eta Coprecin dabil 
1986tik. 23 patente-familiatan par-
te hartu du, bai asmatzaile nagu-
si gisa, bai parte-hartzaile gisa.
Espero zenuen galbahe saria? 
Ez, ezustea izan da niretako. Azken 
urteotan, harreman nahiko estua 
izan dut Galbaianekin, baina ez 
nuen pentsatzen inoren lana bis-
taratzeko jarduerarik egiten zute-
nik. Harritu egin nau ere izan 
duen oihartzunak. Sari honek 

are gehiago motibatzen nau egi-
ten dudana egiten jarraitzeko.
Asmatzaile, sortzaile… zelan aur-
kezten duzu zure burua?
Sortzailea deitzen diot nire burua-
ri. Beste batzuei akaso ohartu 
gabe pasatzen zaizkien gauzei 
beste buelta bat eman eta emai-
tza desberdinak lortzeko gai naiz.
Horretan datza Coprecin egiten 
duzun lanak?
Berrikuntza Sailetik nator, pro-
duktu berriak sortzeko lanetik, 
eta Konpetentzien Zentroan nago 
orain. Konpetentzien Zentroa 
berria da, baina lan dinamika 
eta egiteko modu hori 2005 ingu-
rutik dator. Merkatuak eskatzen 

zituen soluzioak emateko lanean 
dihardut; ordura arte egiten genue-
netik modu desberdinean eran-
tzuten saiatzen gara. Nik aukera 
hori izateko hainbat faktore dau-
de: elektrikan eta mekanikan 
dudan esperientzia, ikasketekin 
eta enpresan hartu dudana; enpre-
sak eman dizkidan erraztasunak; 
eta garrantzitsuena, bezero baten 
premiak edo arazoak erronka 
gisa hartzea. Erronka horrek 
eragiten dit soluzio sinpleak eta 
merkeak bilatzea, eta beti daude 
soluzio horiek, momentuan dau-
denak baino hobeak direnak. 
Nire bizitza arruntean ere, egu-
neroko gauzak egiten, burutazioak 
izaten ditut eta arazo zen gauza 
bati konponbidea eman diezaio-
ket. Hor jaiotzen da sormena. 
Hurrengo pausoa da buruan duzun 
hori paperean ipintzea, eta paten-
tea sortzea.
gero, enpresak onartu beharko du 
zure proposamena, ezta?
Bai; lehenengo, taldean azaltzen 
dut ideia, konpartitzeak bisio 
zabalagoa ematen duelako. Eta 
gero, zuzendariarekin, erabaki-
tzen da zer egin: patentea egin 
edo ideia gisa gorde; izan ere, 
patentea egitea eta edukitzea oso 
garestia da. Batzuetan, patentea 
eginda uzten dugu, lehiakideren 
bat aurreratu ez dadin, edo egin 
eta produktua sortzen da segidan.
Emango diguzu zuk asmatutako 
gailuen adibideren bat?
Balbula lehortzaile bat, osagarri 
bat; lehiakideek egiten duten 
gauza bera egingo dugu, baina 
beste modu batera. Lehiakideen 
soluzioaz guztiz bestelakoa zen 
bat diseinatu nuen, ekonomiza-
tuz, eta horrek merkatu berri 
baten sartzeko aukera eman zigun; 
gaur egun, AEBetarako balbulak 
egiten ditugu. Beste adibide bat 
da gasezko sukaldeak elektroni-
fikatzeko balbula bat. Osagarri 
horiekin, indukziozko edo bitro-
zeramika sutegi baten moduan 
funtzionatuko duten gasezko 
sutegiak egin ahal izango ditugu, 
ukimenezko teklatuarekin, bero-
tze-maila oso zehatzekin eta egos-
keta denbora baten bere horretan 
edukitzeko aukerarekin.
Zure lana isilpean egin beharrekoa 
izango da, ezta?
Bai, sekretupean ibili behar izaten 
dugu, bai lehiakideenganako, bai 
gure bezeroenganako ere; izan 
ere, bezeroek ere egin diezaguke-
te lehia. Gainera, lehen, osagarriak 
bilatzen genituen, eta orain, solu-
zioak, hau da, gailua edo aplika-
zioa, guk egiten ditugunak sal 
daitezen eta ez lehiakideenak.

Felix Kerejeta, Coprecin.  |   goiEna

Felix kerejeta | ingeniaria eta sortzailea

"beti daude oraingoak 
baino soluzio sinple eta 
merkeagoak, eta horiek 
bilatzen ditut nik"
urteko asmatzailearen galbahe saria eman dio 
galbaianek Copreciko Felix kerejeta ingeniariari

"Isilpean egin behar 
dugu lan,  bezeroek 
ere lehia egin 
diezaguketelako" 

"bezero baten 
premiak eta arazoak 
erronka gisa hartzen 
ditut beti"

Bergarako lantegiko zuzendari Xabi Altzaga, fabrikan bertan.  |   EnEko azurmEndi

ENEkO AZUrMENdI  |  BErgara

Danobat Group talde koopera-
tiboak Bergarako lantegiko 
lurzorua egokituko du, makina 
handiagoak produzitu ahal iza-
teko. Elgoibarren duen lantegian 
ere obrak egingo ditu, hura 
handitzeko. Bi ekintza horiek 
Danobat Groupen lidergoa sen-
dotze aldera doaz. 

Tamaina eta zehaztasun 
handiko makinak egingo ditu 
Bergarako lantegian. 2,5 milioi 
euroko inbertsioa egingo du 
enpresak –epe luzerako inber-
tsioa da, arduradunen esane-
tan– eta urte amaieran hasiko 
ditu egokitze lan horiek. Dato-
rren urteko produkzioari begi-
ra egindako lanak izango dira 
eta 6-8 hilabete bitartean iraun-
go dutela aurreikusten dute. 
Fresaketa eta torneatua nahas-
ten dituzten erabilera askota-
riko makinak izango dira, eta 

egungo lurzorua ez da horre-
tarako aproposa, makina uni-
bertsalagoendako eginda dago 
eta.

Egokitzapen lanek irauten 
duten bitartean, produkzioa eta 
langileak Elgoibarko eta Sora-
luzeko lantegietan sakabana-
tuko dira. 

Zuzendari berria 
Danobat Groupen gaineko berrie-
kin jarraituz, maiatzaren 3an, 
Makina Erreminta dibisioak 
eta Mondragon Korporazioko 
Industria Automatizazioko Dibi-
sioko Kontseilu Errektoreak 
izandako bileran erabaki zen 
gaur egun Danobat Koop. E.ko 
zuzendari gerente Pello Rodri-
guez izendatzea bi dibisioetako 
zuzendari. Oraingo zuzendari 
nagusia, Iñigo Uzin, Korpora-
zioko presidente izango da abuz-
tuan.

bergarako lantegia egokitu 
egingo du Danobat groupek
tamaina eta zehaztasun handiko makinak 
egingo ditu han, eta 2,5 milioi inbertituko ditu
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Debagoieneko 
osasun
ZerbitZuak

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

albaitariak

etxeberria Julio  
(Debagoieneko albaitari ofiZiala)
Bergara  / 609 54 16 13

Dentistak

ane lasagabaster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

agirre hortZ klinika
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

aranburu hortZ klinika
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

arrasate hortZ klinika
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

arregi hortZ klinika
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

bergara hortZ klinika
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

Caviglia silvana
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosabel J. alberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

iriarte ane Maite / itZiar aranDo
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriarte iDoia
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

MaZMela bolinaga enrike
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sainZ Malkorra ana
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DerMatologia

taMayo ConCepCion
Arrasate / Nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

 

Dietetika

alberDi Mireia
Bergara / Masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

laura alutiZ
Arrasate / Otalora,18 solairuartea 687 97 69 76

entZuMen Zentroak

instituto optiCo auDitivo – fonalia
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreuMatologia

gorosarri ZubiZarreta, xabier Doktorea 
troJaola Zulueta, lurDes Doktorea
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

hoMeopatia

aMaia iriarte (MeDiku hoMeopata)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiropraktika Zentroa

larrañaga anDrea
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

logopeDia

psikopeDagogia Zentroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MasaJistak

aZpeitia irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

Mirari korta 
Aramaio / Azkoaga Auzoa 3 / 647 27 31 40

neurologia
agustin sagasta (aita Menni ospitalea)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

optikak

begionDo optika
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ortopeDia

Maria viCtoria anitua
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osasun-Diagnostikoak

uDalaitZ MeDiku-Zentroa  
(erresonantZia Magnetikoa)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osteopatia

bengoa nerea 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

poDologoak

erDiko klinika poDologikoa
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerleku poDologia Zentroa
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oineZ poDologia klinika
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psikologoak

nagore aranburu
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18, solairuartea, esk

685 72 01 42

nuñeZ txoMin 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psikopeDagogia Zentroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

unai serrano
Arrasate / Nafarroa etorbidea 19, 2ZM / 608 48 89 88

viCente hueso psikologo klinikoa  
(aita Menni ospitalea)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

psikiatria

iñaki MaDariaga (aita Menni ospitalea)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yoga

saMaDhi yoga
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

saDhana yoga
Arrasate / Nafarroa etorbidea 19, 8 ZM

690 79 21 55
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KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

G
ipuzkoako Diputazioak diru sarrerak bermatzeko ematen 
duen errenta (DSBE) kentzeko asmoa adierazi du. 2018ra 
arte izango omen da aukera hau, diru iturririk ez dute-
nentzat eta gutxieneko 3 urte erroldatuta daudenentzat. 

Ondo dago tokian tokiko arazoak konpondu nahi izatea eta 
bide berriak bilatzea eta horretarako neurri politikoak hartzea. 
Baina aitortu beharra daukat Diputazio honen Gizarte Politika-
rako diputatu Maite Peñak hartu duen erabakia ez zaidala bate-
re gustatu, etorkinek jasotzen baitute gehien diru laguntza hau. 

Maite Peña andreak hainbat arrazoi jarri ditu neurri hauek 
hartzeko: erakartze efektua eka-
rri duela diru sarrerarik ez dute-
nei laguntzea, migrazio isuri 
artifiziala ekarri duela Gipuz-
koara, kanpaina horretarako 
jarri ziren helburuak ez direla 
bete; lurralde arteko oreka haus-
ten duela; ez dituela arazoak 
konpontzen eta bai beste batzuk 
sortzen; ez diola laguntzen onu-
radun pertsonak txertatzeari...

Badut tratua etorkinekin: astero Caritasen hainbati harrera 
egitean, oso egoera zail eta gogorrak ikusten ditugu: zerua goian 
eta lurra behean, eta bizi egin behar. Ume txikiak eta familia 
aurrera atera nahian euren herriak utzi eta lana eta bizimodua 
bilatu behar.

Hemen, berriz, hemengoek egin nahi ez dituzten lanetan 
dabiltza, zaharrak zaintzen; askok 22 orduz dihardute. Bestetik, 
kultura desberdinekoak direla-eta zailago dute lana aurkitzea  
–janzkerak, azaleko kolorea, erlijioa desberdina…–.

Haiek horrela tratatzea neurri erabat desegokia iruditzen 
zaigu. Bestetik, mezu hau ematen zaigu: gaudenok ondo bizi gara 
hemen, baina ez daitezela gehiago etorri, ez baitzaigu iristen 
denontzat.

Ondo legoke giza eskubideen 13, 14 eta 15. atalak irakurtzea 
eta gure arbasoak hemendik ihes eginda Ameriketara joan zire-
nean nola hartu zituzten gogoratzea.

jOxAN lArrAñAgA
goiena.eus/komunitatea/

Erakartze perfektua?

Hemengoek nahi 
ez dituzten 
lanetan dabiltza, 
zaharrak zaintzen

Z a b a l i k

A
ntxintxiketan Kirol Elkarteak lekukoa pasa dio Abixaran 
taldeari. Azken hori izango da Oñatiko Torreauzoko kro-
sa antolatuko duena. Beste erronka bat emakumeen 
kirola bultzatzeko asmoz sortutako taldearendako. Lanean 

dihardute buru-belarri: lanak banatu, babesleak topatu, batza-
rrak egin... Hori guztiori, uztailaren 3an egingo den krosa behar 
den moduan irten dadin. Antolatzaileen lana ezinbestekoa da 
halakoetan, baina, arrakasta borobila izateko, korrikalarien  
parte-hartzea ezinbestekoa da. Dagoeneko izena eman dezakezue 
www.herrikrosa.eus atarian. Bestalde, informazio gehiago dau-
kazue Torreauzo Abixaran facebook profilean.

MIrEIA bIkUñA | mbikuna@goiena.eus

Torreauzoko krosa, Abixaran

u st e a k  u st e

UNAI bUstUrIA | goiena.eus/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

Enbor beretik 
jalgiak
Eneko gorri
http://goo.gl/4gB0uf

Badator Herri Urratsen 33. 
loraldia. Euskal Herriko 
lurralde guzietatik milaka 
herritarrek Senperen bat 
eginen dute euskara eta 
ikastolen alde. Famatu egin 
den afrikar legenda 
parafraseatzeko, kolibriaren 
antzera bakoitzak eginen du 
bere ekarpentxoa. [...] 

Baina funtsean, Herri 
Urratsek maite dugun herria 
zein den oroitarazten digu ere. 
Instituzioetatik asko itxoiten 
ari garen garaiotan, 1979an 
nehorren baimenik gabe eta 
bere bidea eginez sortutako 
ikastolen ibilbidea 
aurpegiratzen digu. 
Auzolanaren, autogestioaren, 
kolektiboaren eta 
elkartasunaren indarra 
azpimarratzen du. Hamar 
milaka kolibri errezibitzeko, 
milaka xinaurri lanean hasiak 
dira jada aintzira inguruan. 
Eta bere alternatibak 
eraikitzen dituen herriaren 
irudi horrek, preziorik ez du! 
Dudarik ez zaila dela guraso 
berriak erronkez jabearaztea, 
boluntarioak mobilizatzea, 

arau berriei egokitzea... baina 
enbor baten gisa, belaunaldiz 
belaunaldi transmititu den 
Herri Urratsek sortutako 
adaxkak zenbatezinak dira.

Hauen artean da EHZ 
festibala. 2010ean, laguntzaile 
belaunaldi berriak lehen 
urteak ezagutu ez zituela 
konturaturik, Arrosako 
sortzaileak gomitatu genituen 
gurekin solastatzera. Haien 
aitzinekoek bultzatutako 
makro festaz jeloskor, "zerbait 
handi ere egiteko gogoa" piztu 
zitzaiela azaldu ziguten. 
Horrela sortu zen hiru eguneko 
musika festibala, garaiko kode 
eta giroan erroturik. Haziz 
eraikitzen den herri baten 
historia da gurea eta gazteria 
da bilakaera horren erregaia. 
Gauza bakar bat transmititu 
behar balitz, militantziaren 
obratzeek duten edertasuna 
litzateke.

Prentsarena
samara Velte
http://goo.gl/fu1uHm

Karl Valentin komediantea 
harritu egiten zen, munduan 
beti gertatzen zelako justu 
egunkari batean kabitzeko 
adina. Kasualitatez gogorarazi 
zidaten atzo prentsa 

askatasunaren aldeko eguna 
izan zela, inguruko jendea 
bat-batean zentsura kasuak 
salatzen hasi zenean han eta 
hemen. 

Ziurrenik ez da egongo 
munduan gauza 
aspergarriagorik kazetariak 
kazetaritzaz hizketan aditzea 
baino; galdetu gure adiskideei 
bestela. Baina urtean behin 
jarriko da jendea gure 
ofizioaren alde, eta aprobetxatu 
beharko irakurleoi eskaera bat 
egiteko: arren, prentsa 
askatasunean sinesten 
baduzue, utzi egunkariek 
"objektiboak" izan behar dutela 
esateari. [...] Egunkariak 
kazetariek egiten dituzte; 
kazetariok ere pertsona 
arruntak gara, gauza batzuetan 
—geroz eta gutxiagotan— 
sinesten dugu; eta, batzuetan, 
hilekoak sabelaren behealdea 
birrintzen digun bitartean 
erditzen gara artikuluez. Geuk 
erabakitzen dugu zerk merezi 
duen albiste izatea eta zerk ez, 
eta, batzuetan, goragoko 
indarretara moldatu behar 
izaten dugu, jaten ematen 
digutenek ere euren marra 
gorriak dauzkatelako. Beraz, ez 
eskatu objektibotasunik 
prentsari, ezta irakaskuntzari 
edo zientziari ere. Eskatu 
kriterioa, kritikotasuna eta 
autokritika.
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Bagebitzen, 
bagabitz eta 
zeuekin danokin 
albuen, ibiliko gare
jone Iribecampos
(agako)
arrasate

25 urtek askorako emun daue 
eta baitta berau ospatzeko 
antolatutako apirillak be. 
Hamaika izen die antolatutako 
ekintzak eta benetan poz-pozik 
aillegau gare hille bukaerara, 
herrixaren erantzuna 
kristorena izen da eta jasotako 
laguntza baitta. Beraz, eskerrak 
emutia besteik ez jaku 
geraketan hillabete honi 
bukaera borobilla emuteko! 

Eskerrik asko dantzari, 
trikitalari, txalapartari, 
albokari, bertsolari, txistulari 
eta kiliki eta konpartsetako 
jentiari; eguraldixa lagun ez 
euki arren, gurekin batera 
kaliak alaitzera urtetiagatik. 

Eskerrik asko beste mundu 
bat eraikitzera bidian azoka 
alternatibuan parte hartu 
ziñuten proiektu guztiei, eta, 
batez be, antolaketa lanetan 
ibili zan Josuri. 

Eskerrik asko artisau eta 
nekazari gazte guztixei, zeuen 
lana ezinbestekua dalako 
amesten dogun Arrasate hori 
lortzera bidian. Biba zuek! 

Eskerrik asko, Oihan eta 
Jone, apirillian zihar 
komunikaziñuaz arduratziarren 
eta baitta Oihan eta Txomiñei 
be, bideo eta argazki guzti 
horreingatik! 

Eskerrik asko SUDCeko 
sukaldarixei; zeuek bezelako 
gazte gehixau behar dittu 
herrixak! 

Eskerrik asko Atxabaltako 
gaztiei; zeuen enbajadatxoren 
baten zain geraketan gara! 

Eskerrik asko 
Txatxilipurdiri, zeuen lanari 
esker bixarko gaztiak gaztetxia 
gertuau sentiduko daue eta! 

Eskerrik asko oholtza 
gainetik pasau zarien talde 
guztiei, bereziki zeuei, Ain_1, 
zeuen poesia gaztetxero hori 
ederra izan zan. Malkuak 
ataratia lortuta, ezer gutxi 
geraketan da esateko...! 

Eskerrik asko Garita eta 
Marixoli, gure inguruak eta 
gure historixa gehixau 
ezauketako aukeria 
emutiarren! 

Eskerrik asko Kepa eta 
Pulei be, ekitaldirako 
prestatutako oparixengatik, 
hurrengo ekitaldixa oholtza 
gaiñetik egin deizuen lanien 
jarraittuk dogu!

Eskerrik asko Kooltur 
Ostegunei, bai apirillian 
eginddako lanagatik, eta baitta 
urtian zihar 
ostegunero-ostegunero gaztetxia 
musikaz betetiagatik be!

Eskerrik asko Arrasaten 
bide lagun izan dittugun 
taberna laguntzaille guztiei: 
Txoko, Taupa, Taxka, Osorik, 
Amaiur, Etxoste, Dat, Jaizale, 
Iluntz, Ekaitz, Okoretegi, 

Bengoa, Monte, Kimetz, Irish 
Pub, Nahi, Ederra, Iturri, 
Kajoi, Itzala, Rumba, Ezkiña, 
Irati eta Espres tabernei!

Eta ezin eskertu barik itxi 
urte guzti honeittan, gaztetxian 
modu batera edo bestera parte 
hartu dozuen gazte danok! 
Zeuekin albuan eta 
autogestiñua ardatz hartuta 
lanian jarraittuko dogu gune 
aske hau eraikitzen eta, zela ez, 
herrixa gune askez josten… 
Eskerrik asko!

Normalizazio 
politikoa 
predikatzea eta 
aurpegia 
edukitzea 
Maddi txintxurreta
(oñatiko Ernaiko kidea)
oñati

2014ko maiatzean, 
Debagoieneko Ernaiko kideok 
topaketa batzuk antolatu 
genituen Herrialde 
Katalanetako Arran gazte 
antolakundeko kideekin. 
Topaketa hauen helburua zen 
bi herrialdeetan bizitzen ari 
garen egoerak elkarrekin 
konpartitu eta hausnarketarako 
espazio bat irekitzea. 

Prestatu genuen 
jardueretako bat izan zen gazte 
kataluniarrekin Debagoienean 
zehar bisita gidatu bat egitea: 
Arantzazura joan ginen 
euskara batuaren sorreraz hitz 
egitera, Oñatiko atez ateko 
zabor bilketa sistema 
ezagutzeko aukera eman 
genien, Angiozarrera joan 
ginen AHTren obrak ikustera, 
Arrasaten kooperatibismoaz 
aritu ginen… eta Bergarako 
epaitegi parean ere geratu 
ginen torturaz hitz egiteko. 
Euskal Memoria taldeko kide 
bat ekarri genuen horretaz hitz 
egiteko. Hitzaldi horren ostean 
etorri zen eguneko sorpresa.

Autobusera gindoazela, 
Ertzaintzaren patruila bat 
agertu zen eta bi lagun 
identifikatu zituzten –hitzaldia 
eman zuena zen horietako bat–. 
Beraien azalpena izan zen 
baimenik gabeko kontzentrazio 
bat egin genuela. Lagun 
kuadrilla bat kalean eserita 
hitz egiten aritzea delitua da, 
nonbait… 

Duela gutxi 375 euroko 
isuna iritsi zaio Euskal 
Memoria taldeko kide horri. 

Hori ikusita, barregura 
besterik ezin dugu sentitu 
EAJko kideak askatasunaz, 
tolerantziaz eta bizikidetzaz 
hitz egiten entzutean. Aurpegia 
behar da gero normalizazio 
politikoaz hitz egiteko! Hau al 
da Eusko Jaurlaritzak eraiki 
nahi duen agertoki 
demokratikoa? 

Benetan penagarria 
iruditzen zaigu beste herrialde 
batzuetako kideei hemen bizi 
izan den –eta bizi den– egoera 
erakutsi nahi izateagatik isun 
bat ordaindu behar izatea. 
Noraino iristeko gai zarete 
kaleak zuei gustatzen ez 
zaizkizuen diskurtsoetatik 
garbi mantentzeko ahalegin 
horretan? Kezkagarria da 
benetan PNV eraikitzen ari den 
neofrankismo egoera.

Tortura 
salatzeagatik 
torturatua
Aritz Arnaiz laskurain
oñati

Polizia espainiarrak 8 lagun 
atxilotu berri ditu Nafarroan, 
ustez tortura salatzen duen 
mural bat egiteagatik, Guardia 
Zibila iraintzearen 
akusaziopean. Aztnugal 
famatuaren egileak eta 
berarekin atxilotutako beste 
kideek tortura basatiak salatu 
zituzten –laguntza alderantziz 
idatzita utzi zuen atxilotuetako 
batek bere sinaduraren ordez–. 
Torturaren eta isolamenduaren 
aurkako idatzia aurkeztu zuten 
eta Euskal Herrian zein 
espainiar estatuan oso eremu 
desberdinetako pertsona zein 
eragileen atxikimendu ugari 
bildu dituzte. Paco Etxebarriak 
eta bere taldeak torturaren 
inguruan egin duten lanak 
polizia guztiek –Polizia 
Nazionalak, Guardia Zibilak 
eta Ertzaintzak– modu 
sistematikoan torturatu dutela 
baieztatzen du. Hor daude 
testigantzak, ikusi edo entzun 
nahi dituenarentzat. Hor daude 
torturak utzitako hildakoak, 
zaurituak, eta oraindik ere 
bizitakoa kontatzera ausartzen 
ez direnak. 

Ni neu torturatua izan naiz 
bi aldiz Guardia Zibilaren 
eskuetan 1991n eta 1994an, hori 
ahalbidetu duen lege 
antiterroristaren babespean. 
Niri egindako basakerien 
testigantza ere hor dago 
Torturaren Aurkako Taldeak 

egin ohi zituen 
errekopilazioetan bildua eta 
epailearen aurrean salatua. 

2014ko maiatzean, bailarako 
gazte talde batek gazte 
kataluniar batzuei nire 
testigantza azaltzeko eskatu 
zidaten. Ni ez naute atxilotu 
Nafarroan gertatu den bezala, 
baina Ertzaintzak identifikatu 
egin ninduen eta 375 euroko 
isuna jarri didate. Tortura 
salatzeagatik atxilotuak edo 
zigortuak izan behar dugu? 
Hori al da egun Eusko 
Jaurlaritzak egin nahi duena, 
gure testigantzak ezkutatu eta 
eurek alor honetan izandako 
erantzukizuna ezkutatu? Ze 
zerbait argi badago da hemen 
tortura erabaki politiko 
batzuen baitan exekutatu dela; 
hau da, Espainiako eta 
hemengo alderdien babesik 
gabe ez litzatekeela hau guztia 
gertatuko. Horregatik, berak 
beste batzuei exijitzen dien 
bezala, EAJri exijitzen diot ez 
ditzala torturaren aurkako 
hitzaldiak isunekin zapuztu eta 
aitor diezaiola herri honi 
torturaren aferan dagokion 
erantzukizuna, Ertzaintzak 
egindakoagatik eta besteek egin 
izan dutenean beste aldera 
begiratzeagatik. Bitartean, 
torturatuok ez gara isilduko.

Bergarako 
frontoian...
guillermo Azkarate–Askasua 
barrutia
Bergara

Larunbat gaua, apirilaren 23a. 
Nire herriko, Osintxuko, 
dantza taldeak –Musiraka 
Dantza Taldea– azkeneko aldiz 
jendaurrean dantzatzen zuen… 
bai ote? 

Konprenigarria da: taula 
gainean horrenbesteko 
ikuskizuna jartzeko, atzean eta 
ezkutuan lan asko dago, eta 
hasiera duen denak bukaera 
du, egia da. 

Dena dela, ez nuen uste 
horren ondo dantzatzen 
zutenik, txundituta geratu 
nintzen eta barruko harrotasun 
batekin nire herrikoek hain 
gauza ederra sortzeagatik, 
zirrara bat etorri zitzaidan 
barrenera dantza bakoitzean.

Joan edo ez joan egon 
nintzen, zeren autorik ez 
dudanez ez bainekien nola 
bueltatuko nintzen; azkenean, 
lagun batzuekin egin nuen 
joan-etorria.

Baina goazen ikuskizunaren 

harira: Bergarako frontoia 
beteta zegoen eta ikuskizuna 
zen biolinekin, biola, txelo eta 
beste instrumentu batzuekin 
musika, poesia errezitaldi bat 
eta dantza.

Uste dut dantza izan zela 
ikuskizun handiena eta txalo 
gehien jaso zituena; hitz baten 
esanda, harrigarria.

Hiru gauza aipatuko 
nituzke –nahiz dantzen gainean 
ez jakin deus–:

-Janzkerak.
-Gaur egun kokatutako 

dantzaldiak, nahiz oinarriak 
dituen lehenean.

-Handitasuna, indarra 
dantzetan.

Gauza hauen guztien 
artean, ikusleak harrapatuta 
geratu ziren eta betetako 
frontoia osoki dantza 
taldearena izan zen.

Altueran egon ziren 
musikariak eta poesia 
errezitatzailea, baina, nire 
ustez, dantzan egitea 
plastikoagoa da musika edo 
hitz neurtuak entzutea baino.

Zorionak, Musiraka!

Musiraka dantza 
taldeari
josu Elorza eta leire Iruin
Bergara

Pena handiz idazten ditugu 
lerro hauek. Apirilaren 23koa 
The last dance of Musiraka izan 
zen. 

11 urte pasa dira osintxuar 
talde honek, herrian nabari 
zuen hutsune bati erantzuteko 
asmoz, Musiraka dantza taldea 
sortu zuenetik. Euskal dantzak 
oinarri hartuta, bestelako 
erritmoekin fusionatuz, makina 
bat plaza eta eszenatoki bete 
dute. Beti laguntzeko prest, 
edozein ekitalditan parte 
hartzeko gertu, trukean ezer 
eskatu gabe. 

Izugarrizko ikuskizun 
batekin agurtu ziren urte 
hauetan guztietan euren alboan 
izan diren zale guztiez, 
Orkestrako ganbera taldeko 
musikari eta Uxue Agirre 
poetarekin batera. Pilotalekua 
txiki geratu zen osintxuarrei 
merezitako agurra emateko. 
Pozak eta tristurak elkarri 
eskua emanda, ordubete pasako 
bidaia magiko batera eraman 
gintuzten. Betiko iraungo du 
guztion bihotzetan azken 
emanaldi hark. Jendea zutik, 
txaloka, sentimenduz, azken 
agurra ematen.

Eskerrak eman Amaia, 
Manex, Nekane, Garazi, 
Kristina, Elene, Nerea, Ane, 
Aintzane, Enya eta urte 
hauetan Musirakako partaide 
izan zaretenoi. Eskerrik asko 
kulturaren, Bergararen eta 
herrigintzaren alde egindako 
lanagatik. Herriko kulturak 
asko galtzen du zuen 
agurrarekin. 

Egun batez, guztiok sentitu 
ginen osintxuar. Harro egon 
zaitezkete urte hauetan 
egindakoaz, pilotalekua bete 
genuenon admirazioak 

guTunak
karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. 
gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  Faxa: 943 25 05 00
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betiko iraungo du.
Zuen olerki hau bueltan 

eskaini nahi dizuegu:
Bizi izan degun dena
oroitzapen bihurtzean
triste baina ilusioz
bukaera ematean.
Berriz elkartuko gera
beste bideren batean
eskerrik asko Musiraka
ondo bizi bitartean
Zorionak eta mila esker 11 

urte hauetan egindako 
lanagatik. 

Besarkada bero bat 
taldekide guztioi.

Galdeketaren 
zilegitasuna: 
sinadurak eta 
parte-hartzea
Felipe Uriarte eta xabier Igartua
(Erain debagoiena oñatiko kideak)
oñati

Erain Debagoiena-n antolatzen 
ari garen galdeketak 
zilegitasuna du eta bi zutabe 
hartzen ditu kontuan: 
sinadurak eta galdeketaren 
parte-hartzea. 

Gure sinadura 
eskaintzerakoan, itun bikoitza 
ari gara izenpetzen.

Alde batetik, norberaren 
buruarekin. Itun horren 
bitartez esaten ari gara 
eskubide demokratiko batekin 
ados gaudela, eta nola ez gara, 
bada, ados izango eskubide 
demokratiko batekin? Eskubide 
demokratiko hori erabakitzeko 
eskubidea da, eta eskubide 
horren arabera onartzen dugu 
gure euskal komunitateak 
eskubidea duela bere 
etorkizunerako estatus 
politikoa erabakitzeko.

Beste alde batetik, gure 
komunitatearekin, non 
adierazten dugun komunitate 
honetako herritarrak garela, 
herritar osoak izan nahi dugula 
eta erabakietan parte hartu 
nahi dugula. Debagoienean 
egingo den herri-galdeketak 
zilegitasuna irabazten du 
sinadurekin. Ez da soilik Erain 
Debagoiena-ko kideen nahia, 
atzetik milaka debagoiendarren 
borondatea dago beraien 
sinadurarekin batera.

Galdeketaren parte-hartzea: 
boza ematea. Galdeketan parte 
hartzerakoan, eta gure boza 
ematerakoan, bai edo ez 
delarik, erabakitzeko eskubidea 
gauzatzen ari gara. Une 
horretan, boza ematerakoan, 
sortuko dugu eskubidea. Behin 
baino gehiagotan esango digute 
eskubide hori ez dela existitzen, 
legedian ez dagoela. Ez ziren 
existitzen greba-eskubidea, 
emakumeek botoa emateko 
eskubidea... ere, baina grebak 
eginez sortu zen eskubidea, eta 
gero legeak etorri ziren, grebak 
edo emakumeen botoa 
arautzea.

Debagoieneko 
herri-galdeketaren emaitza ez 
da gauzatuko, jakitun gara. 
Baina Goierrin, Azpeitian, 

Diman, Debagoienean eta beste 
herri batzuetan egingo diren 
galdeketekin, herritarren 
borondatea pilatzen joango 
gara. Erabakitzeko eskubidea 
egikaritzeko prozesuak 
zilegitasuna irabaziko du, 
bozka bakoitzaren atzean 
erabakitzeko nahiaren 
adierazpena dagoelako.

Biharko egunean, 1.800.000 
euskal herritarrok erabakitzeko 
hautua egingo badugu, nork eta 
zein argudiorekin ukatuko dio 
euskal komunitateari 
erabakitzeko eskubidea?

Sinadurekin eta 
parte-hartzearekin zilegitasuna 
irabaztera goaz. Erabakitzera 
goaz!

EAJk ez du 
gezurrik esan
lourdes Idoiaga
(EaJko zinegotzia)
oñati

EAJ-PNVren lana gutxiesteko 
asmoz, manipulazioaz eta 
irainaz baliatu da, beste behin, 
Oñatiko alkatea. Hala ere, ez 
gara haren jokoan sartuko, 
hori ez baita gure eredua; ez da 
gure estiloa. Guk errespetua, 
etika eta duintasuna ditugu 
oinarri. 

EAJk ez du gezurrik esan. 
2016ko aurrekontuen harira, 
hauxe da esan duguna: 
gobernuak aurkeztutako 
aurrekontuek ez dituzte 
jasangarritasun eta 
oreka-irizpideak betetzen, ezta 
gastu-arauak ere. Horixe bera 
esan zuen kontu-hartzaileak ere 
bere txostenean (2015.12.03). 
Txosteneko 10 eta 11. 
orrialdeetan, gainera, 
kontu-hartzaileak dio udalaren 
kaudimen ekonomikoa 
neurtzen duten 6 
adierazleetatik, 4 negatiboak 
direla. 

Orain arte esandakoa egia 
ez balitz eta gezurretan ibili 
izan bagina, gobernuak ez 
zituen 2017ra atzeratuko duela 
3 hilabete onartutako 
inbertsio-partida batzuk. 
Jokaera horren aurrean, 
alkateak esan du "ohiko kreditu 
aldaketa" izan dela. Baina 
askoz neurri larriagoa da, hain 
zuzen, Finantza-Txostena egitea 
eta Aldundiaren esku-hartzea 
saihesteko neurria da. Guk 
adierazitakoa dokumentuen 
bidez froga daitekeen egia da.

Alkatearen hitzek helburu 
dute herritarren arreta 
desbideratzea eta justifikatu 
ezin dena justifikatzen saiatzea. 
Bere salaketek, ostera, ez dute 
gure erantzunik merezi; 
alkateak irainetara eta 
salaketetara jo du, hartu duen 
erabakia defendatzeko. Gure 
ustean, hori ez da alkate bati 
dagokion jokatzeko modua. 

Dena den, EAJren 
kudeaketaren emaitza eta 
ondorioa begi bistan daude, eta 
herritarrek badakite bereizten; 
ondo baino hobeto bereiztu ere! 
Guk oñatiarren interesen alde 
lanean jarraituko dugu, eta 

gobernu-jarduera zorrotz 
jarraituko dugu, ardurarekin 
jokatu eta proposamen berriak 
egingo ditugu. Lan horren 
lekuko dira, hain zuzen, 2016ko 
aurrekontuetan aurkeztu 
genituen proposamen guztiak. 

Gu iraintzen saiatu ordez, 
hobe luke alkateak lanari 
ekitea, badu-eta nahikoa lan 
aurrekontuak kudeatzen. EAJk 
ez du gezurrik esan.

Antzuolar guztioi 
lapurretan
Mikel kerexeta kortabarria
(akEko lehendakaria)
antzuola

Ondorengo lerro hauek 
gizartearen aurrean Antzuolako 
Kirol Elkarteak (AKE) salaketa 
egiteko jarritako lerroak dira. 
Azken hiru hilabete baino 
gutxiagoan lau lapurreta izan 
ditugu Eztala futbol zelaiko 
aldageletan eta tabernan. 

Azken aurrekoan, 
desfibriladorea eraman ziguten, 
besteak beste, eta pasa den 
astean egindakoan, jarri berri 
genuen kafe-makina. Horiez 
gain, ateetan, markoetan, kalte 
handiak egiten dituzte 
lapurrok.

AKEk momentu honetan 
dituen 140 jokalariak futbolean 
aritzeko, Udalaren, gurasoen, 
boluntarioen eta herritar 
gehienon partaidetza 
behar-beharrezkoa da.

Beraz, lapurreta hauek 
antzuolar guztioi eragiten 
digute eta, azken finean, gure 
gazteek futbolean aritzeko 
eskura izan ditzaketen 
baliabideak gutxitzea dakar. 

Lapurretan dabilenen batek 
hau irakurtzen badu, jakin 
beza guk ez dugula etsiko, eta 
gero eta zailago izango duzuela 
balore gutxieneko bat duen 
edozer handik eramatea.

Biziki eskertuko genuke 
herritarren batek gaiari 
buruzko informaziorik baleuka, 
gurekin harremanetan jartzea. 
Eskerrik asko.

Arrasateko 
alkateari gutuna
Maider Morras Azpiazu
(arrasateko Herri Eskolako guraso 
Elkartearen izenean)
arrasate

Azkeneko urteetan, Arrasaten 
ditugun hezkuntza eredu 
ezberdinek –ikastolak eta 
eskola publikoak– ahalegin 
handia egin dugu, elkarren 
arteko lehia albo batera utzita, 
elkarrengana hurbiltzeko eta 
lankidetzan aritzeko. Horren 
adibide, Korrikaren hainbat 
ediziotan Korrika Txikia 
elkarrekin antolatu izana, 
Arrasateko Euskalgintzaren 
Mahaian eskuz esku aritzea, 
kirol hezkuntza proiektua edota 
Arrasatek Hezi ekimenean 
batera jardutea. Azken batean, 
bion ala bion helburu dira, 

nork bere lan egiteko 
moldeetatik eta hezkuntzaz 
daukan ikuskeratik, gure haur 
eta gazteei kalitatezko 
hezkuntza eskaintza, 
errespetuan oinarritutako 
baloreak lantzea, bat egitea eta 
herriko eragile aktibo izatea. 

Bide horretan, guztiz 
arduragabeak eta kezkagarriak 
iruditzen zaizkigu Maria 
Ubarretxena alkateak pasa den 
apirilaren 25ean On Jose Maria 
Arizmendiarrietaren omenezko 
ekitaldian egindako 
adierazpenak. Arduragabeak, 
hezkuntza eredu bat goraipatu 
zuen bezala goraipatzeak kalte 
egiten diolako ereduen 
aniztasunean eta 
berdintasunean oinarritutako 
bizikidetzari. Eta kezkagarriak, 
udal hautetsiek, oro har, eta 
berariaz alkateak, herritar 
guztiak ordezkatu behar 
dituelako, herri osoari zor 
diolako bere lana; hautu 
pertsonal ororen gainetik, 
berdintasunetik eta justiziaz. 

Bide batez, agerraldi hau 
aprobetxatu nahi dugu eskola 
publikoaren inguruan geroz eta 
hedatuagoak dauden zenbait 
aurreiritzi ukatzeko. 

Arrasateko hezkuntza 
publikoa kalitatezkoa eta 
euskalduna da. Aitzindaria 
sistema pedagogiko eta 
metodologietan. Irekia eta 
aberatsa bere aniztasunean, 
giza balore, solidaritate eta 
kooperazio printzipioetan 
oinarritzen dena eta Arrasatear 
langile, guraso eta seme-alabez 
osatua.

Okerrak okertuta
josu garitaonandia 
(oparitu zuhaitz Bat egitasmoaren 
arduraduna)
Bergara

Aurreko otsailean sartu zen 
Modern Express itsasontzia 
oker-oker eginda Bilboko 
portura. Okerren bat egin ote 
zuen? Dirudienez, 3.600 tona 
egur mugitu ziren itsasontzia 
okerrarazteraino, eta kontrolik 
gabe gelditu zen, nora ezean, 
Kantauri itsasoan.

Nik uste dut gertaera hori 
beste seinale bat gehiago dela, 
gaurko gizartea oker dabilela 
adierazten duena. 

Arriskuak txikitzen ditugu, 
autoritateek esaten zuten ez 
zegoela arriskurik, nora ezean 
dabilen itsasontzi bat bere 
barnean 300 tona fuel eta 180 
tona gasolio daramatzala, 3.600 
tona egur zekartzan Afrikako 
Gabon herrialdetik. 

Hemengo autoritateek 
denuntzia sartu dute egur hori 
legez kanpo ateratakoa ote den. 

Badakigu munduan gero eta 
baso gutxiago daudela, eta, 
horren ondorioz, gero eta 
basamortu gehiago. 

Ez dakigu legez kanpo 
zenbat zuhaitz kentzen duten; 
gizakien jarduera zoro hau 
planeta okertzen ari da eta 
ondorengo belaunaldien 
bizitzeko baldintzak okertzen 
ari gara.

Hildako egurrak itsasontzia 
okertu duen bezala, bizirik 
dagoen egurrak planeta hau 
zuzendu lezake, baina, 
horretarako, gero eta zuhaitz 
gehiago egon beharko luke.

Enpresa elitismoa 
suspertzen
julen lizaso
Hernani

Urte bakarrean CNMCren eta 
AVCren bi multarik handienak 
iruzurragatik administrazio 
publikoari zerbitzua eskaintzen 
dieten enpresei. 

Zerbitzu publikoaren 
esklusibitatea lortzeko asmoz 
trikimailu ilegalak erabili, 
puztutako aberastasuna 
lortzeko. Bestalde, ezinezkoa 
alde kontratatzailearen 
konplizitaterik gabe, Tolosan 
gertatu zen maltzurkeria 
bezalakoa, nahiz eta teknikoki 
legala izan, Zubietako 
errauskailuaren swap-aren 
antzeko blindajea.

2015eko urtarrilean, 
Konpetentziak FCC eta beste 
batzuk multatu egin zituen 98,2 
milioiko isunarekin, hamahiru 
urtetan, gutxienez, zaborren 
kontratuak banatzeagatik 
elkarren artean. Paktu hauen 
artean, FCC eta ACS artekoa 
aipatzen du, non 2009an adostu 
zuten estatuan suertatuko ziren 
lizitazio guztietara batera 
aurkeztea, hondakinen 
aprobetxamendu energetikoen 
lantegiak eraiki eta ustiatzeko, 
gaur Zabalgarbin %60 dutela, 
eta Zubietakoan, nahiz isilpean 
gorde, berdina izango zen.

Eusko Jaurlaritzak 
kontratatu zituen eskola 
catering-enpresak bezalaxe, 
berdin-berdin.

Gipuzkoako udalerrietako 
gobernu aldaketek aldakuntzak 
ekarri dituzte zaborren bilketen 
sistemetan. Kasu 
paradigmatikoa Tolosakoa, non 
lehen etxetik hurbil jasotzen 
baziren 240 litroko edukiontzi 
mugikorretan, orain 2.400 
litroko edukiontzi erraldoietan 
egiten da.

Aurreko sisteman 
lurraldeko edozein enpresa 
lehiatu zitekeen zaborra 
biltzeko kamioi txikiekin, 
baldintza berean. Edukiontzi 
berriekin, IBEX-35eko enpresa 
erraldoiak bakarrik lehiatu 
daitezke, eta helbide fiskala 
EAEtik kanpo dute. 

Prebarikaziorako hurbil 
dauden trikimailu teknikoak 
dira, beti enpresa oligopolioen 
mesedetan… kasu honetan 
zaborren kartelarena eta 
bestean ikastetxe jangeletakoa.

Gizartean aberastasuna 
sortzea, ahalbidetuz berdintasun 
justuan sortuko den gizartearen 
hazkundea… zein zaila jartzen 
duten! Bitartean, gizarteko 
ezberdintasunen zulogune 
insolidarioa handituz eta 
handituz doaz; Einsteinek zioen 
bezala: "Erokeria da, emaitza 
ezberdinak esperoan egotea beti 
berdina eginez".



gOIENA  |  2016-05-06  |  EguBakoitza 9

H e r r i a k

ENEkO AZUrMENdI  |  oñati

Auzo-taxi zerbitzua martxan jarri-
ko du Oñatiko Udalak datozen 
asteetan. Auzoetatik hirigunera-
ko eta alderantzizko zerbitzua 
eskainiko dute herriko sei taxi
-gidariek, egitasmo honen baitan. 

Zerbitzu hau landa-auzoetan 
erroldatuta dauden lagunei eskai-
niko zaie, betiere, autobus zer-
bitzu publikoa auzotik pasatzen 
ez bada eta auzunetik geltokira 
dagoen distantzia 350 metro bai-
no luzeagoa bada.

Irizpide horiek kontuan har-
tuta, aukeraketa bat egin du Uda-
lak, eta baldintza horiek betetzen 
dituzten baserrietako egoiliarren-
dako deialdia luzatu du. Eskaera 
epea maiatzaren 13ra arte egon-
go da zabalik.

Izena ematen dutenei txartel 
pertsonalizatu bat egingo die 
Udalak, norberaren argazkiarekin 
eta datu pertsonalekin, eta, zer-
bitzua erabiltzen duten aldiro, 
txartel hori erakutsi beharko 
diote taxilariari, bidaia hasi bai-
no lehen. Adingabeei dagokienez, 
gurasoen edo tutoreen baimena 
beharko dute zerbitzu hau era-
bili ahal izateko.

Eskaera epea amaitzean, beha-
rrezkoak diren prozedurak egin 
eta zerbitzua martxan jarriko da. 
"Izena ematen dutenek eskatuta-
ko baldintzak betetzen dituztela 
frogatu, hauei txartelak tramita-
tu, eta zerbitzua martxan jartze-
ko moduan egongo gara. Maiatz 
bukaerarako abian egotea espero 
dugu", esan du Itziar Iglesiasek, 
Landa Garapen, Auzo eta Ingu-
rumen teknikari laguntzaileak. 

Proba moduan funtzionatuko 
du hasiera batean. 18.000 euroko 

aurrekontua dute proba honeta-
rako, eta diru hori gastatzen 
denera arte egongo martxan zer-
bitzua. Dituen emaitzen arabera, 
zerbitzua eskaintzen jarraitu edo 
ez erabakiko du Udalak.

Javi Marquez Oñatiko taxi
-gidariarena izan zen egitasmo 
hau aurrera eramateko ideia. 
"Bizkaiko herri batzuetan zerbi-
tzu hau erabiltzen zutela ohartu 
nintzen eta Oñati bezalako herri 
batendako egokia izango litzate-
keela pentsatu nuen, auzoetan 
jende asko bizi da eta. Udaletxean 
nire asmoak azaldu, eta baiezkoa 
jaso nuen, gustatu zitzaien", adie-
razi du. 

Iglesiasek gaineratu du herrian 
bazegoela bete beharreko hutsu-
ne bat auzoetako herritarrak 
hirigunera gerturatzeari dago-
kionez. "Mugikortasun planaren  
barruan, auzoetako herritarrak 
hirigunera gerturatzeko beharra 
zuten eta eskaera bazegoen. Zer-
bitzu honekin arazo hau kondu-
ko dela uste dugu", dio.

Astelehenetik ostiralera 
07:30etik 20:00etara eskainiko da 
taxi-zerbitzua eta larunbatetan 
09:00etatik 14:00etara. Domeketan, 

berriz, ez da zerbitzurik eskaini-
ko. Bidaia bakoitzaren batez bes-
teko kostua 11 eurokoa izango 
litzatekeela kalkulatu dute. Hala 
ere, erabiltzaileak 2 euro ordain-
du beharko ditu eta gainontzekoa 
Udalak ordainduko du.

Mattin Agirrebengoa Torreau-
zon bizi da eta ez dauka autorik.  
Haren ustez, iniziatiba ona da, 
hirigunera joan-etorria egiteko 
erraztasun moduan ikusten du. 
Hala ere, ordutegia mugatua iza-
teak "baldintzatu" egiten duela 
adierazi du. "Zerbitzu hau goi-
zaldera jarriko balute, jende gaz-
tearentzat interesgarriago izango 
litzateke, parranda bukatzean 
etxera bueltatzeko erabili ahal 
izango genukeelako", azaldu du.

Erreserba 
Aldez aurretik erreserba egin 
beharko da, zerbitzua jasotzeko. 
"Garrantzitsua da jendeak jakitea 
aurrez egin behar duela erreser-
ba, gu ere behar bezala antolatu 
gaitezen eta batek ezin badu bes-
te lankide bat joan dadin. Horre-
la, zerbitzu egokia eskaintzeko 
gai izango gara", azaldu du Mar-
quezek. 

Auzo-taxi zerbitzua
maiatzean jarriko dute martxan, eguna zehaztu gabe badago ere

auzoetatik hirigunerako eta alderantzizko zerbitzua eskainiko du

Javi Marquez taxilaria, egitasmoaren sustatzailea.  |   EnEko azurmEndi

"Oñatin oso 
erabilgarria izan 
daiteke hau"

Zelan sortu 
zen ideia?
sektorea kri-
sian zegoen 
eta zerbait 
egin behar 
zen. Bizkaiko 
zenbait herritan erabiltzen dela 
ohartu nintzen eta oñati beza-
lako herri batendako oso egokia 
izango zela pentsatu nuen, 
auzoetan jende asko bizi da eta.
Pentsatu eta egin.
Bai. udaletxean nire ideia azal-
du, eta baiezkoa jaso nuen, ideia 
gustatu zitzaien.

Javi MarquEZ 
taxi-gidaria

E.a.

"Hil bukaeran 
martxan egotea 
espero dugu"

Auzotar guz-
tiei egin die-
zue deialdia?
auzo-alkate 
guztiei azaldu 
genien gure 
ideia zein zen, 
eta gure irizpideen barruan zeu-
den 400 baserritar ingururi luza-
tu diegu eskaintza. maiatzaren 
13ra arte eman dezakete izena.
Noiz jarriko da martxan?
izena emateko epea bukatu eta 
tramite guztiak bukatu bezain 
pronto, zerbitzua martxan jarri 
gura dugu.

itZiar iglEsias 
udalEtxEko langilEa

E.a.

"Iniziatiba ona 
iruditzen zait, 
baina mugatua"

Zer irudi-
tzen zaizu 
auzo-taxi 
z e r b i -
tzua??
iniziatiba 
ona iruditzen 
zait, eta oso 
merkea, gainera. Hala ere, ordu-
tegia mugatua iruditzen zait, eta, 
nire kasuan, ez da horren erabil-
garria. zerbitzu hau goizaldera 
jarriko balute, jende gaztearentzat 
interesgarriagoa izango litzate-
ke, parranda bukatzean etxera 
bueltatu ahal izateko.

Mattin 
agirrEbEngoa

E.a.

EsanaK

"Udaletxean 
egitasmo honen 
berri eman 
nuenean,  
baiezkoa jaso 
nuen, gustatu 
zitzaien" 

J av i  M a r q u e Z   |   ta x i - g i d a r i a

oñati
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Maiatzaren 2an Arrasateko EAJ-
ren udal taldeak prentsa ohar 
baten bidez jakinarazi zuen 
Gipuzkoako zaborrak Epelera 
ekartzearen aurka zegoela. Hain-
bat hedabidetan hiri hondakinak 
Epelera ekartzeko aukera mahai 
gainean zegoela irakurrita, beha-
rrezkotzat jo zuten euren iri-
tziaren berri ematea.

1961etik 1996ra bitartean, Arra-
sateko zaborrez gain, Antzuola, 
Aretxabaleta, Bergara, Elgeta, 
Eskoriatza, Leintz Gatzaga, Oña-
ti, Deba, Eibar, Elgoibar, Men-
daro, Mutriku, Soraluze, Ermua, 
Mallabia eta Durangoko zaborrak 
jaso zituen Arrasateko Akeiko 
zabortegiak. Denbora tarte horre-
tan pilatutako era guztietako 
isurketek 200.000 metro kubiko-
ko azalera hartu zuten.

Arrasateko udal talde jeltza-
leak plazaratutako oharraren 
arabera: "Arrasateko udalak, 35 
urtetan zehar, gai honekiko nahi-
koa inplikazio, solidaritate eta 
konpromiso erakutsi duela uste 
dugu, nahiz eta kontziente izan 
Gipuzkoak zaborren inguruan 
denon artean konpondu beha-
rreko arazo larria duela. Baina 
uste dugu irtenbidea ez dela Epe-
leko zabortegian egokitzapen 
lanak egitea, kontuan izanik hiri 
hondakinak jasotzeko prestaturik 
ez dagoela eta ia beteta dagoen 
zabortegi industriala dela". 

Jeltzaleek bi proposamen 
egin dituzte arazoari irtenbidea 
bilatzeko: lehena, gaur egungo 
zabortegiak handitzea; eta biga-
rrena,  zaborrarentzako beste 
leku batzuk bilatzeko aukerak 
aztertzea.

PsE-EE ez dator bat
EAJrekin batera Arrasateko Udal 
Gobernua osatzen duen PSE-EE 
ez da bat etorri astelehenean 
EAJk kaleratutako oharrarekin. 
Hainbat komunikabidetan  EAJ-
rekin bat zetozela irakurri ondo-
ren, prentsa oharra kaleratu zuten 
hurrengo egunean. 

Bertan, Gipuzkoako Diputazioa 
gai honen inguruan egiten ari den 
prozesua amaitu arte adierazpenik 
ez dutela egingo adierazi zuten, 
hondakinen kudeaketa erakunde 
horri dagokiolako.  Horren harira, 
"zuhurtziaz eta errespetuz" joka-
tzeko eskatu zieten Udal Gober-
nuko EAJko kideei. "Hondakinen 
kudeaketak bizi duen kolapso 
egoera ikusita", errefusa tratatze-
ko orduan erabakirik onenak har 
ditzala eskatu zioten Gipuzkoako 
Diputazioari.

Plataformen erreakzioa
Bestalde, EAJk astelehenean ate-
ratako prentsa oharrak poza era-
gin du Debagoiena Eredu. Zabor-
tegirik ez! plataformarengan. 
Denbora luzez komunikabideetan 
agertu den gaiaren inguruan euren 
posizioa argi agertzea eskertu 
diote talde jeltzaleari, asteazke-
nean ateratako prentsa oharrean. 
Bat egin dute Arrasatek 35 urte-
tan nahikoa zabor pilatu duen 
ideiarekin, baina EAJko udal 
taldeak proposatutako irtenbi-
deekiko desadostasunak dituzte. 

Ez dira bat etorri Arrasatetik 
kanpo beste leku batzuetan zabor-
tegi berriak eraikitzeko konpon-
bidearekin. "Guretzako ez dugu-
na nahi ez dugu nahi beste ino-
r e n t z a t " ,  a d i e r a z i  d u t e . 
Plataformaren ustez, konponbidea 
Arrasateko eredu arrakastatsua 
Gipuzkoara zabaltzea da. Gipuz-
koa osoan % 80ko gaikako bilke-
ta lortuko balitz,  zabor kopurua 
askoz gehiago murriztuko litza-
teke, 160.000 tonatik 60.000ra. 
Euren esanetan, talde jeltzaleak 
aukera paregabea galdu du Arra-
sateko eredua aldarrikatu eta 
Gipuzkoa osora hedatzeko. 

Hala ere, errudunak bilatu 
beharrean elkarrekin lan egiteko  
borondatea erakutsi dute, energia 
guztiak irtenbide egokienak bila-
tzen erabiltzeko. 

Epeleko zabortegiaren erabilerak 
eztabaida eragin du oraingo astean

EaJren udal taldea zabortegia egokitzearen aurka azaldu da

PsE-EE ez dator bat, eta zuhurtziaz jokatzeko eskatu dio EaJri 

Epeleko zabortegiaren etorkizuna kolokan dago  |   mirari altuBE

x.g.  |  arrasatE

Aurrerapen teknologikoek eta 
bizitza erritmo azkarrek eragin-
da, gizartearen eta naturaren 
arteko harremana gero eta aza-
lekoagoa dela ondorioztatu zuten 
Txatxilipurdi Elkartekoek. 

Esperientziak erakutsi die 
natura ordezkorik ez duen osa-
sun, ongizate, ikasketa eta sormen 
iturri agorrezina dela. Hori dela 
eta, herriko beste elkarte batzue-
kin elkarlanean, haur zein helduak 
naturara hurbiltzeko Hurbil gai-

tezen Naturara jardunaldiak anto-
latu dituzte. 

Egitarau zabala 
Maiatzaren 13an, haur eta hel-
duentzako jolasak prestatuko 
dituzte Monterron parkean, 
18:00etatik 20:00etara. 

Maiatzaren 14an, 09:30ean 
hasita, mendi ibilaldia egingo 
dute, Besaide MEren eta Leintz 
Eskola Kirolaren laguntzarekin. 
Monterronen hasi, Meatzerreka-
tik pasa, eta San Baleixon hamai-

ketakoa egingo dute; ondoren, 
Monterronera itzuliko dira. Aldi 
berean, 11:30ean hasita, Naturar-
tean sormen tailerra egingo dute 
Garaion NaturArteanekoek San 
Antolin plazan. Naturako ele-
mentuak erabiliz, Musakolako 
astoa sortuko dute hurbiltzen 
direnen artean. 

Jardunaldiak amaitzeko,  
maiatzaren 15ean, 17:00etan, Tai-
ler emozionala txakurrekin saioa 
egingo dute Sustraibarri elkar-
tekoek Monterron parkean.

Naturaren beharraz ohartzeko 
'Hurbil gaitezen Naturara' saioak

maiatzaren 13, 14 eta 15erako ekitaldi oparoa prestatu dute bost elkartek 

Mozal Ordenantzarik Ez! pla-
taformak garbiketa ordenan-
tzaren aurka egiteko aukera 
emango die herritarrei. Hel-
burua da adierazpen askata-
sunaren, eztabaida parte-har-
tzailearen aldeko alegazioak 
biltzea.

Horretarako, mahaiak 
jarriko dituzte hainbat egu-
netan: maiatzaren 5ean, oste-
guna, 19:00etan, Portaloian; 
6an, ostirala, goizean zehar 
azokan eta 19:00etan Porta-
loian; 10ean, asteartea, 
19:00etan San Andresen; 12an, 
osteguna, 19:00etan Portaloian; 
eta amaitzeko, 13an, ostirala, 
goizean plazan eta 19:00etan 
Musakolan. 

Garbiketa ordenantza: 
haren aurka alegazioak 
batzeko deialdiak

Maiatzaren 13an bukatuko  
da aurtengo Txatxilipurdiko 
udaleku ireki zein itxietan 
izena emateko epea.

Udaleku irekietarako pla-
za arazorik ez dago, baina 
udaleku itxietarako plaza gutxi 
geratzen dira. Beraz, interesa 
dutenek lehenbailehen bete 
beharko dute izen emate fitxa. 
Behin hau eginda, hiru egu-
neko epea izango dute kuota-
ren ordainketaren ziurtagiria 
entregatzeko. Plaza kopurua 
betez gero, itxaron-zerrenda 
sortuko da, azken orduan nor-
baitek kale egiten badu. Txa-
txilipurdiko bulego ordutegia 
09:00etatik 14:00etara eta 
15:00etatik 18:00etara da.

Txatxilipurdiko 
udalekuetan izena 
emateko azken astea

Hondakinen Mahaiko kideak asteazkeneko prentsaurrekoan  |   xaBi gorostidi

Sorreran ezarritako helburuak bete direla ikusi 
ondoren, mahaia desegiteko erabakia hartu zuten 
apirilaren 21ean egindako batzarrean.

2013ko irailaren 4an eratu zen Hondakinen 
Mahaia, bi helburu nagusirekin: hondakinen 
sorkuntzarekin eta bilketarekin lotuta zeuden 
arazoak aztertzeko eta bilketa selektiboen mailei 
eta sistemei buruzko akordioak lortzeko.

Bederatzi hilabeteko epean gutxienez %70eko 
gaikako bilketa lortzea izan zen mahaiak jarritako 
erronka, eta datuek argi erakutsi dute helburua 
bete dela. "Hilabete hauetako esperientzia eta 
emaitzekin eredugarriak gara Gipuzkoarentzat eta 
Euskal Herri osoarentzat", adierazi dute 
mahaikideek, eta balioan jarri nahi izan dituzte 
ezberdinen artean akordioetara heltzearen onurak. 

Hondakinen Mahaia desegin egingo da
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lurrEtiK
goiEna tElEbista | lurrEtiK | lEhEn sEKtorEa dEbagoiEnEan
maiatzak 11, 22:00 | garazi ayEsta

EkOIZlEA: bAgArA HErrIgINtZAN EtA ArtEMAN

Jokin BErEziartua

San Andres auzoko jaietako nobedade nagusia izan zen Wurssy elkarteak 
antolatutako txakurren erakustaldia: "Hemen ez dira halako erakustaldiak 
izaten... Lanerako eta erabilpenerako txakurrak dira. Egunero hamar 
minutuko lana hartuta ondo irakatsitako txakurrak eduki daitezke", esan 
zuen elkarteko kide eta jaiotzez San Andreskoa den David Espinosak. 

'Lagun onenen' bertuteez gozatzen

M
ariana Mazzu-
cato ekonomia-
lari amerikar-i-
taliarra mundu 
osoan entzute-

tsu bihurtu da bere azken 
liburuari esker: Estatu Ekin-
tzailea (The Entrepreneurial 
State). Besteak beste, 2014. 
urtean politika ekonomikoko 
liburu hoberenaren SPERI 
saria jaso zuen Thomas Piketty
-ren Kapitala XX. mendean 
famatu egin den liburuarekin 
lehia itxian.

Bere liburuan, Mariana 
Mazzucatok Ameriketako Esta-
tu Batuek urte luzetan iker-
kuntza alorrean egindako 
inbertsioen garrantzia azpi-
marratzen du egunero erabil-
tzen ditugun honako tekno-
logia hauetan: Internet, GPS, 
eskuko-telefonoa, eta abar. 
Aipatu ahaleginei esker AEBak 
inoiz baino aberatsagoak dira 
gaur egun. Mariana Mazzu-
catoren aburuz, aberastasuna 
sortzeko administrazio publi-
koek ikerkuntzan egindako 
inbertsioak areagotu beharko 
lituzkete, eta, horretaz gain, 
ekintzaileak izan. Alegia, 
gobernuek eurek ere euren 
burua ekintzailetasunean mur-
gildu beharko lukete.

Mariana Mazzucatoren 
pentsamendu horrekin erabat 
kontrajarrian dago hemengo 
administrazioaren jarrera. 
Izan ere, Estatu osoan admi-
nistrazioek ikerkuntzara zuzen-
du duten inbertsioa gutxitu 
egin da. Hori gutxi balitz, joan 
den astean jakin genuen iaz 
Eusko Jaurlaritzak erabili 
gabe utzi zituela teknologia-
rako, berrikuntzarako eta 
ekintzailetasunerako aurrei-
kusita zituen 130 miloi euro.

Sorry, Mariana!

"gobernuak 
ekintzailetasunean 
murgildu beharko 
lirateke"

n i R e  u s t e Z

AItOr 
OrObENgOA

Astelehenean jarri zuten Eta 
ez banaiz berriro depilatzen? 
erakusketa Emakume Txo-
koan. Maiatzaren 13ra arte 
egongo da zabalik; astelehe-
netik eguenera, 10:30etik 
13:30era eta 15:30etik 18:30era 
egongo da zabalik –egubakoi-
tzetan goizez bakarrik–. Rocio 
Salazar ilustratzailearen era-
kusketa da: "Irudigileak hain-
bat gai aldarrikatzen ditu 
zenbait binetatan umorearen 
bitartez. Bere ilea, erabaki-
tzeko aukera eta erabaki este-
tikoekin zoriontsua izateko 
eskubidea aldarrikatzen ditu 
Salazarrek erakusketan", adie-
razi dute antolatzaileek. 

'Eta ez banaiz berriro 
depilatzen?' erakusketa 
Emakume Txokoan

Eroskiko hipermerkatuan 
dagoen Harreman dendak 
kakaoaren gaineko hitzaldia 
eta dastatzea antolatu ditu 
maiatzaren 11rako (Kultura-
teko Jokin Zaitegi gela, 18:30): 
"Kakaoaren historiaz, ezau-
garriez eta zuhaitzetatik gure 
eskuetara heldu bitartean 
egiten duen bidean sortu dai-
tezkeen ondorioez arituko 
gara berbetan, bidezko mer-
kataritzaren ikuspegitik", 
adierazi dute antolatzaileek. 
Harreman Dendako arduradun 
Gorka Martinez izango da 
hizlaria. Hitzaldia euskaraz 
izango da, eta doakoa izango 
da sarrera. 

Kakaoaren gaineko 
hitzaldia eta dastatzea 
hilaren 11n Kulturaten

jOkIN bErEZIArtUA  |  arrasatE

Diputazioak 2017rako Diru Sarre-
rak Bermatzeko Laguntza –AGI 
moduan ezaguna– kentzeko asmoa-
ren inguruan iritzi ezberdinak 
daude udalbatzan. EAJk eta 
PSE-EEk osatzen duten Udal Gober-
nua AGI delakoa Diputazioaren 
Elkar Ekin izeneko "plan integra-
tzailearekin" ordezkatzearen alde 
dago. Oposizioko hiru taldeek, 
EH Bilduk, Baleikek eta Irabazik, 
laguntza hori mantendu nahi dute.

Elkar Ekin planaren alde 
Arrasaten 131 familia-unitatek 
galduko lukete AGI deritzon diru 
laguntza, baina hori kenduta ere 
familia horiei guztiei babesa ema-
ten jarraitzea da Udal Gobernua-
ren lehentasuna: "Guri dagokigu 
Arrasateko herritar guztiak babes-

tea. Posible da AGI delakoa ken-
tzean Udaletik baliabide gehiago 
jarri behar izatea. Berretsi nahi 
dugu Arrasaten ez dugula inor 
babesik gabe utziko; Diputazioa-
ri eskatzen zaio AGIaren ordez 
berez integralagoa izango den eta 
onuraduna gizarteratzea helburu 
duen Elkar Ekin programa zertan 
datzan azal dezala", adierazi zuen 
Maria Ubarretxena alkateak. 

EAJrekin batera gobernukide 
den Alderdi Sozialistak laguntza 
bermatu nahi du, betiere, argi 
utzita laguntzaren helburua ez 
dela bakarrik dirua ematea: "Ez 
gaude ados laguntza kentzearekin. 
Garrantzitsu deritzogu hizkuntza, 
hezkuntza eta bizimodua berma-
tzeari. Ez dadila izan bakarrik 
dirua emateko laguntza bat", adie-
razi zuen Oscar Garcia sozialistak.

"Ez dago dei-efekturik" 
Oposizioko hiru alderdiak AGI 
mantentzearen alde daude. EH 
Bilduk gogora ekarri du Arrasa-
ten 131 direla, baina Gipuzkoan 
1.422 familia, horietan 700 ume 
daudela. Diputazioan gobernu 
ardurak dituzten agintarien 
mezuak salatu eta horiek debate 
publikotik at egon beharko lira-
tekeela uste dute: "Ez dago dei- 
efekturik, ez dago daturik hori 
egiaztatzen duenik. Ez dago ino-
lako diru-xahutzerik, kontrol 
zorrotza eramaten da. Mamu 
horiek haizatzeak arriskua dakar 
eta hori debate publikotik kanpo 
egon beharko litzateke. Bi eredu 
jarri dira aurrez aurre: batean, 
bi foliotako asmo bat dago ez 
dakiguna zertan gauzatuko den, 
nahiz eta pertsonengan eragina 

izango duen. Bestean dago hiru 
edo lau urtetan kontrastatuta 
geratu den laguntza bat, ondo 
funtzionatu duena eta PSE-EE-
rekin batera adostu zena gaur 
kontra bozkatu duten arren", 
esan zuen Eneko Barberenak. 

Baleikek salatu zuen Diputa-
zioko gobernua eta Arrasateko 
Udalekoa ez datozela bat adieraz-
penetan: "Arrazakeriarekin lotu-
tako narratiba ari dira erabiltzen 
gizarte zerbitzuak murrizteko", 
dio Igor Urizarrek. Irabaziko Juan 
Luis Merinok ere eskatu zien jel-
tzaleei Diputazioan EAJk hartzen 
dituen erabakiekin arduraz joka-
tzeko: "AGIa kentzea EAJk Jaur-
laritzatik eta Diputaziotik bultza-
tzen dituzten politiken ondorio 
da. Ez esan orain ez duzuela zeri-
kusirik Diputazioko erabakiekin". 

Beste bi mozio ere onartu 
ziren martitzeneko osoko bilku-
ran. Batetik, EAJk Diputazioari 
pobrezia energetikoaren aurka 
udalen eta energia-hornitzaileen 
artean hitzarmenak sustatzeko 
eskaera egiten zuen mozioa eta, 
bestetik, EH Bilduk fracking-aren 
aurka aurkeztutakoa. Azken hori 
aho batez onartu zuen udalbatzak.

Gobernuaren arabera, AGI ordezkatzera datorren Elkar Ekin plana; irudian, plan horren aldeko mozioaren bozketa: gobernua alde (11) eta oposizioa kontra (10).  |   J.B.

Behartsuenei laguntzeko orduan, 
bi eredu aurrez aurre udalbatzan
agi laguntzak eztabaida eragin du udal gobernuaren eta oposizioaren artean
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5. jaRdunaldiko emaitZak

abokajarro - dribling 2-5
betrayer -  rayo makabro 10-2
aldatz - lasagabaster 1-0
abokajarro - olympiakojos  5-3
dribling - monte taberna 5-1

koPako finala
maiatzak 7, zaPatua
17:00 dribling - rayo makabro/ 
antolatzaileak

liGako final lauRdenak
maiatzak 14-15. ordua zehazteko dago.
aldatz - olympiakojos
lasagabaster - monte taberna
abokajarro - betrayer 
dribling - sonografos 

sailkaPena
  taldea P j
 A MULTZOA
 1 aldatz 17 4
 2 lasagabaster 11 4
 3 betrayer 9 4
 4 sonografos 9 4
 5 rayo makabro 1 4 

B MULTZOA
 1 drinbling 19 4
 2 abokajarro 12 4
 3 monte taberna 11 4
 4 olympiakojos FC 4 4
 5 elorra jma 2 4

Z a l d i b a R

IMANOl bElOkI  |  arrasatE

Ointxe saskibaloi taldeko infan-
tilek, Hondarribiaren aurka Donos-
tian jokatutako finalean 30-36 
irabazita, errendimenduzko infan-
til mailako Gipuzkoako txapel-
dunak izatea lortu zuten aurreko 
zapatuan.

Liga erregularrean hirugarren  
postuan amaituta, Easoren aurka 
jokatu behar izan zuten, eta 37-34 
irabazi zuten partidua duela bi 

aste, finalerako txartela lortuta. 
Hondarribiarren aurkako fina-
lean, berriz, partidu borrokatua 
izan zuten. Lehen hiru laurdenak 
izan ziren gogorrenak, baina, 
hamar puntuko aldea aterata, 
abantaila lortuta garaipena lortu 
zuten.

Hurrengo erronka Euskadiko 
Txapelketa izango dute, eta Ara-
bako eta Bizkaiko txapeldunen 
aurka jokatu beharko dute. Ondo-

ren, Espainiako txapelketa izan-
go dute: ekainaren 12tik 18ra 
Galizian (Porriño) jokatuko dute.

Eba mailakoek harrera 
Domekan, 17:30ean, Iturripen 
jokatuko dute partidua EBA mai-
lakoek Igualatorio Cantabria 
Estelaren aurka, eta jokalariek 
harrera egingo diete infantileko 
neskei, denboraldian egindako 
lan bikaina eskertzeko.

Ointxe klubeko infantilak, 
Gipuzkoako txapeldun
Hurrengo erronkak Euskadiko eta Espainiako txapelketak izango dira

Ointxekoak Hondarribikoekin batera talde argazkian, garaipena lortu ondoren.  |   ointxE

Kanpazar Arrasate Rugby Taldeak ez du ezer 
jokoan Bilboren aurkako hurrengo partiduan
Kanpazar Arrasate Rugby Taldeko mutilek ez dute ezer jokoan 
aste bukaera honetako partiduan. Bilbo unibertsitatekoak eto-
rriko dira Mojategira, eta zapatuan 16:30ean izango da partidua. 
Izan diren lesioengatik ezin izan dute aurrera egin zuri-moreek. 
Hauxe adierazi du Isei Barberok, ARTko ordezkariak: "Pena izan 
da hainbeste lesio izatea; izan ere, 14 jokalarirekin geratu da 
taldea, eta horietatik bi ez zeuden oso ondo". Hurrengo erronka 
ekainean izango dute, zazpiko txapelketan.

I.b  |  arrasatE

Musakolako Jai Batzordeak 
antolatuta, Musakolako BTT 
irteera domeka honetan izango 
da. Bi ibilbide izango ditu: luzeak 
40 kilometro eta motzak, berriz, 
34 kilometro. 

Irteera Ziar-Ola kultura 
elkartetik egingo da, eta 09:00etan 
abiatuko dira parte-hartzaileak. 
Izen-ematea musakola.com edo 
kirolprobak.com webguneen 
bidez egin daiteke, eta proban 
parte hartu nahi duenak 13 
euro ordaindu beharko ditu. 

Egunean bertan inskribatzen 
denak, berriz, 18 euro ordaindu 
beharko ditu, eta ordubete lehe-
nago egin beharko du. 

Plazak mugatuak dira (250) 
eta helmugara iristen diren 
lehen 200ek Tactic mangitoak 
jasoko dituzte opari.

umeen bizikleta jaia 
10:30ean, berriz, gaztetxoen 
txanda izango da. Ume bakoi-
tzaren arabera, pertsona heldu 
batekin hartu beharko du par-
te BTT irteeran.

Musakolako BTT irteera 
domekan izango da

Iazko martxan, parte-hartzaileak prestaketa lanetan.  |   goiEna

I.b  |  arrasatE

Leintz Eskola Kirolak, Ointxe 
saskibaloi elkarteak, Baskonia 
fundazioak eta Kobate Harro-
biak antolatuta, zapatu hone-
tan Arrasateko Laubide plazan 
hiruko saskibaloi txapelketa 
izango da. 

10:00etan hasiko da eta 
20:00 inguruan amaituko da. 
Guztira, 127 taldek eman dute 
izena eta 670 neska-mutilek 
hartuko dute parte.

lEKeko azken jaia
Bestalde, Leintz Eskola Kiro-
lak, ikasturteari amaiera 
emateko,  ikasturtean zehar 
parte hartu duten ikasle guz-
tiekin (LH-1 eta DBH-2 arte-
ko 1.137) ekintzak antolatuko 
ditu maiatzaren 28rako. Lekua 
zehazteko dagoen arren, sari 
banaketa eta zozketa egingo 
da parte-hartzaile guztien 
artean.

Hiruko 
saskibaloia 
Laubiden

I.b  |  arrasatE

Arrasatek Aiaren kontra hasiko 
du herri arteko pilota txapelketa 
aste honetan, eta hauek izango 
dira kategoria bakoitzeko ordez-
kariak: kadeteetan, Ander Murua, 
eta Ander Llodio; gazte mailan, 
Beñat Iturriotz eta Iker Bengoa; 
seniorretan, Ibai Bolinaga eta Jose-
ba Garate. Ordezkoak, aldiz, Mikel 

Etxezarreta, Oxel Iturriotz, Beñat 
Arabaolaza eta Jon Oreja dira.

Arrasateko Pilota Elkarteko 
Lourdes Diazen esanetan: "Joka-
lariak ilusioz daude txapelketan 
aurrera egiteko. Ea beste urte 
batzuetako zorte txarra ez dugun 
izaten,  lehenengo kanporaketan 
txapeldun geratu den horren kon-
tra tokatu zaigulako".

Herri artekorako 
pilotariak hautatuta

Arrasate-Astigarraga.  |   imanol soriano

arrasatE dragoi taldEa

Espainiako aerobik txapelketan lan dotorea egin zuten Arrasate Dragoi 
Taldeko gimnastek aurreko aste bukaeran Valladoliden. Araitz Altubek 
zilarrezko domina lortu zuen N3 mailako bakarkako ariketan; eta N2 
mailan, hirunaka egindako proban, Izaskun Garciak, Nahia Irazolak eta 
Eider Lasantak brontzea.

Arrasate
Dragoi bi 
dominarekin
bueltan
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xAbI gOrOstIdI  |  arrasatE

Aurtengo Musika Eskolen Euro-
pako Topaketa Donostia 2016 egi-
tasmoaren barruan kokatuko da. 
Bertan, Europa osoko musika esko-
letako 8.500 ikaslek 120 kontzertu 
eskainiko dituzte. Donostia izango 
da kontzertu gehien hartuko dituen 
hiria, baina kontzertuak EAEko, 
Nafarroako, Iparraldeko eta Errio-
xako 59 herritara zabalduko dira; 
tartean, Arrasatera.

bi saio gaur eta bihar
Arrasatek bi kontzertu har-

tuko ditu eta horietan Arrasate 
Musikaleko musikariek egingo 
dituzte anfitrioi lanak. Lehena 
gaur arratsaldeko seietan izango 
da eta bigarrena bihar 11:30ean. 
Eguraldiak laguntzen badu, Mon-
terron parkean egingo dira, eta, 
bestela, San Frantzisko elizan 
egingo dituzte.

Gaurko saioko gonbidatuak 
San Feliu de Guixols eta Banyo-
las herrietako musika eskoletako 
ikasleak dira. Ekitaldiari hasie-
ra emateko, Europako ereserkia 
joko dute guztiek batera, eta 150 
musikari inguru arituko dira 
aldi berean. Arrasate Musikale-
ko Banda Gaztearen emanaldia-
ren ondoren, San Feliu de Gui-
xolskoak igoko dira oholtza gai-
nera. Hauek testigua pasako 
diete Banyolaskoei. Gazte Orkes-
trarekin hasiko dira ondoren Big 
Bandarekin amaitzeko. Saioa 
borobiltzeko, bi eskola katalane-

tako abesbatzek batera abestuko 
dute, eta, azkenik, Emusik jaial-
dirako espresuki konposatutako 
Musikatu bizitza abestia joko 
dute musikari guztiek batera.

Biharko emanaldian, Norve-
giako Haugaland eta Suitzako 
Maspimatz herrietako ikasleak 
arituko dira. Urrunetik etorrita-
ko musikariei harrera egiteko 
aurresku bat eskainiko diete, 
lehenik eta behin. Musikari guz-
tien artean Europako ereserkia 
jo ostean, Arrasate Musikaleko 
Gazte Orkestra arituko da. Hau-
galandekoek jarraituko diete eta 
ondoren suitzarren txanda izan-
go da. Azken hauek, orkestra 
bezala aurkeztu arren, gitarra, 
teklatuak eta akordeoiak ere era-
biltzen dituzte. 

Donostia 2016k 
antolatutako Emusik 
jaialdiak geldialdia 
egingo du Arrasaten 
gaur, kataluniako musika ikasleen 
kontzertua izango da; eta bihar, 
norvegiako eta suitzako ikasleena 

Antolatzaileak kontzertuetako kartelarekin.  |   xaBi gorostidi

Okzitaniako Tolosako orkes-
trak Berlioz-en Hilen meza 
handia interpretatuko du 
hilaren 31n Kursaal aretoan. 
Kursaal elkarguneko web-
gunean erosi behar da sarre-
ra, eta autobus erreserbak 
943 25 20 00 telefonoan edo 
kultura@arrasate-mondra-
gon.net bidez egin daitezke.

Bihar jokatuko diren mus, tute 
eta txintxon txapelketekin eman-
go diote hasiera aurtengo kul-
tura asteari. Domekan, aldiz, 
kuatrola, domino eta billar txa-
pelketak jokatuko dituzte. 
16:30ean hasiko dira guztiak. 

Martitzenerako, hamabi urte 
arteko umeentzat marrazki lehia-
keta antolatu dute, 17:30ean.

Bihar hasiko da Corazon 
de Encinaren kultura 
astearen 26. edizioa 

Debaldeko autobusak 
Kursaal Eskura 
ekimenaren eskutik 

Pinocchio obra klasikoaz 
gozatzeko aukera izango da 
domekan, 17:00etan, Amaia 
antzokian. 

Jokin Oregiren zuzenda-
ritzapean hainbat sari lortu 
dituen ikuskizuna da. Tar-
tean,  2015eko Gijongo Feten 
feriako ikuskizun eta zuzen-
daritza onenarena.  

'Pinocchio' antzerkia 
izango da domekan 
Amaia antzokian 

Arrasateko Trikiti 
Eskolak mende laurden 
beteko du irailean 
maixa lizarribar trikiti irakaslearen ustez, gurasoen 
laguntza eta inplikazioa ezinbestekoak izan dira 
x.g.  |  arrasatE

Arrasateko Trikiti Eskolak 25 
urte beteko ditu aurtengo irai-
lean. Maixa Lizarribar trikiti-
laria hasieratik izan da bertako 
irakasle. "Eskola sortu baino bi 
urte lehenago hasi ziren lehen 
ikastaroak. Kepa Junkera eta 
bere laguntzaileak izan ziren 
lehen urrats horiek eman zituz-
tenak, eta eskola sortzearekin 
bat hasi nintzen ni". 

Urte hauetan hainbat lekual-
daketa egin dituzte. Lehen ikas-
turteetan Ferixalekuan aritu 
ziren. Ondoren, gaur egun Goie-
naren egoitza dagoen eraikinean 
kokatu ziren. Gerora, trukea 
egin zuten Arrasate Telebista-
koekin, eta hauek Gaztetxe zaha-
rrean zuten lokalera pasa ziren. 
"Sarrera iluna zuen eta eskaile-
rek zarata handia ateratzen zuten. 
Ikasle batzuk gurasoek lagun-
duta igotzen ziren, bakarrik igo-
tzeak beldurra ematen zielako", 
aitortu du Lizarribarrek. Gero, 
berriz itzuli ziren Goiena dagoen 
eraikinera, eta handik gaur egun 
euren egoitza den Saiolango erai-
kinera mugitu ziren. 

Lokal aldaketez gain, hainbat 
irteera egin dituzte atzerrira: 
Austriara birritan, Goikobalu-

koekin Argentinara, Londrese-
ra eta Belgikara, besteak beste.

sasoi onean
Ikasle kopuruari dagokionez, 
inoiz izan duten zifrarik han-
diena dute gaur egun, 130 ikas-
le. "Hala ere, beti egon da jendea 
ikasten. Garairik baxuenean 60 
eta 80 ikasle artean izan ditugu, 
eta orain inoiz baino gehiago. 
Hasieran, jende helduagoa etor-
tzen zen, eta orain, ikasle gehie-
nak gaztetxoak dira. Gurasoekin 
osatutako talde bat mantentzen 
dugu, baina lehen, gehiago iza-

ten ziren".  Eneritz Urrutia ira-
kaslearen hitzetan, ikasleak 
"gero eta gazteagoak" dira, eta 
lagun taldearekin apuntatzen 
dira. "Polita da lagunekin bate-
ra trikitia ikasten hastea eta 
gustura egotea. Normalean, pan-
deroa jotzen hasten dira eta 
hamar hamabi urteren bueltan 
batzuek trikitira salto egiten 
dute", adierazi du Urrutiak.  

Aurtengo kurtso amaierako 
jaialdia kalera aterako dute 
urteurrena dela eta. Gonbita  
egin diete ikasle ohiei festan 
parte har dezaten. 

Trikiti eskolakoak 2001eko irudi baten.  |   trikiti Eskola

arrasaTe

LURRINDEGIA

Olarte kalea 10
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TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Maiatzaren 18ko museoen egunerako antolatu ditu ekintzok 
Laboratoriumek. Museoko zoologia biltegira hainbat bisita gida-
tu izango dira, bakoitza 30 minutukoa. Bestalde, hilaren 21ean, 
10:30ean Geocaching ikastaroa izango da, GPSarekin altxorraren 
bila antzeko bat. Bi ekintzak doakoak dira, baina izena ematea 
derrigorrezkoa da, Laboratorium museoan (943 76 90 03).

Zoologia biltegira bisita eta Geocaching ikastaroa 
izango dira museoen nazioarteko egunaren bueltan

Iaz bezala, aurten ere haur eta gurasoentzako parrillada auzola-
nean egingo dute Oxirondoko azokan jaietako egubakoitzean, 
Bitorianatxo jaitsi ostean. Ondoren, 21:30ean, Mugi Mugi errome-
ria izango da Oxirondo plazan (eguraldi txarrarekin, dena Semi-
narioko karpan). Tiketak azokako Arantxaren postuan daude 
salgai, sei eurotan, eta bihar arte izango da erosteko aukera. 

Bihar arte eros daitezke Pentekoste jaietako haur 
eta gurasoentzako parrilladako txartelak

Udako kanpamendu teknologikoetan (3 kanpamentu desberdin), 
udaleku irekietan (3 edo 4 asteko aukerak eta zaintza zerbitzua) 
eta kirol ekintzetan (jarduera desberdinak) izena emateko azken 
eguna maiatzaren 13a izango da. Izen emateak www.bergara.eus 
webgunean eta liburutegian egin daitezke, eta kirol ekintzetan 
apuntatzeko, berriz, Agorrosin kiroldegian.

Datorren egubakoitza da Udaleko udako jarduera 
desberdinetan izena emateko azken eguna

Hilaren 31n Okzitaniako Tolosako Kapitolioko Orkestra Nazio-
nalak eta Donostiako Orfeoiak joko dute Donostiako Kursaalen, 
20:00etan. Doaneko autobusa jarriko dute Bergaratik, 18:15ean 
aterako dena. Hilaren 26ra arte apuntatu daiteke Udaleko kul-
tura zerbitzuan. Sarrerak Kursaaleko webgunean eros daitezke.

Autobusa dago Okzitaniako Tolosako Orkestraren 
eta Donostiako Orfeoiaren kontzertua ikusteko

M.t.  |  BErgara

Aste honetako martitzen eguer-
dian, maiatzak 3, 18 urteko txi-
rrindulari gazte batek istripua 
izan zuen eta larri zaurituta 
eraman zuten ospitalera. Geroz-
tik, bere egoerak larria izaten 
jarraitzen du, eta Gasteizko 
Santiago ospitalean ingresatu-
ta dago martitzenetik, zainketa 
berezien unitatean. 

Martitzen eguerdian gerta-
tu zen istripua, Goiauzoan, 13:15 
aldera. Bergarako Udaltzaingo-
tik aditzera eman dutenez, zau-
ritutako gizonezko gaztea bizi-
kleta gainean zihoan, ikaste-
txetik antolatutako kirol 
irteera batean, eta Suzuki Grand 
Vitara modeloko auto batekin 

aurrez aurre jo zuen, ikusga-
rritasun txarreko bihurgune 
batean.

Herrizaingo sailaren arabe-
ra, gaztea larri zaurituta eraman 
zuten anbulantzian Santiagoko 
ospitaleraino. Gazteak ingresa-
tuta eta larri jarraitzen duela 
eman dute aditzera Santiago 
ospitaletik, eta zainketa bere-
zien unitatean segitzen du iri-
tsi zenetik.

Ertzainen ikerketa
Ertzaintzatik azaldu dute ger-
takariaren inguruko atestatua 
bukatzen dihardutela, baina 
aditzera eman dute argi dagoe-
la aurrez aurre egin zutela tal-
ka autoak eta bizikletak.

Larri jarraitzen du auto batek 
harrapatutako txirrindulariak

MAItE txINtxUrrEtA  |  BErgara

Otsailaz geroztik San Lorentzon 
bizi diren Atzegiko zazpi kideak 
dira maiatzaren 13an arratsalde-
ko zortzietan txupina jaurtitzeko 
udaletxeko balkoira gonbidatu 
dituztenak. Aurtengo jaietako 
kartelaren egilea Ane Otadui 
arrasatearra izan da. 13 kartel 
aurkeztu dituzte denera.

Nobedadeekin datoz 2016ko 
Pazkoak. Esaterako, umeendako 
jolas parkea egunero izango da 
aurten. Bestalde, ohikoa baino 
bi ordu goizago igoko da Semi-
narioko teilatura Bitorianatxo, 
martitzeneko 22:00etan. Hala ere, 
ordutik aurrera ere musikak eta 
jaiak jarraitu egingo du. 

Bereziki jendetsua izango da 
asteleheneko herri bazkaria, 700 
txartel saldu dituzte eta. Euria 
eginez gero, Seminarioan egingo 
dute bazkaria, bi karpa jarriaz, 
jende guztia sar dadin.

Euriarekin, aterpean 
Beste ekintzetarako ere prestatu 
dute euria eginez gero B plana. 
Kanpoan diren hitzorduak tokiz 
aldatuko dira eguraldi txarrare-
kin, pilotalekura, Seminariora  
edo Zabalotegiko frontoira.

berdintasunerako deia
Jaiegunetan zehar "elkarbizitza, 
errespetua eta aniztasuna" sus-
tatzeko dei egin du Elena Lete 
alkateak. Horrekin lotuta, kartel 
berezi bat eta pegatinak aterako 
dituzte, Martxanterak talde femi-
nistarekin batera. Bertan, lelo 
hau irakur daiteke: Ez menpeko, 
bai pareko; denok hobeto!

boluntarioen parte hartzea
Nabarmendu dute aurten "bolun-
tarioen parte hartze handia" izan 
dela. Azaldu dute Xabalote gaz-
telekuko gazteek parte hartu 
dutela egubakoitzeko eta zapatu-
ko kontzertuen aukeraketan.

autobus zerbitzua 
Egubakoitzean eta zapatuan auto-
bus zerbitzu berezia izango da 
inguruko herrietatik joan-etorria 
egiteko.

txosnagunea
Hitzordu asko izango dira Bide-
berriko txosnagunean ere, Xaxau 
herri konpartsak antolatuta. Hain-
bat helburu izan dituzte txosna-
gunea nolakoa izan behar den 
lantzeko orduan: euskararekiko 
konpromisoa, berdintasuna... 
Aurten, jasangarritasunaren alde-
ko esfortzu berezia egin dute.

Jaiei buruzko informazio 
gehiago, 33. orrialdetik aurrera.

Jaietako zinegotzia, alkatea eta kultura teknikaria, aurkezpenean.  |   m.t.

Atzegikoen txupinazoarekin 
hasiko dira Pentekoste jaiak
Ane Otadui arrasatearrak egin du aurtengo pazkoetako kartel ofiziala

H
ezitzaileak gara eta aisial-
diak ere bere tokia dau-
ka haur, nerabe, gazte 
eta helduetan. Herriak 

badauzka aisialdiko eremu asko, 
erakargarriak direnak. Guk, ere-
mu hauetan lanean jarraitzeko 
gogoa eta ilusioa jarri behar dugu. 

Haur eta gazteen hizkuntz 
ohituretan eragin beharra dago, 
euskara asko erabiltzen lagundu 

eta euskararekin harreman han-
dia eta ona izatera bultzatu behar 
ditugu. Etorkizuneko giltza dira 
eta aisialdiak badauka eurengan 
eragiteko erreferente garrantzitsu 
bat: hezitzailea.

Haur eta gazteari hizkuntz 
ohituretan lagunduko diona hezi-
tzailea izan behar da. Erabileran 
eragitea da helburua eta bera da 
ekintzaren dinamizatzaile eta 
euskararen erabilera ere dina-
mizatu dezakeena. Hezitzaile 
berritsuak nahi ditugu; elkarriz-
keta ugari sortuko dituena eta 

beraien elkarrizketetan parte 
hartuko duena, lehen hitza beti 
euskaraz esan eta beraiei lagun-
tza eskainiko diena eta errefortzu 
positiboak emango dituena.

Haur eta gazteei ere ahalegi-
na eskatuko diegu. Esan beha-
rrekoa euskarara eramatea kos-
ta egiten zaiela ikusten badugu, 
laguntzeko prest gaudela azaldu-
ko diegu eta beraiek euskara 
mantentzeko ahaleginak egiten 
dituztela ikusten dugunean, ani-
matu eta zoriondu egingo ditugu

Ez ahaztu, garrantzitsuena 
gure jarrera da. Hezitzaileak gara 
eta hezitzaile aktibo eta berritsu 
bezala jokatu behar dugu. Edo-
zein egoera eta jarduera egokia 
da umeekin eta gazteekin harre-
mana izateko eta euskararen 
erabilera bultzatzeko.

Hezitzailea, 
berritsu

sAIOA 
gArItANO

n i R e  u s t e Z

"Ez ahaztu, 
garrantzitsuena 
gure jarrera da"
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NEKAZARITZA ETA INDUSTRIA HORNIGAIAK
SORALUZE Mendiola Industrialdea www.belaitz.com 943 75 18 81

Aparkatzeko leku zabala!

• Fitosanitarioak
• Landareak
• Erremintak
• Pentsuak

MAItE txINtxUrrEtA  |  BErgara

Erabakitzeko eskubidearen alde-
ko Erain Debagoiena plataforma-
ren Bergarako taldeak bi hitzor-
du antolatu ditu aste bukaera 
honetarako. Gaur gauean mus 
txapelketa izango da eta dome-
kan, berriz, Elosura igoera eta 
aldarrikapen ekintza.

Egubakoitz gauean Debagoiene-
ko mus txapelketako lehen kan-
poraketa jokatuko dute Depor 
tabernan. Domekan, berriz, Elo-
sura igoko dira Bergaratik, 
Antzuolatik eta Azpeititik, eta 
goian, guztiek elkarrekin eraba-
kitzeko eskubidearen aldarrika-
pena egingo dute.

Domekan, eguerdiko hama-
bietan elkartuko dira hiru herrie-
tatik etorritakoak Elosuan, eta 
bertan, erabakitzeko eskubidea 
irudikatuko dute guztien artean. 
Jana eta edana ere ez dira falta-
ko. Bergaran, Udal Pilotalekutik 
irtengo dira Elosurantz, goizeko 
hamarretan elkartuta.

Mus txapelketa
Egubakoitzeko mus txapelketa 
22:00etatik aurrera izango da 
Deporren. Izena emateko 20 euro 
ordaindu behar ditu bikote bakoi-
tzak. Debagoieneko txapelketako 
kanporaketa izango da, eta parte 
hartzaileek maiatzaren 21ean 
Aretxabaletan jokatuko den iba-
rreko finalerako sailkatzeko auke-
ra izango dute.

Lehenengo eta bigarren biko-
teek, finalerako sailkapenaz gain, 
beste sari bat ere eramango dute 
etxera: garaikurra, ardoa eta 
hestebeteak. 

azken sinadurak batzen
Elosuko ekitaldian ere egongo 
da sinatu eta Erainek antolatu-
tako galdeketari atxikimendua 
emateko aukera, dagoeneko lor-
tu dituzten arren aurrera jarrai-
tzeko sinadurak.

Elosura igoera antolatu du 
Erain-ek domekarako
gaur gauean, mus txapelketa depor tabernan 

Sinadurak biltzeko mahaia.  |   m.t.

Osintxuarrek urtez urte ospatzen dute Irukurutzeta eguna men-
dira txangoa eginez, eta aurten ere hala izango da. Soraluzeko 
Atseden txabolarekin elkarlanean, domekan, maiatzak 8, hama-
rretakoa eskainiko dute Irukurutzeta mendiaren tontorrean. 
Txorizoa euro baten salduko dute, eta salda doan izango da. 11:15 
aldean hasiko dira jatekoa banatzen.

Mendi buelta eta hamarretakoa eginda ospatuko 
dute domeka honetan Irukurutzeta eguna

Biharko, zapatua, jolas desberdinak antolatu dituzte Xabalote 
gaztelekuko erabiltzaileentzat. Zelai errea edota Zapitxo koope-
ratiboa-n arituko dira arratsaldean zehar. Etzi, berriz, domekan, 
baratzean garaiko barazkiak landatuko dituzte, azken urteotan 
egin izan duten bezala. Tomateak edota letxugak sartuko dituz-
te, esaterako, geroago barazki horiek jaso ahal izateko.

Jolas desberdinetan eta ortuan lanean arituko dira 
asteburuan Xabalote gaztelekuko neska-mutilak

2012an estreinatutako Peter Pan izan zen Bergarako Musika 
eskolaren azken produkzio musikala, eta 2014an eman zuten 
azken emanaldia Bilbon. Horren ostean, musikal berri bat auke-
ratzeko lanetan aritu dira eskolan, eta jada eman dute aditzera 
zein izango den: Alizia herrialde miresgarrian.

Goitibeheretan eta entsaladatxo sobietar 
lehiaketan izena emateko azken egunak

san JoxEPE

Zuzendaritza batzorde berria izendatu du San Joxepe elkarteak (argaz-
kian kide guztiak). Presidentea eta presidenteordea orain artekoak 
izango dira, Jose Ramon Eguren eta Rosi Ibarguren. Bestalde, bihar, 
dantzaldia izango da, 18:00etan, zuzeneko musikaz lagunduta.

Zuzendaritza batzorde berria

M.t.  |  BErgara

Bartzelonako Udaleko Ekonomia 
Sozial eta Kooperatiboko Komi-
sionatuko zuzendaria da Jordi 
Via, eta maiatzaren 11n, eguaz-
tena, Bergaran izango da hitzal-
di bat eskaintzen. Hitzordua 
11:30etik 13:00etara izango da, 
Errekalde jauregian. 

Ekonomia sozial eta kooperatiboa 
ekonomia berri baten zentroan 
solasaldian, Vilak Bartzelonako 
esperientzia azalduko du.

Eragile sozio-ekonomikoei 
dago zuzendua, kooperatiba, admi-
nistrazio publiko eta erakundeei. 
Asistentzia konfirmatzeko bidea: 
akareaga@mondragon.edu . Jordi Via.  |   malarassa.Cat

Ekonomia sozial eta kooperatiboa 
mintzagai Jordi Viaren eskutik

Salgai daude Kilometroak 2016ko 
abesti ofizialaren aurkezpen jaial-
dirako sarrerak. Maiatzaren 20an 
22:00etan hasiko da, Udal Pilota-
lekuan. Bergarako Emon musika 
taldeak egin du abestia eta zuze-
nean lehen aldiz ikusi eta entzu-
teko aukera izango da jaialdia. 
Sei eurotan daude salgai sarrerak, 
www.pikupe.com webgunean eta 
Pikupe Produkzioen egoitzan, 
Artekalean.

Emonen emanaldiaz gain, 
beste hainbat iragarri dituzte 
jaialdirako: dantzarien desafioa, 

txotxongiloak, magia; Markel 
Uriarte txirrindulari aretxaba-
letarraren erakustaldia bizikle-
taren gainean…

Emanaldiaren aurretik, 
19:30ean, kalejira izango da erral-
doi, trikitilari zein soinu-joleekin. 
Gero, kalejira bukatzean eta jaial-
dia hasi bitartean, Azkaiter Pelox 
Trio eta Iñaki Mata izango dira 
frontoian.

Amaia Txintxurreta (Goiena 
Komunikazio Taldea) eta Oihan 
Vega (EITB) kazetariek aurkez-
tuko dute saioa.

Salgai daude Kilometroak 2016ko abesti 
ofiziala aurkezteko jaialdirako sarrerak

Bideokliparen grabaketak asteburuan  |   kilomEtroak 2016

o H a R R a k
EguaZtEnEKo aZoKa
Bertako eta sasoiko barazkien 
azoka eta lore eta landareen 
azoka maiatzaren 11n. Pintxo
-potea Kai tabernak. 18:00etatik 
aurrera.

51Ko KintoaK
Hilaren 28an irteera egingo 
dute Errioxara. 70 euro sartu  
behar dira Laboral Kutxako 
0091149534 kontuan, maiatzaren 
24ra arte.

M.t.  |  BErgara

Maiatzaren 11n, eguaztena, 
Pedro Luis Uriartek hitzaldia 
eskainiko du, 10:00etan hasi-
ta, udaletxeko bilkuren are-
toan. Kontzertu ekonomikoa 
izango du mintzagai Uriartek.

Goienagusi elkarteak anto-
latu du hitzordua, eta irekia 
da, herritar orori zuzendua.

Uriarte Ekonomian eta 
Zuzenbidean lizentziatu zen 
Deustuko unibertsitatean. 
Bere ibilbide profesionala 
esparru ezberdinetan jorratu 
du: industrian, finantzetan 
(kontseilaria eta BBVAko 
lehendakariordea izan da), 
aholkularitzan, I+D+In eta 
administrazio publikoan ari-
tua. Ekonomia eta Ogasun 
sailburu izan zen Jaurlaritza-
ko lehen gobernuan, baita 
Unibertsitateko irakasle ere. 

Pedro Luis 
Uriarteren 
hitzaldia 
eguaztenean
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Europar musikari gazteen 
kontzertuak asteburuan
Emusik jaialdiaren baitan emanaldiak gaur eta bihar
MAItE txINtxUrrEtA  |  BErgara

Donostian eguaztenean hasi ziren 
Europako musika eskolen arteko 
Emusik topaketen baitan, atze-
rritik etorritako ikasleek bi kon-
tzertu eskainiko dituzte Bergaran, 
bata egubakoitzean eta bestea 
zapatuan. Pinneberg-eko (Alema-
nia), Winn-eko (Suitza), Balas-
sagyarmatiko (Hungaria) eta 
Sabinoveko (Eslovakia) ikasleak 
izango dira gonbidatuak.

Eguaztenean egin zuten jaial-
diaren inaugurazio ofiziala Donos-
tiako Ilunben. Bertako zein atze-
rriko 8.500 musika ikasle izan 
ziren topaketa horretan, tartean, 
Bergarako Musika Eskolako 190 
neska-mutil; gazte bandakoak, 
orkestra sinfonikokoak, akor-
deoilariak, dantzariak... Nabar-
mentzekoa ere, horien artean, 
Ane Rodriguez Bergarako musi-
ka eskolako gazte arrasatearrak 
bakarlari lanak egin zituela.

bergarako kontzertuak
Gaur, maiatzak 6, Pinneberg-eko 
(Alemania) eta Winneko (suitza) 
ikasleek eskainiko duten kon-
tzertua 18:30ean izango da San 
Martin plazan. Alemaniarrek 
klarinete taldea osatuko dute; 
suitzarrek, berriz, orkestra bat.

Emanaldiaren aurretik, baina, 
16:00etan alkateak eta Bergarako 
musika eskolakoek harrera egin-
go diete udaletxeko bilkuren are-

toan. Horren ostean, herrian zehar 
ordubeteko bisita gidatua izango 
dute alemaniarrek. 17:30ean, 
berriz, Bergarako musika esko-
lako gazte bandaren kalejira izan-
go da erdigunean zehar.

Zapatuko kontzertua 12:30ean 
izango da Balassagyarmatiko 
(Hungaria) eta Sabinoveko (Eslo-
vakia) musika eskolakoen esku-
tik, hori ere plazan. Aurretik, 
egubakoitzekoek bezala, ongie-
torria eta bisita gidatua izango 
dute, eta 11:30ean gazte bandak 
beste kalejira bat eskainiko du.

Emusiken baitako emanaldi 
guztiak Europako ereserkiarekin 
hasiko dira, eta jaialdirako bere-

ziki prestatutako Musikatu bizi-
tza kantuarekin bukatu. Bi pieza 
horietan, bergarako ikasleek 
atzerritarrekin batera joko dute.

itxiera ekitaldia Zurriolan 
Zapatuan arratsaldeko zortzietan 
Zurriola hondartzan egingo duten 
itxiera ekitaldian Europako musi-
ka eskola desberdinetako ikasleek 
osatutako Big Band-aren ema-
naldia izango da. Bertako parte 
hartzaileak aukeratzeko proba 
batzuk burutu zituzten udazke-
nean, eta bertan aukeratuak izan 
ziren Bergarako Musika Eskola-
ko Ane Rodriguez abeslaria eta 
Bittor Giral tronboi jotzailea.

Udaleko eta Musika Eskolako ordezkariak aurkezpen prentsaurrekoan.  |   m.t.

valEn moñux

Madrileraino iritsi da Mozkorra parregarri opera. Pasa den zapatuan 
bergararrek hango Loiolako San Inazio elizan antzeztu zuten obra, eta 
ikusleek txalo zaparrada eta "bravo!" oihuak eskaini zieten antzezlana 
bukatzean. "Oso polita" izan zela dio Valen Moñux zuzendariak. Horrekin, 
baina, ez dute tour-a bukatu bergararrek; izan ere, ekainaren 25ean 
Zumarragan beste emanaldi bat eskainiko dute.

'Mozkorra parregarri' Madrilen

Maiatzaren 10era arte, mar-
titzena, eman daiteke izena 
Bergarako Musika eta Dantza 
Eskolak antolatutako larrain 
dantza ikastaroan. Prezioa: 
40 euro (35 euro bazkideen-
tzat). Guztira, sei saio izango 
ditu ikastaroak, maiatzaren 
24an hasi eta ekainaren 28ra, 
martitzenetan (19:00-20:30). 

Larrain dantza 
ikastaroan izena 
emateko azken egunak

Bihar, maiatzak 7, alebin eta 
infantil mailetan eskolarteko 
txapelketako saio bat jokatu-
ko da Bergaran, 10:30ean hasi-
ta. Errekaren Labegaraietako 
gunean izango da. Beti Bus-
titik Ibai Etxabe, Xabat Aka-
rregi, Ekain San Martin eta 
Oier Villar arituko dira infan-
tiletan, eta Alex Zabaleta eta 
Aitor Urzelai alebinetan.

Eskolarteko 
piraguismo txapelketa 
jokatuko dute bihar

M.t.  |  BErgara

Erabakita dago dagoeneko zein-
tzuk izango diren aurtengo 
herriarteko txapelketan maila 
bakoitzean Bergara ordezkatu-
ko  duten pilotariak. Kadete 
mailan, Alex Roigek eta Ander 
Etxanizek osatutako bikoteak 
jokatuko du; gazte mailan, 
berriz, Unai Zubizarreta-Harri 
Otermin bikoteak; eta nagusien 
mailan, Eneko Muguruzak eta 
Daniel Diezek. Zapatuan 11etan 
jokatuko dituzte partiduak 
Lasarten.

bergara hiria
Josu Zezeaga bergarar gaztea 
ezin hobeto dabil, momentuz, 
Bergara Hiria txapelketan. Mar-
titzenean, Salaberrirekin biko-
tea osatuz, 22-5 irabazi zuen 
Gartzia eta Artolaren aurkako 
finalerdia. "Irabazleek oso ondo 

jokatu zuten", azaldu du Reyes 
Azkoitia antolatzaileak. Hala, 
Zezeaga-Salaberria bikotea hila-
ren 16ko finalerako sailkatu da.

Nagusien mailan, Santxo-Go-
rrotxategi bikoteak 22-16 iraba-
zi zion Ugalde-Martinez biko-
teari partidu "gogor eta ikus-
garrian".

Hurrengo finalerdiak dato-
rren martitzenean jokatuko 
dituzte, hilaren 10ean, eta ber-
tan erabakiko dira promes eta 
nagusi mailetako bikote fina-
listak zeintzuk izango diren. 

lehiak 
Gaur, lau t'erdiko bi partidu 
jokatuko dira Udal Pilotalekuan, 
19:30ean hasita. Kadete mailan, 
Azurmendik eta Gallastegik 
neurtuko dituzte indarrak. 
Horren ostean, nagusien mai-
lan, Unanue -Ander Aristi.

Bergarak prest dauzka 
herriartekorako pilotariak
Bergara Hiria txapelketan promes mailako 
finalerako sailkatu da Josu Zezeaga bergararra

Javier Vicente argazkilari bergararraren lanek osatzen dute datozen 
bi asteetan Aroztegi aretoan ikusgai izango den erakusketa: Bazen 
behin herri txiki baten... Hain zuzen, Bergarako txoko desberdinetan 
ateratako argazkiak dira gehienak. Vicenteren lehendabiziko era-
kusketa da gaur arratsaldeko seietan irekiko dutena.

Javier Vicente bergararraren argazkiak gaurtik 
aurrera izango dira ikusgai Aroztegi aretoan

M.t.  |  BErgara

Urtez urte egiten duten moduan, 
Beart eguna ospatuko dute dome-
ka honetan, maiatzak 8, berga-
rako margolari eskolakoek. 
12:00etatik 14:30ak aldera arte  
eskolako ikasleen margolanak 
ikusgai jarriko dituzte San Mar-
tin plazan, herritar guztien 
bistara.

alustizari omenaldia 
Egun berezi horren barruan, 
Bearteko kideek Etxagi jate-
txean lagunarteko bazkaria 
egingo dute, eta, hori aprobe-
txatuaz, aspaldidanik elkarteko 
kide den Mari Paz Alustiza 
omenduko dute. 

Urtero omentzen dute kide-
ren bat, eta aurten bera izango 
dela erabaki dute. Beart elkar-
tearen baitan "pertsona berezia" 
dela dio Juanjo Altuna presi-

denteak. Gainera, 2015. urtean 
zehar Simon Arrietaren jaio-
tzaren mendeurrena izan da, 
eta horren inguruan hainbat 
ekitaldi eta ospakizun burutu 
dituzte Bearten. Hala, eta Alus-
tiza Arrietaren ikaslea izan 
zenez, momentu ona iruditu 
zaie omenaldirako.

Era berean, bergararra urte 
luzez aritu da umeei margo 
eskolak ematen eta herriko 
gaztetxoei pinturarekiko mai-
tasuna eta ezagutza transmiti-
tzen, Horregatik, lan horri ere 
egin nahi izan diote aitortza 
Beartetik, Juango Altunak azal-
du duenez.

Erakusketa arrasaten
Bestalde, Beartekoek erakus-
keta bat jarri dute Arrasateko 
Kulturate aretoan. Informazio 
gehiago, 13. orrialdean.

Beartekoen lanak plazan ikusgai 
izango dira domeka eguerdian

M.t.  |  BErgara

Herriko hiru ikastetxeetako 
neska-mutikoek bertso emanal-
dia eskainiko dute eguaztenean, 
hilak 11, Udal Pilotalekuan, 
17:30ean hasita.

Gu ere bertsotan proiektua 
Bertsozale Elkartearen ekime-
na da, eta Udalaren laguntza-
rekin garatu dute herriko ikas-
tetxeetan "ahozkotasuna lan-
tzeko helburuarekin", San 
Martin Herri Eskolako Miren 
Labordak azaldu duenez.

Proiektu horren bitartez, Lehen 
Hezkuntzako 11 eta 12 urte bitar-
teko gaztetxoek eskolan bertso-
laritza lantzen dute, material 
eta metodologia bereziarekin 
eta bertsolari ezagunen lagun-
tzarekin. 

San Martin Herri Eskola, 
Aranzadi Ikastola eta Mariaren 
Lagundia ikastetxeetako neska 
mutilek hartuko dute parte 
hilaren 11ko emanaldian, eta 
orain arte ikasitakoa erakus-
teko aukera izango dute.

'Gu ere bertsotan' emanaldia herriko 
ikastetxeetako neska-mutilen eskutik 
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Idazten ari garen momentuan, 
mila eta seiehun sinadura bildu-
ta ditugu Oñatin, behar genuen 
baino bostehun gehiago. Hilabete 
t´erdian egin dugu aurkezpena 
eta sinadura biltzea. 

Orain, galdeketa egiteko hila-
bete falta zaigunean (ekainak 5 
igandea), eginkizun handia dau-
kagu, beste erronka jarri diogu 
geure lanari: sei mila euro batzea 
Oñatin. Galdeketa egunerako hain-
bat gasturi egin behar diogu aurre. 
Batzuk eskualdeko gastuekin bat 
egiten dute, besteak herrikoak, 
propioak dira. Hemen oinarriz-
koenak: lokalak alokatuko ditugu; 
hautetsontziak, paperak, sobreak 
behar ditugu; gardentasuna iza-

teko, grabatu egingo dugu galde-
keta eta begiraleak izango ditugu. 

Dirua lortzeko hamar euroko  
bonuak egin ditugu eta bailarako  
Erain Debagoiena Elkarteak badu 
kontu korrontea, nahi duenak 
dirua hor sartzeko: IBAN: 
ES5230350001590010133042. Guk, 
Oñatin, eskuz esku jasoko dugu. 
Bonua eskaini dizunari eman 
bueltan uste duzun dirua. Egin 
dugun apustuak merezi du. Poli-
tikari eta demokraziari arnasa 
eta biziberritzea emateko helbu-
ruarekin, geure parte-hartzearekin. 
Geure esku dago.

Sinatzaile, diru emaile 
eta bozkatzaile

Atera dituzten 10 euroko bonoak.  |   goiEna

O.E.  | oñati

2017ko aurrekontuak lantzen 
hasi da Udal Gobernua eta 3 
eta 18 urte arteko ume eta gaz-
tetxoekin parte-hartze ekimen 
bat jarri du martxan euren iri-
tziak eta ekarpenak jasotzeko. 

Ekainera bitartean lau saio 
antolatu dituzte eta hiru adin 
tartetan banatutako taldeetan 
egingo dituzte. Saioak parale-
loan egingo dituzte, adin bakoi-
tzak bere espazioan eta berari 
egokitutako dinamika jarrai-
tuta. Egubakoitzean, adibidez, 
3 eta 8 urte arteko umeendako 
ginkana antolatu zuten Foruen 
plazan eta aurretik harrera 
egin zieten udal ordezkariek 

osoko bilkuren aretoan. Hon-
dartza bat, txosna bat Usakon, 
atletismo pistak, janari lasterra 
saltzen dituzten jatetxeak eta 
eskolak hobeto ekipatzea izan 
ziren egin zituzten eskaeretako 
batzuk.

9-13 adin tartekoek, adibidez, 
roll joko bat egingo dute: alka-
te eta zinegotzi paperean sar-
tuko dira, eta, gai zerrenda 
adostu ostean, osoko bilkura 
egingo dute, erabakiak hartze-
ko. 14 eta 18 urte artekoek, berriz, 
nagusiekin egin ohi den moduan 
egingo dute aurrekontuen lan-
keta. Gaur, egubakoitza, izango 
da prozesuaren bigarren saioa, 
berdura azokan, 17:00etan.

Umeen eta gaztetxoen ekarpenak 
jasotzen hasi da Udal Gobernua

Udal ordezkariak umeen eskaerak jasotzen, egubakoitzean.  |   Jokin BErEziartua

AMAIA txINtxUrrEtA  |  oñati

Hirigintzako plangintza oroko-
rrari lotutako aholku batzordea 
sortu du udalak eta eguaztenean 
egin zuten aurkezpena. Batzorde 
honen helburua da aholkuak 
ematea udaleko hirigintza ardu-
radunei herriko planeamendu 

orokorraren diseinuan, eta plan 
orokorrak ukitzen dituen hain-
bat eragilerekin batera plan hori 
egitea. Mikel Biain alkateak aur-
kezpenean azaldu zuen herriko 
25 elkarte inguruk parte hartu-
ko dutela eta kontseilua bera 
herriko gizarte esparruko era-

gile ugarik osatuko dutela. Egin-
go dituzten bileretan eragile 
bakoitzak bere interesak defen-
datu beharko ditu, hemendik 
hamar urtera nolako Oñati nahi 
duten kontuan izanda. Prozesua 
nahiko luzea izaten da, hiruzpa-
lau urtekoa izan daiteke, tartean 
hainbat bilera egin beharko 
dituzte, eta eguaztenekoa izan 
da lehenengoa. 

lehenengo aldiz 
Oñatin lehenengo aldiz egingo 
da hirigintzaren plan antolamen-
dua. Aurretik egon izan dira arau 
ordezkoak, norma subsidiarioak 
bezala ezagutzen direnak; 2006an 
egin ziren azkenak. Baina plan 
orokorra, HAPO bezala ulertzen 
dena, lehenengo aldiz egingo da. 
Legeak dio 10.000 biztanletik gora-
ko herriek plan orokor bat izan 
beharko luketela; gertukoen 
artean, Arrasatek dauka, esate 
baterako.

Martxoko osoko bilkuran aho 
batez onartu zuten aholku batzor-
dea osatzea.

Herri antolamendurako 
aholku batzordea sortu da

Herriko 25 elkarte inguruk hartuko dute parte, udal ordezkariekin batera 

Hamar urte barru nolako oñati gura duten izango dute kontuan

Osoko bilkuren aretoan egin zuten lehen bilera eguaztenean.  |   a.t.

O.E.  |  oñati

Ur txorroten proiektua mar-
txan jartzeko eskatu dio EAJk 
Udal Gobernuari. Horrekin 
batera, San Martingo korri-
karako zirkuitu iraunkorra 
prestatzen hasteko ere eskatu 
dio, zerbitzu biak erabilgarri 
egon daitezen udan. 

Ur txorrotak jartzeko, pla-
zako frontoi pareko jolasgunea 
edo Etxaluze parkea propo-
satzen dute jeltzaleek. Auke-
ratutako parkea hiri-altzairuz 
hornitu daitekeela jasotzen 
da EAJk idatziz bidali duen 
oharrean: "Adibidez, eserle-
kuak jarriz". San Martingo 
eremuari dagokionez, hango 
zuhaiztian korri egiteko zir-
kuitu iraunkorra egitearekin 
batera, gimnasia egiteko apa-
ratuak jartzea ere proposatzen 
dute jeltzaleek. "Espazioari 
etekin handiagoa atera nahi 
diogu eta herritarrei aisial-
dirako eta kirola egiteko auke-
ra berriak eskaini nahi diz-
kiegu”, dio Ritxar Fernandez 
zinegotzi jeltzaleak oharrean. 
Gaineratu du proiektuaren 
kostua bere gain har lezakee-
la udalak, "arazorik gabe".

Ur txorroten 
proiektua 
abiarazteko 
eskatu du EAJk

O.E.  |  oñati

Oñati Irratiak 25 urte beteko 
ditu maiatzaren 11n, eta, urteu-
rren hori ospatzeko, ezohiko 
tokietatik egingo ditu datorren 
asteko irratsaioak. 

Egun bakoitzean udal eraikin 
batean egongo dira Oñati Irra-
tiko esatariak, Miren Urkiola 
eta Aratz Losada. Astelehenean, 
Turismo Bulegoan; martitzenean, 
kultura etxean; eguaztenean, 
gaztelekuan; eguenean, udale-
txean; eta egubakoitzean, kirol-
degian. Egingo dituzten irra-
tsaioak ere ezohikoak izango 
dira, eta egun bakoitzean hamar 
bat lagunen bisita jasoko dute 

astebetez ibiltaria izango den 
irratian. Horrez gain, urte haue-
tan guztietan kolaboratzaile 
aritu diren hainbat herritarren 
akorduak ere jasoko dituzte, 
albisteekin eta eguneko errepa-
soekin ahaztu gabe. Logo berria 
ere erakutsiko dute.

gonbidapena 
Datorren asteko agertokietan, 
leku agerietan muntatuko dute 
irrati estudioa, herritarrek ikus-
teko moduan. "Bi hitz esan gura 
dituzten herritarrendako lekua 
ere izango da, libre izango dute 
eserlekua", adierazi du Miren 
Urkiola kazetariak.

Leku agerietatik emitituko du 
Oñati Irratiak datorren astean

o M u n i TaT e a  g o i e n a   |   o ñ at i
e r a i n  d e b ag o i e n a  o ñ at i ko  ta l d e a   |   k

Ekainaren 26an egingo dira 
Espainiako hauteskundeak eta 
botoa emateko eskubidea duten 
oñatiarren errolda udaletxean 
egongo da ikusgai datorren 
astean. Maiatzaren 9tik 16ra 
egongo da epea zabalik datuak 
ondo dauden ziurtatzeko eta 
aldaketak egiteko. Nortasun 
agiria eraman behar da.

Erroldak ikusgai 
egongo dira datorren 
astean udaletxean

Bihar, zapatua, zirkulaziora-
ko itxita egongo dira herri-
guneko kale batzuk, txirrin-
dularitzako Gipuzkoako txa-
pelketak direla eta. 15:30etik 
18:30era egongo dira itxita 
ibilgailuendako kale hauek: 
Unibertsitate hiribidea, Aita 
Madina, Arkitekto Lizaur eta 
MUko fakultate ingurua.

Herriguneko kale 
batzuk itxita egongo 
dira bihar arratsaldean
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OIHANA ElOrtZA  |  oñati

Okitañok, San Martingo baratzeen 
erabiltzaileek osatu duten elkar-
teak, gonbidatuta, furgobaratza 
zerbitzua egongo da aurten ere 
auzo horretako ortuen parkean.  
Formazio saioak eta produktu 
salmenta tartekatuko ditu.

Furgobaratza Azpeititik etor-
tzen da Oñatira landare, hazi eta 
lanabesez josita. Hornitzeaz gain, 
ortu-zaintzan hasi berriak direnei 

aholku eta gidaritza ematen die 
furgonetan etortzen den adituak. 
"Baratzean hasi direnek dudak 
izaten dituzte eta horiek argitze-
ko etortzen gara. Ortuak nola 
dituzten ikusten dugu eta gaitzen 
bat baldin badute horri aurre 
egiteko aholkuak ematen dizkie-
gu, adibidez. Landareak ere iza-
ten ditugu, ekologikoak, eta saia-
tzen gara gauza bereziak ere 
ekartzen; postre moduan jan 

daitezkeen fruituak, adibidez", 
dio furgobaratza zerbitzua ema-
ten duen KimuBat enpresako 
Aintziber Otegik.

Joan den urtean ere eskaini 
zuen zerbitzu hau Oñatin, eta 
jendeak interes handia duela 
adierazi du Otegik, nahiz eta 
betiko produktuen alde egiten 
duten askok: "Betikoa landatzen 
dute ortu gehienetan, baina pro-
batzea ere gustatzen zaio jendea-
ri, eta piper edo tomate klase 
ezberdinak, adibidez, jartzen 
dituzte". Tomatearen inguruko 
tailerra eman zuen Otegik, hain 
zuzen ere, joan den astean. "Heze-
tasunarekin arazoak izaten ditu-
gu, baina landare artean distan-
tzia minimo bat gordetzea garran-
tzitsua da. Kontuan izan behar 
da tomatea ez dela busti behar 
goitik behera, eta ondo kimatu 
behar dela", azaldu zien ikasta-
rora joandako herritarrei. Urtea 
bukatu aurretik beste bi saio ere 
emango ditu furgobaratza zerbi-
tzuak: gaixotasunen eta izurrien 
ingurukoa bata eta neguko bara-
tzeari buruzkoa bestea.

Barazkien ondoan loreak lan-
datzeak ere bere garrantzia due-

la azaldu zuen Otegik, "baratzea 
apaintzeaz gain, gaixotasunak 
eta zomorroak uxatzeko, erleak 
erakartzeko eta polinizaziorako 
onak" direlako.

Martxoko osoko bilkuran onar-
tu zuen udalbatzak Okitaño elkar-
tearen eta udalaren arteko hitzar-
mena. Kide bakoitzak bost euro-
ko kuota ordainduko du urtean, 
aurrerantzean. Udal ordenantza 
aldatzea ere onartuta dago.

Furgobaratza zerbitzuak formazioa eta 
landare salmenta eskainiko du aurten ere

san martingo ortuen parkera etorriko da, baina edozein herritarrek jaso dezake zerbitzua

Baratzea duten herritarren zalantzak argitu eta ortua mantentzeko laguntza emango du

Aitziber Otegi tomateen gaineko tailerra ematen apirilaren 28an .  |   o.E.

EGITARAUA

Maiatzak 12 eta 26: Furgobaratza.

ekainak 9: Furgobaratza.

ekainak 23: Furgobaratza eta 

tailerra: gaixotasunak eta izurriak.

uztailak 28: Furgobaratza.

irailak 22: Furgobaratza eta tailerra: 

neguko baratzea.

urriak 27:  Furgobaratza.

oRDua: 18:00etatik 20:00etara.

E
z naiz baztandarra, 
oñatiarra naiz. Baina 
Baztango bazterrak 
nire logelan ere sar-

tzen dira.
Bai hemen eta bai han 

baliabide urria dugu lurra, 
malkartsua ez dena bereziki. 
Baina berau  eraldatzeko inte-
resa - ekonomikoa eta politi-
koa - ez da batere urria, ez 
horixe. Errauskailua, Donos-
tialdeko metroa, Aroztegia, 
AHT… Baina lasai, azkena 
ezik, gainerakoak ez baitituz-
te gurean eraikiko. Beno 
“gurea” sentitzen dugunaren 
arabera, beti ere.

Aroztegia dakart gaur. 
Egur gutxi landuko duen bai-
na egur asko jasotzen ari den 
aroztegia.

350 biztanle baino ez dituen 
Lekaroz herrian eraiki nahi 
dute hormigoizko aroztegi 
hori. 135 logeladun 4 izarreko 
hotela, golf zelaia, golf eskola, 
lorezaintza eskola eta bigarren 
etxebizitza izango diren 223 
etxe berri.

Garapen ekonomikoa eka-
rriko omen du egitasmo urba-
nistiko horrek Baztanera. 
Berau sustatuko duen  enpre-
saren  garapen ekonomikoa 
izango da, noski.

(Oin berriko) etxebizitzen  
beharra omen dago, baina 
Baztanen ere  800 etxe huts 
baino gehiago dago, eraberri-
tu daitekeen ondare arkitek-
toniko ikusgarriaz gain.

Jasangarria ere  izango 
omen da, nahiz eta ez urba-
nizagarriak diren 46 hektarea 
birkalifikatu, lur komunalak 
okupatu, Lekarozeko biztan-
leria hirukoiztu, golf zelaiaren 
mantenurako lur azpiko akui-
feroak lehortu, egoera sozio-
linguistikoa aldatu…

Makroproiektu  hori  ez 
dela egingo espero dut, zinez. 
Nekez ezkutatuko luke lan-
broak.

Aroztegia eta 
gero zer?

n i R e  u s t e Z

AINHOA 
NEgErUElA

jabi
osa 
o r t u ko 
e r a b i lt z a i l e a

"Karea bota dut lurrean eta 
itxaron egin behar dut orain; 
sanisidrotan hasteko asmoa 
dut. Letxugak, piperrak eta 
tomateak landatu nituen iaz 
lehenbizi, eta oso gozoak. 
Aurten, lekak jartzeko asmoa 
dut. Asko ari naiz 
disfrutatzen esperientzia 
honekin".

juan Ramon
bujanda 
o r t u ko 
e r a b i lt z a i l e a

"Esperientzia ikaragarri 
positiboa izaten ari da 
baratzea izatea. Geuk 
landatutako tomate asko  jan 
dugu, adibidez. Baita piperrak 
eta berenjenak ere. Aurten zer 
landatu ez dugu oraindik 
erabaki, baina, tomateaz eta 
piperraz gain, zerbak ere jarriko 
ditugu, ziurrenik".

Joan den asteburuan bota 
zuten El libro de la selva filma 
izan zen denborali honetan 
haurrei eskainitako azken 
pelikula. Zinekluba ere buka-
tu da. Urrian bueltatuko dira 
zerbitzu biak. Nagusiei eskai-
nitako zinema eskaintza bada-
go oraindik. Asteburuan, Kiki, 
el amor se hace botako dute.

Mendiko irteerak prestatu, 
GPSra pasa eta ordenagailuan 
aztertzeko helburuarekin, 
GPS ikastaroa antolatu du 
Aloña Mendiko mendi sailak. 
Maiatzaren 16tik 19ra izango 
da, elkarteko egoitzan, 18:00eta-
tik 21:00etara. Prezioa da 60 
euro eta izena emateko azken 
eguna maiatzaren 11 da.

Kursaal eskura ekimenarekin 
bat egin du Oñatiko Udalak 
eta hango ekitaldietara joan-e-
torria egiteko autobusak anto-
latuko dira Oñatitik, urtean 
birritan. Lehena maiatzaren 
31n izango da, Berliozen Requie-
ma ikusteko. Autobusean joan 
gura dutenek kultura etxean 
eman behar dute izena.

Txirrinkak antolatuta, Kuban 
egindako bizikleta zeharkaldia 
kontatuko dute Iñigo Mugartza 
eta Jon Murillo oñatiarrek mar-
titzenean, 19:00etan, Euskaldun 
Berria gelan. Bihar, bestalde, 
bazkide berriak egiteko mahaia 
jarriko du Txirrinkak Foruen 
plazan. Hamar euro da urteko 
kuota. Ere cus, aut debis nat

Kuban egindako bizikleta 
zeharkaldia azalduko dute 
Mugartzak eta Murillok

Bukatu dira zineklub 
eta umeen zinema 
denboraldiak

GPS ikastaroa 
antolatu du Aloña 
Mendiko mendi sailak

Kursaal-eko ekitaldiak 
ikustera joateko 
autobusak egongo dira

19:00etan botako dute, gaur, 
egubakoitza, San Migel Txiki 
jaietako etxafuegoa eta dome-
ka gauera arte jaiak ez du 
etenik izango Kale Zaharrean. 
Bertsio gaua izango da gaur; 
bihar, berriz, abentura parkea, 
bertsoak eta artisauen tailerra 
egongo dira, besteak beste; 
domekan, karaoke ibiltaria.

Kaos Etiliko, SA eta 
Ska-P taldeen bertsioak 
San Migel Txikitan 
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'Frei, Free, Aske' izeneko 
erakusketa, Xabin Egaña 
artistaren obrez osatuta 
gaurtik maiatzaren 22ra egongo da ikusgai, kultura 
etxean, artista oñatiarraren omenaldi gisa
ENEkO AZUrMENdI  |  oñati

Gaur, egubakoitza, Xabin Egaña 
artista oñatiarraren hainbat koa-
droz osatutako Frei, Free, Aske 
erakusketa irekiko dute, kultura 
etxean, 18:00etan. 

Izan ere, Egaña hil zenetik 10 
urte igaro direla eta, haren koa-
drilako lagunek omenaldia egin 
nahi izan diote, erakusketa hori 
jarrita. Bestalde, Agustin Goena-
ga antolatzaileetako batek nabar-
mendu du Xabi Egaña bera eza-
gutarazi gura izan dutela, per-
tsona, herrian jende gutxik 
ezagutzen du eta.

Gaur hasi eta maiatzaren 22ra 
arte egongo da ikusgai erakus-
keta, 18:00etatik 20:00etara, jaie-
gunak barne. 

Bere ibilbidean zehar Egañak 
egin zituen 17 artelan handik eta 
beste zenbait marrazki txikik 
osatuko dute erakusketa.

Oso artista oparoa izan zen 
oñatiarra eta modu desberdine-
tako koadroak egin zituen bere 
bizitzan zehar, hainbat arte mota 
uztartuz: errealista, abstraktu 
geometrikoa, abstraktu organi-
koa, infografiak, eta abar. 

 Gainera, espazio txiki batean, 
bere lagunek berari margotzen 
zebilen bitartean ateratako zen-
bait argazki ere egongo dira izki-
na batean.

Erakusketaren izenari dago-
kionez, bere izaera islatzen due-
la nabarmendu du Goenagak. 
"Alemaniako mugimenduaren 
ezagutza sakona zuen Egañak eta 
hizkuntza ere menperatzen zuen. 
Ingelesa ere bazekien eta, gaine-

ra, oso pertsona askea eta irekia 
zen", adierazi du.

gariren omenaldia 
Gaurko inaugurazioan, Gari 
musikariak pare bat abesti 
eskainiko dizkio artista oña-

tiarrari. Jo behar dituen abes-
tien artean, elkarrekin konpo-
satutako abesti bat ere eskai-
niko dio, lagun onak ziren eta. 
Modu akustikoan izango da 
kontzertutxo hori, 18:00etatik 
aurrera.

Erakusketan egongo den obretako bat.  |   xaBin Egaña

OIHANA ElOrtZA  |  oñati

Urtero egiten du Ganbarak baz-
kideei zuzendutako kontzertu 
bat. Aurtengoa maiatzaren 15ean 
izango da, domeka, San Migel 
parrokian. Berezia izango da, 
gainera, Ganbara Txikiren kon-
tzertua izango delako eta kan-
tu gehienetan bakarlariak 
entzungo direlako.

Kontzertuan, Benito Ler-
txundiren kantuak abestuko 
dituzte gaztetxoek; tartean, Nire 

herriko neskatxa maite, Bizkaia 
maite, Udazken koloretan eta 
Oi baldorba. Ganbara Txikiko 
30 abeslarik parte hartuko dute 
kontzertuan eta Arrasate eta 
Bergarako 20 musikariz osatu-
tako orkestra izango dute 
ondoan.

Kontzertua herritar guztien-
dako izango da eta sarrerak 
salgai daude Txokolateixian, 
zortzi eurotan. Bazkideendako, 
doan izango da. 

Kontzertua eskainiko die 
Ganbarak bazkideei
ganbara txikiko gaztetxoek Benito lertxundiren 
kantuak abestuko dituzte maiatzaren 15ean 

ENEkO AZUrMENdI  |  oñati

Europa mailako Emusik jaial-
diaren egoitzetako bat da Oña-
ti, eta asteburu honetan Euro-
pako hainbat herrialdetatik 
etorritako musikarien musikaz 
gozatzeko aukera egongo da 
herrian. 

Gaur, egubakoitza, 70 ale-
maniar eta suitzar iritsiko dira 
Oñatira, eta arratsaldeko 6etan 
hasiko dute kontzertua, herri-
ko plazan. Triki Konbok, Akor-
deoi Taldeak, Txorimaloek, 
Dultzaina Taldeak eta Konbo 

Taldeak hartuko dute parte, 
Alemaniatik eta Suitzatik eto-
rritako orkestraz gain.

Bihar, zapatua, Caudeteko 
(Albacete) 35 ikasle eta Leto-
niako beste 35 iritsiko dira. 
Hain zuzen, 11:30ean hasiko da 
kontzertua.

Europako ereserkiarekin 
emango zaio hasiera kontzer-
tuari, eta ondoren, Musi-k Band, 
Haize Metal, Caudeteko Banda, 
triki-pandero eta Letoniako 
Bras Band taldeak entzuteko 
aukera izango da. 

Eskaintza zabal eta ona 
Emusik jaialdian 
alemaniako, suitzako, letoniako eta 
albaceteko hainbat musikari etorriko dira

iBan  oruEta

Zalapartak irabazi du aurtengo Herriko Futbol Txapelketa, Kalañatasaray 
menderatu ostean. Partidua banako berdinketarekin amaitu zen, Unai 
Bikuñaren eta Iñigo Arregiren golekin. Penaltietan, ordea, gazteak 
gailendu ziren.. Bestetik, kopan, Auschwitz taldea izan zen garaile, 
Sasquatch taldeari 3-0 irabazi ostean. Carlos Cruickshankek sartu 
zituen bere taldearen hiru golak.

Zalaparta eta
Auschwitz 
nagusi ligan 
eta kopan

Gaur, egubakoitza, 20:30ean hasiko da txapelketa eta hiru kate-
goriatan jokatuko da: kadete mailan, Iñigo Perezek eta Markel 
Gartziak osatutako bikotea arituko da; gazte mailan, Ander Biain 
eta Aitor Otamendi izango dira Aloñako ordezkariak; eta nagu-
si mailan, Sergio Uriarte eta Gorka Perez. Gaur Oñatin jokatuko 
dituzte hiru partiduak eta datorren astean, Zumarragan. Hain 
zuzen, partidu gehien irabazten dituena sailkatuko da.

Zumarragako taldearen aurka arituko da Aloña 
Mendi, Eskolarteko Pilota Txapelketan 

Emakumezkoen boxeo erakustaldia egingo da Oñatiko Zubikoa 
kiroldegian maiatzaren 22an, 19:00etan. Hamabi emakume lehia-
tuko dira, tartean Ixa Rodriguez soraluzetarra, egungo Espainia-
ko txapelduna. Sei boxeo-borrokaldi egongo dira. Sarrerak salgai 
daude, hamar eurotan, Txaketua tabernan eta Indar gimnasioan. 
Bestalde, San Migel Txiki jaien barruan, beste boxeo erakustal-
di bat egingo da domekan Txaketua parean, 13:30ean.

Sei boxeo-borrokaldi egingo dituzte hilaren 22rako 
antolatu duten emakumezkoen boxeo erakustaldian

Bihar, zapatua, Barakaldon jokatuko dute jokoan ezer ez duen 
Paules Skoda taldearen aurka, 18:00etan, eta, irabaziz gero, 
play-off-ak ziurtatuko dituzte. Izan ere, ligako lehenengoa zuze-
nean igotzen da eta hurrengo lau taldeek elkarren aurka jokatzen 
dute igoera fasea. Maiatzaren 13-14ko asteburuan jokatuko da 
fase hori. Momentu honetan 4. postuan dira oñatiarrak.

Euskadiko Lehen Mailara igotzeko 'play-off'-ak 
bere esku ditu Natra-Oñati Aloña Mendik 
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Herriko gaztetxoek, Gazteria 
Zerbitzuari esker, hainbat auke-
ra izango dituzte uztaila asper-
tu gabe pasatzeko: udaleku ire-
kiak, kirol udalekuak eta Udae-
ro kanpaina. Lehenengo bietan 
izena emateko epea zabalik dago 
maiatzaren 13a bitartean. Horre-
tarako, jo behar da Arkupe kul-
tura etxera edo Ibarra kirolde-
gira, eta prezioa da 70 euro 
baterako zein besterako. 

Kirol udalekuak gazteendako 
Ohiko legez, udaleku irekiak 
izango dituzte 2004 eta 2012. urte 
artean jaiotakoek, hau da, Haur 
Hezkuntzako 1. mailatik 6. mai-
lara artekoek. Uztailaren 1etik 
22ra izango dira, eta ordutegia 
honako hau: 10:00etatik 12:30era 

eta 15:00etatik 17:00etara. 2012an 
jaiotakoek goizez bakarrik jar-
dungo dute. Gainera, Lehen 
Hezkuntzako 3. mailatik 6. mai-
lara artekoek kirola egiteko 
aukera izango dute kiroldegian, 
gutxienez astean hiru goizetan.

Kirol udalekuak ere uztai-
laren 1etik 22ra izango dira, eta 
ordutegi berberarekin: 10:00eta-
tik 12:30era eta 15:00etatik 
17:00etara. Horiek, baina, Lehen 
Hezkuntzako 5. mailatik DBHko 
4. mailara artekoei bideratu 
dizkiete; hau da, 2000 eta 2005. 
urte artean jaiotako neska-mu-
tilei. Kiroldegian elkartuko dira 
horiek eta han egingo dituzte 
ekintzak.

Horiez gain, Udaero kanpai-
na ere zabalduko dute gaztele-
kuko kideendako aurrerago.

Udaleku irekietan eta kirol 
udalekuetan izena eman daiteke

Neska-mutikoak aparrarekin jolasean iazko udaleku irekietan.  |   goiEna

M.A.  |  arEtxaBalEta

Almen ikastetxearen 50. urteu-
rrena dela-eta antolatu duten 
erakusketa iritsiko da Aretxa-
baletara datorren eguaztenean, 
maiatzak 11, eta zapatura arte 
egongo da zabalik. Mojen komen-
tuko elizatxoan izango da, eta 
ordutegia honako hau: 18:00eta-
tik 20:00etara; eta zapatuan, 
11:00etatik 13:00etara.

Egubakoitzean, hilaren 13an, 
gainera, mokadutxoa eskainiko 
dute, eta horren bueltan aur-
kezpen txiki bat egin: "Aurkez-
pen horretan ikastolako ikasleak, 
irakasleak, ikasle eta irakasle 
ohiak, gurasoak, langileak eta 
gainerako herritarrak elkar 
gaitezen gurako genuke 50. urte-

ko ibilbidea partekatzeko eta 
ospatzeko", jakinarazi dute Alme-
neko kideek.

lehengoak eta oraingoak
Erakusketan batu dituzte argaz-
kiak, ikus-entzunezkoak eta 
hainbat eratako materiala, 50 
urteotako ibilbidearen erakus-
garri. Argazkien artean daude 
ikastaldeenak, irakasleenak, 
irteeretakoak, kirol elkartekoak, 
jaietakoak, Torrebasoko igoe-
retakoak eta beste hainbat ekin-
tzatakoak, bai lehengoak, bai 
gaur egungoak. Materialen 
artean, ostera, Almenen erabi-
li izan diren eta erabiltzen diren 
material adierazgarriak daude, 
baita kirol elkartekoak ere.

Almen: 50. urteurreneko argazkiak 
ikusgai eguaztenetik aurrera

Erakusketan dagoen ikasle taldearen argazkia.  |   arizmEndi ikastola

M.A.  |  arEtxaBalEta

Ekuadorko lurrikararako emer-
gentziazko laguntza kanpaina 
abiarazi dute egunotan Arrasa-
teko AMS eta Aretxabaletako 
Hiruatx elkarteek, bailarako 
komunitate ekuadortarrarekin 
batera. Joan den zapatuan, esa-

terako, mokadutxoa eskaini zuten 
Arrasaten.

bi lan-ildo garatzeko 
Eskualdeko Ekuadorko komuni-
tateak bere herriarekiko elkar-
tasuna bultzatu gura du, eta 
bidelagun izango ditu horretan 

Hiruatx eta AMS. Gainera, Hiruatx  
2014az geroztik proiektu bat gara-
tzen dabil Ekuadorren: "Bertako 
GKE batekin harreman estua 
dugu, eta laguntza zuzena egite-
ko aukera eskaini digute horiek", 
jakinarazi dute.

Elkartasun kanpainan batzen 
hasi diren dirua emergentzia 
lanetan zuzenean dabilen Terra-
nueva GKEri emango diote, eta 
horrek bi lan-ildo ditu zabalik: 
batetik, oinarrizko laguntza ema-
tea (ura, mantak, higiene kitak, 
moskiterak…); eta bestetik, Cash 
For Work programa bultzatzea. 
"Ohikoa da programa hau halako 
larrialdi kasuetan. Ordainketa 
sinboliko baten truke, jendea 
bere ingurua txukundu eta anto-
latzera aktibatu nahi da. Horre-
la, zeregin bat emanda, alde emo-
zionala deskargatzeko aukera ere 
ematen da", diote.

Diru laguntzak jasotzeko kon-
tu korronte bat zabaldu dute; hona 
hemen zenbakia: Laboral Kutxa: 
ES15 3035 0002 14 002.0.06914.8. 
Diruz laguntzen duten herritarrei 
eskatzen diete nortasun agiriaren 
zenbakia, helbidea eta izen-abi-
zenak ematea, ogasunean desgra-
batzeko aukera izan dezaten. 

Ekuadorri laguntzeko 
kanpaina abiarazi dute
aretxabaletako Hiruatx eta arrasateko ams 
elkarteek bat egin dute bailarako ekuadortarrekin 

Arrasateko Biteri plazan mokadutxoa gertatzen, joan den zapatuan.  |   iñigo truEBa

MIrArI AltUbE  |  arEtxaBalEta

Agustindarren komentuko lora-
tegiko ateak maiatzean zabaldu-
ko zituztela iragarri zuen Unai 
Elkoro alkateak oraintsu, eta 
astelehenetik aurrera halaxe izan-
go da. 09:00etatik 21:00etara izan-
go dute aukera herritarrek han 
egoteko. "Kuxkuxean etortzeko 
gogoa dutela badakigu; ez dakit 
espero dutena topatuko duten", 
adierazi du alkateak.

Eserleku gehiago 
Bazterrak txukuntzen dabiltza 
egunotan Udal langileak; izan ere, 
mojek alde egin zutenetik, iazko 
udazkenean, inork ez die kasurik 
egin lore koloretsuz beteta dauden 

landareei, laster fruituak emango 
dituzten arbolei eta gainerakoei: 
"Paraje polita da, eta, txukun iza-
nez gero, egonleku dotorea".

Arautegi berezirik ez dute 
zehaztu: "Edonor sar daiteke. 
Lorategia da eta uste dugu ez 
dagoela arau beharrik; hori bai, 
errespetuz eta begirunez joka 
dezagun guztiok. Zaindu ezean 
itxi beharra etor daiteke eta", 
jakinarazi du alkateak.

Eserleku bakarra dago orain, 
baina, lasai egoteko leku apro-
posa dela jakinik, beste batzuk 
jartzeko asmoa daukate: "Arra-
tsalde-pasa egon daiteke eguzki-
tan goxo-goxo; hortaz, beste batzuk 
jartzekotan gaude".

Eraikinaren erabakia aurten
Lorategia inguratzen duen horma, 
oraingoz, ez dute botako: "Norai-
no bota hausnartu behar dugu. 
Kontuan hartu behar da argiteria 
bertatik doala eta transformado-
rea ere hormaren alboan dagoela". 

Eraikinarekin zer gertatuko 
den oraindik erabaki barik dau-
kate: "Nobio asko dituela argi 
dago, baina horrek bai behar 
duela hausnarketa sakona. Era-
bakia aurten hartu gurako genu-
ke", argitu du Elkorok. Bien 
bitartean, lorategian antola dai-
tezkeen kontuak pentsatzen hasi 
dira Kultura Saileko kideak: ipuin 
kontaketak, antzerkiak, txori 
kantuen lehiaketak…

Astelehenean zabalduko 
dute komentuko lorategia 
Ez dute arautegi berezirik zehaztu, baina errespetuz jokatzeko eskatu dute

Agustindarren komentuko lorategia txukuntzen Udal langilea.  |   mirari altuBE
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Atxabalta Mugi egitasmoa aurre-
ra eramaten lagunduko duen 
orientazio bulegoa dagoeneko 
zabalik dago. Jarduera fisikorik 
egiten ez duten aretxabaletarrei 
aholkuak emango dizkiete, Dura-
na kaleko 13. zenbakian dagoen 
bulegoan –Murrukixo mendiza-
le elkarteren egoitza–. Hona 
hemen ordutegia: astelehenetan, 
09:30-13:30; eguaztenetan, 14:30-
16:30; eta egubakoitzetan, 16:00-
18:00. Ibarra kiroldegian lan 
egiten duen Iñaki Olaetxea ahol-
kulariak egingo die harrera han.

osasun etxetik bulegora
Osasun etxeko mediku eta eri-
zainei dagoeneko aurkeztu die-
te Atxabalta Mugi, eta datorren 
astean hasita hara bideratuko 
dituzte pazienteak. "Hiperten-
tsioa, kolesterola, obesitatea 
eta antzekoak dituztenei bule-
gotik pasatzeko errezeta egingo 
diete", jakinarazi dute Mugi 
Atxabalta lantaldeko kideek; 
Gizarte Zerbitzuetatik ere bide-
ratuko dituzte hara. 

Horiez gain, edozein herri-
tar hurbildu ahal izango da 
bulegora aholku eske.

Jarduera fisikorako 
orientazio bulegoa, zabalik
durana kalean dago, murrukixo mendizale 
elkarteak egoitza duen toki berean

MIrArI AltUbE  |  arEtxaBalEta

Musika eskolen Europako jaial-
diaren 12. edizioari esker 8.500 
ikasle elkartu dira egunotan 
Donostian, eta gaur eta bihar 
Debagoienera ere iritsiko dira 
horiek, kontzertuak eskaintzeko.  
Emusik jaialdia gaur, maiatzak 
6, inauguratuko dute Illunben 
egingo duten ekitaldian, eta han 
izango dira Leizarra musika esko-
lako hainbat ikasle eta irakasle, 
50 lagun inguru.

albacete eta letonia 
Albaceteko Caudete herriko San-
ta Cecilia musika eskolako kideak 
eta Letoniako Marupe herrikoak 
etorriko dira gaur, egubakoitza, 
Aretxabaletara: "17:00etan egingo 
diegu harrera taldeei, eta ondo-
ren, Unai Elkoro alkateak har-
tuko ditu udaletxean", jakinara-
zi du Mariatxen Urkiak, Leizarra 
musika eskolako zuzendariak. 

Herriko Plazan (euria eginez 
gero Iturrigorri pilotalekuan) 
18:00etan elkartuko dira Leizarra 
musika eskolako kideekin batera; 
honako hauek izango dira: banda, 
abesbatza, konbo taldea, dantza-
riak eta Loramendi txistulari 
taldea. Agurraren ostean Euro-
pako ereserkia joko dute elka-

rrekin, eta, talde bakoitzak egin-
dako saioen ondoren, Emusik 
jaialdirako asmatutako Musika-
tu bizitza kantua joko dute. 

alemania eta suitza 
Bihar, zapatua, beste bi talde 
etorriko dira: Alemaniako 
Waldshut Tiengen herriko musi-
ka eskolako kideak eta Suitzako 
Gelterkinden eskolakoak. 11:00etan 
egingo diete harrera, eta ondoren 
alkatearen ongietorria jasoko 

dute udaletxean. Kontzertua 
12:00etan izango da plazan (edo 
pilotalekuan). Oraingoan ere 
Europako ereserkia joko dute 
lehenengo guztiek elkarrekin eta 
gero etorriko dira Alemaniakoen 
saioa, Suitzakoena eta hirugarren, 
herrikoena. Ekitaldia bukatuko 
dute, oraingoan ere, Musikatu 
bizitza kantuarekin.

Emusik jaialdia agurtuko dute 
zapatu iluntzean, Donostian egin-
go duten festarekin.

Txistulariak eta musika eskolako banda iazko ekitaldi batean.  |   m.a.

Europako musikarien doinuek 
girotuko dute Herriko Plaza
albacetekoak eta letoniakoak datoz gaur eta alemaniakoak eta suitzakoak bihar

Durana kalean egokitu duten bulegoa.  |   mirEn arrEgi

FlorEn Elortondo

Aretxabaletako elkarte arteko mus txapelketan Eguzki Aldek ez du izan 
aurkaririk aurten; etxean jokatu dutelako, beharbada. Pitxi Lanzos eta Paco 
Martinez izan dira nagusi, eta bigarren geratu dira Basotxo erretiratuen 
elkarteko Manolo Lopez eta Antonio Priego. Hamabi bikote izan ziren nor 
baino nor gehiago, elkarte bakoitzetik bina. "Txapelketa gogorra izan da", 
jakinarazi du epaile lanetan jardun zuen Floren Elortondok.

Eguzki 
Alde 
elkartekoak 
nagusi musean

o H a R R a k

Jon MaiarEn hitZaldia
Kurtzebarri eskolak antolatuta, 
Euskaldunak itsasoari begira 
hitzaldia eskainiko du Jon Maia 
bertsolariak maiatzaren 10ean, 
martitzena, 18:00etan, eskolan 
bertan. Herritar guztiak daudela 
gonbidatuta jakinarazi dute.

larrain dantZa: EntsEgua
Larrain dantza entseguak anto-
latu ditu Loramendi elkarteak 
Euskeriaren Egunera begira. 

Astelehenetan dira, 18:30etik 
20:00etara, udaletxe zaharrean. 
Ez dago izenik eman beharrik, 
nahikoa da bertan agertzea.

MusiKa EsKolaKoEn 
EManaldia
Leizarra musika eskolako ikas-
leek hainbat emanaldi eskainiko 
dituzte maiatzean. Datorren mar-
titzenean, maiatzaren 10ean, hai-
ze-instrumentuen ikasleak izan-
go dira Arkupen, 18:00etan. 

PaElla lEhiaKEtaraKo 
iZEn-EMatEa
Otala Zelai eguna ospatuko da 
maiatzaren 15ean, eta han egin-
go den paella lehiaketarako izen-e-
mate epea zabalik dago. Arkupe 
kultura etxera jo behar da, eta 5 
euro ordaindu. Eguraldi txarra 
eginez gero, ospakizun egunean 
lehiaketa bertan behera geratuko 
dela jakinarazi dute Kultura Sai-
leko kideek, eta izena emandakoei 
itzuli egingo diete dirua.

M.A.  |  arEtxaBalEta

Aretxabaletako EHbilgunea 
inauguratuko dute hurrengo 
egubakoitzean, maiatzaren 
13an, 19:00etan, Herriko Pla-
zako 7. atartean, hau da, 
EAkoen Alkartetxea dagoen 
lekuan. 

"Orain arte Alkartetxea 
izan dena orain EHbilgune 
ere izango da", jakinarazi 
dute EH Bilduko kideek, eta 
gaineratu: "Ekitalditxo bat 
egingo dugu eta herritar guz-
tiak daude gonbidatuta. Pasa 
daitezela handik komunitatea 
ezagutzera".

EHbilgunea 
inauguratuko dute 
Herriko Plazan

M.A.  |  arEtxaBalEta

Kuku Miku elkarteak yoga 
ikastaroak antolatu ditu haur-
dun daudenendako eta ume 
jaioberriak dituztenendako. 
Eskolak dira astelehenetan 
(10:00-11:15) eta eguenetan 
(haurdunak: 14:00-15:15 eta 
ume jaioberriekin: 15:30-16:45) 
Kuku Mikuren egoitzan. 
Umeen kasuan, 40 egun eta 
zortzi hilabete bitartean dituz-
tenei bideratua dago.

Argibide gehiagorako eta 
izena emateko, hona bidea: 
634 50 07 30 edo lauralmen-
dra@gmail.com. 

Yoga ikastaroak 
haurdunendako eta 
jaioberriendako

M.A.  |  arEtxaBalEta

Egun-pasa joango dira Basotxo 
erretiratuen elkarteko kideak 
Kantabriara, datorren maiatza-
ren 19an, eta izena emateko 
epea zabalik daukate hilaren 
13ra arte. Basotxotik pasatu 
behar da horretarako, 11:00eta-
tik 12:00etara bitartean. Prezioa 
da 32 euro bazkideendako eta 
42 euro gainerakoendako. 

santoña eta santander 
Santoña aldera egingo dute, 
08:00etan irtenda autobusean. 
Blasan kontserba-lantegia iku-
siko dute lehenengo, eta arran-
tzale herria ezagutu ostean 
bazkaltzera joko dute. 

Arratsaldea Santanderren 
pasatuko dute, eta Kantabriako 
hiriburuak dituen altxorrak 
ezagutu ostean itzuliko dira. 

Kantabria aldera joango dira Basotxoko 
erretiratuak maiatzaren 19an, eguena
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Maiatzeko ezohiko osoko bilkura 
izan zen martitzenean Eskoria-
tzan, eta tratatu beharreko pun-
tu guztiak aho batez onartuak 
izan ziren, hogei guztira. 

Aipatzeko bat 2016-2019 diru 
laguntza plan estrategikoaren 
lehen aldaketa onartzea izan zen. 
Honetarako, kreditu aldaketa 
egin behar izan zen, Olaetako 
plazan  8 eta 9. atarteen atzean 
izandako lur-jausiagatik, hain 
zuzen. "150.000 euroko aurrekon-
tu batean sartuko gara, momen-
tu honetan azterketa geologikoak 
egiten ari dira, onartu dugu kre-
ditua, eta orain batzordean lizi-
tazioa… egin beharko da, ea irai-
lerako martxan daukagun obra", 
adierazi zuen Joserra Zubizarre-
ta alkateak.

Honekin batera, beste kredi-
tu aldaketa bat ere onartu zen,  
diru laguntzen plan estrategikoan 
eragin zuzena zuena. Zarimutze-
ko elkarteak diru laguntza eska-
tu zuen bertako egoitza konpon-
tzeko. Landa Garapenetik diru 
laguntza lortu da, baina obraren 
erdia Udalak ordainduko du.

adostasuna mozioan 
Irabazi eta Bilduk industriaren 
eta oinarrizko errentaren aldeko 
prekarietate eta pobreziaren kon-
trako printzipioen udal akordioa 
egitea eskatu zuten, eta aho batez 
onartua izan zen. Alderdi guztiak 
elkartuz, mozioko puntuak ados-
tu zituzten. "Txalogarria da egin 
den lana eta guztion jarrera akor-
diotara iristeko", adierazi zuen 
alkateak.

bildu galde-eskean 
Galde-eskeen tartean, berriz, 
hiri-hondakinen gaia nola dagoen 
galdetu zuen Bilduko Aitor Zubi-
zarretak, eta ea jarraipena egingo 
ote zaion. Alkateak adierazi zuen 
kexa batzuk izan dituztela, edu-
kiontzien kokapenagatik… hala 
ere, arazoak konpondu eta jarrai-
pena egingo dutela adierazi zuen.

Maider landak kargu uztea 
Amaitzeko, berriz, EH Bildu alder-
diko Maider Landa zinegotziari 
esker ona adierazi zioten udal 
taldeek egindako lanagatik. Kar-
gua utzi egingo du eta Nestor 
Arana izendatuko dute bere ordez. 
Hala, Madrildik paperak etorri 
bezain laster, ezohiko osoko bil-
kura egingo da, lehenbailehen 
kargua hartu eta lanean hasi dadin.

Erabateko adostasuna 
ezohiko bilkuran
aho batez onartu zituen udalbatzak gai zerrendako puntu guztiak

San Juan Txiki eguna ospatuko da zapatuan 
Mendiola elizatean
Eskoriatzako Mendiola elizatean San Juan Txiki eguna ospatu-
ko da zapatuan, eta jaiei hasiera emateko etxafuego eta kanpai 
jotzea egingo da 10:00etan. Ostean, 10:30ean, Elixabarrira igoera 
egingo da, eta bertako ermitan meza izango da 11:30ean. 12:00etan, 
berriz, salda eta txorizoa hartzeko aukera izango da trikitilariek 
alaiturik. Eguraldi txarra egiten badu, ordea, ekintza guztiak 
Mendiolan bertan egingo dira.

Uztailaren 5etik 22ra bitarteko udaleku irekietan 
izena emateko epea irekita dago
Urtero moduan, Eskoriatzako udaleku irekiak uztailean izango 
dira. Jolasean, herriko txoko eta gune ezberdinak ezagutzeko eta 
ondo pasatzeko aukera izango dute bertan herriko gaztetxoek. 
Uztailaren 5etik 22ra bitartean ordutegia 10:00etatik 13:00etara eta 
15:00etatik 17:00etara izango da. Izen-ematea, berriz, maiatzaren 
13ra arte egongo da irekita, eta Tortolis ludotekan edo kultura 
etxean egin beharko da. Prezioari dagokionez, haur bat 51 euro 
da; bi haur, 92 euro; hiru haur, 130 euro; eta lau haur, 175 euro.

I.b  |  Eskoriatza

Donostian egingo duten Emusik 
2016 jaialdi barruko musikariek 
kontzertua eskainiko dute gaur 
Gorosarri plazan. Gainera, Behe-
ko Errota musika eskolako 
bandak, abesbatzak eta hainbat 
musikarik parte hartuko dute. 

Emanaldia 17:30ean hasiko 
da, eta bertan, Alemaniatik 
etorritako hiru talde izango 
dira: bi orkestra sinfoniko eta 
perkusio talde bat. Jundgend 
Sinfonier Orchester, Jugend 
Blasorchester, Cookies Perkus-

sions Ensemble eta Beheko 
Errotak hartuko dute parte; 
guztira, 178 musikarik. Egural-
di txarra egiten badu, kirolde-
gian izango da kontzertua.

Musikari guztiak batera 
Parte-hartzaile guztiek bi abes-
ti interpretatuko dituzte esko-
riatzarrekin batera emanaldia-
ren hasieran eta bukaeran; 
Europaren Ereserkia eta Musi-
katu Bizitza abestiak. Azken 
hau kontzertu honetarako soi-
lik prestatua izan da. 

Musikari alemaniarrak 
izango dira gaur herrian
Emusik 2016, Europako musika Eskolen 
jaialdia, 17:30ean hasiko da, gorosarri plazan

B
adira egun batzuk, zor-
te ona ekarriko zidala 
esanez, lau hostoko 
hirusta bat oparitu zida-

tena. Berehala, neure buruari 
hauxe galdetu nion: zorte ona 
emango ote dit? Hala esaten da, 
lau hostoko hirustek zorioneko 
egiten gaituztela. Kondaira batek 
dioenaren arabera, hosto bakoi-
tzak bere esanahia du: espe-
rientzia, konfiantza, maitasuna 
eta zortea.

Ez dira aurki errazak, nor-
malean hirukoak izaten dire-
lako. Baina ez dakit, beste 
arrazoiren bat ere egon behar-
ko litzatekeelakoan nago. Adi-
bidez, ile kizkurreko txinata-
rrak ere ez dira maiz ikusten, 
eta, haien kasuan, aipatu al 
du inork zorte ona ematen 

dutenik? Zein punturaino ez 
da bakoitzak duen sinesgarri-
tasunaren eta zerbait gerta-
tzeko dagoen probabilitatearen 
araberako kontzeptu bat? Azken 
finean, pertsona edo talde baten 
interesei buruz hartzen da 
gertaera bat, edo gertaera segi-
da bat, zorte oneko edo txa-
rreko.

Argi daukadana da zortea 
subjektiboa dela. Eta, zortea 
izateko, aldez aurretik ezja-
kintasuna eta ziurgabetasuna 
egon beharra dagoela etorriko 
denari buruz. Beraz, faktore 
hauek guztiak kontuan hartu-
ta, benetan existitzen al da 
zortea? Ez al da zoriaren sino-
nimoa? Hartu dezala bakoitzak 
bere erabakia. Dena dela, 
badaezpada, zorte on guztioi!

Zortea

AItOr
AgIrIANO

n i R e  u s t e Z

"Existitzen al da 
zortea? Ez al da 
zoriaren 
sinonimoa?"

I.b  |  Eskoriatza

Hamaika urtez kultura jaialdiak 
antolatzen diharduen Atxorrotx 
Kultur Elkarteak bere eguna 
ospatuko du zapatuan, festa 
giroan. Herritarrek elkartea 
gehiago ezagutzeko asmoz, ekin-
tza anitzak prestatu dituzte, 
adin ezberdinetako jendea era-
karri nahian.

Egun horren helburua "elkar-
teko bazkideei esker ona adie-
raztea da, eta, bide batez, baz-
kideak erakartzea. Gaur egun, 
120 bazkide ditu elkarteak eta 

bazkide izan nahi duenak hamar 
euroko kuota ordaindu behar 
du hilero…", adierazi du Iñaki 
Kortazarrek, elkarteko kideak.

Errekan gora egingo da
Uztailaren 8an hasiko da Erre-
kan Gora jaialdia, eta buru-be-
larri ari dira lanean kontzertuak 
antolatzen. "Kontzertuetarako 
leku ezberdinak aztertzen ari 
gara, eta zapatu honetako fes-
taren osteko erronka nagusia 
izango da", adierazi du Korta-
zarrek.

Atxorrotx Kultur 
Elkartearen eguna 
ospatuko da zapatuan

Z

EGITARAU 
ZABALA
11:00: haurrentzako puzgarriak 
herriko plazan.
12:00: kalejira txistulariekin.
12:30: sagardoa eta taloak plazan.
ondoren: ziza (perretxiko) tonbola.
14:30: herri bazkaria arantxa eta 
Pantxok girotuta. izen ematea: inkernu 
eta goxo txikin. Prezioa: helduek 15 
euro eta haurrek 10 euro. bazkideek, 
berriz: 10 euro.
17:30: irrien lagunekin festa eta 
dantza, inkernu taberna  kanpoaldean.
ondoren: buruhandiak.
19:00: elektrotxarangarekin kalejira.
20:00: gure esku dago ekimenarekin 
bat eginik argazki erraldoia plazan.
23:00: dj makala and denis barzaga 
perkusio-jolea inkernu tabernan.

Martxoaren 13an egindako 
euriteen ondorioz, Eskoriatzako 
bidegorrian lur-jausia izan zen 
(San Pedro-Gorosarri artean), 
eta hesiak jarri dira arriskuak 
ekiditeko. Hala eta guztiz ere, 
bidegorriaren erabiltzaile askok 
bertatik pasatzen jarraitzen 
dute, eta Udalak neurriak hartu 
ditu. 200 euroko isuna jarriko 
die bertatik pasatzen direnei, 
harrapatuz gero. 

Bidegorriko konponketa 
lanak Diputazioaren ardurapean 
daude, eta Udalak elkarlanean 
ganoraz egin nahi ditu lanak. 
"Ur filtrazioak daude, geologoak 
ere izan dira eta aterako dituzte 
ondorioak… horretarako denbora 
behar da", adierazi du Joserra 
Zubizarreta alkateak. Bestalde, 

"arrisku bizia dago hor; 
horregatik, Udalak erabaki du 
bidea ixtea. Alternatiba dago 
bertatik pasatzeko, zubitik, eta, 
norbait harrapatzen badugu, 

isuna jarriko diogu. Gainera, 
whatsapp anonimo bat ari da 
zirkulatzen, kexaka, baina 
udaletxean ez du inork kexarik 
jarri".

Oinezkoak begira, bidegorriko hesiak alde batera daudela.  |   amaia txintxurrEta

Bidegorri zati bat itxita dago: pasatuz gero, isuna
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Kortabarria: "Zailagoa da herri txiki bateko 
alkatea izatea Donostiakoa baino" 

MAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Antzuolako alkate Beñardo kor-
tabarria elkarrizketatu zuen mar-
titzenean Eneko Azkarate kaze-
tariak Goiena Telebistako Hari-
ra saioan, eta gai askoren gainean 
jardun zuen. Politikan jardun 
gabeko kazetaria da Kortabarria, 
baina beti herrigintzan lanean 
ibilia dela kontatu zuen. Herria 
gertutik ezagutzen duen antzuo-
larra da.

Hamar hilabete egin ditu alka-
te lanetan eta esperientzia aberas-
garria izaten dabilela adierazi zuen. 
Baina interes komunaren izenean 
lan egitea ez dela erraza esan zuen; 
batez ere, hartu beharreko eraba-
kiak gertukoenak direnean. "Herri-
tarrei arazo baten aurrean lagun-
tzea gai izan zarela ikustea pozga-
rria eta positiboa da. Uste dut 
zailagoa dela herri txiki bateko 
alkatea izatea Donostiakoa baino".  

ilusio berezia 
Udal Gobernuak bere programan 
dituen bi proiektuk ilusio berezia 
egiten diotela azpimarratu zuen. 
Batetik, lehen sektorea indartzeko 
Landa Garapeneko proiektu pilotua 
aipatu zuen. Izan ere, Antzuolan 
baserritik bizitzea posible den azter-
tu gura dute. Eta bestetik, Aihe-
rra-Antzuola senidetzea gazteen 
artean bultzatzeko aurten martxan 
jarri duten ekimena. Hain zuzen 
ere, uztaileko udalekuetara hamai-
ka ahiertar etorriko direla baiez-
tatu zuen: "Aiherra-Antzuola arte-
ko harremana gehiago sustatuko 
dute aurtengo udalekuek. Erantzun 
bikaina izan duelako deialdiak. 
Hogei umek zuten aukera etortze-
ko, eta hamaika etorriko dira". 

antzuola 2025 
Elkarlanean EAJrekin Udal Gober-
nuak Antzuolako plan estrategikoa 
landuko duela azaldu zuen. "Uste 
dut badaukagula gaitasuna elka-

rrekin nolako Antzuola gura dugun 
25 urte barru erabakitzeko. Neuri 
pertsonalki, kirol eta aisialdi balia-
bide gehiago dituen herria izatea 
gustatuko litzaidake. Oinezko herria 

izatea eta energia berriztagarrien 
aldeko apustua egiten duena. Herri 
garbia eta ahalik eta hondakin 
gutxien sortzen duena. Eta indus-
tria herrian mantentzea".

aurrekontua eta inbertsioak
Aurtengo aurrekontuez eta inber-
tsioez ere jardun zuen. Izan ere, 
bi hilabetez auzorik auzo herri-
tarrekin bildu ostean, 200 pro-
posamen baino gehiago jaso 
zituztela azaldu zuen. "Batzar 
horiek lagundu digute datozen 
lau urteetarako plangintza egi-
ten". Aurreratu zuen buruan 
bueltaka daukala, herritar bate-
kin hitz egin ostean, Aiherra-An-
tzuola senidetze eguna irailean 
ospatzeko, zerbait berezia egitea. 
Bidegorrian ibilbide tematiko 
bat egitea, alegia, baina dena 
"airean" dagoela. 

Inbertsio ekonomiko poto-
loenaz ere jardun zuen: Sagasti 
auzoan egingo den ur-jolas par-
kea. Uztailerako eginda egotea 
gurako luketela esan zuen.

Eta, nola ez, zirkulazio alda-
ketak herritarren artean era-
gindako zalantzak eta kezkak 
ere argitu zituen: "Herri guztie-
tan oinezkoek lehentasuna dute 
eta erdiguneak bizitegi-gune 
gisa daude izendatuta. Horrek 
esan nahi du erabateko lehen-
tasuna dutela oinezkoek. Baina 
horri ez zaio kasurik egiten, eta 
guk nahi dugu jendea lasai ibil-
tzea".

Aipatu zituen gaien artean, 
eskola berritzearen proiektua 
dago. Hezkuntza delegazioarekin 
adostua du eskola handitzea 
Udalak, eta, dena ondo bidean, 
2017ko udan hasiko dituzte lanak. 
Herriko garbitasuna hobetze 
aldera, neurriak hartuko ditu 
Udal Gobernuak, eta bigarren 
pertsona bat kontratatzeko asmoa 
adierazi zuen. 

landa garapenerako proiektu pilotuak herrian nekazaritzatik bizi daitekeen aztertuko du

2025ean nolako antzuola gura duten hausnartuko dute EH Bilduk eta EaJk elkarrekin

Beñardo Kortabarria, Antzuolako alkatea Harira saioan.  |   maidEr arrEgi

M.A.  |  antzuola

Herriko udalekuetako begirale 
izateko antzuolarra izatea beha-
rrezkoa da; baita euskaraz jakitea 
eta 18 urte beteak izatea uztaila-
ren 1erako. Kontuan hartuko da, 
aldiz, begirale titulua izatea, ikas-
ketek lan arloarekin zerikusia 
izatea, herrigintzan parte hartzea, 
esperientzia izatea eta berdinta-
sun planari egokitzea. 

Esperientzia eta ikasketak 
ziurtagiri bidez frogatu beharko 
dira. Beraz, begirale titulua eta 

arloko ikasketen ziurtagiriak 
bidali behar dira. Baita Antzuo-
latik kanpo lortu den esperien-
tzia ere. 

izena emateko
Udaletxean edo www.antzuola.
com webgunean eman dezakete 
herritarrek izena. On line eginez 
gero, kultura@antzuola.eus hel-
bidetik baieztapen mezua jasoko 
dute balizko izateko.

Izena emateko azken eguna  
maiatzaren 8a da, domeka.

Uztaileko udalekuetarako 
begiraleak behar dira
maiatzaren 8a da, domeka, izena emateko azken eguna

Erain Debagoienak Elosura 
irteera antolatu du domeka-
rako. 09:30ean Antzuolako 
plazatik abiatuko dira. Asmoa 
da maiatzean herriak, auzoak 
eta bailara osoa erabakitzeko 
eskubidearen aldarrikapena-
rekin loratzea. Hala, Elosuan, 
azpeitiar eta bergararrekin 
bat eginda, 12:00etan eraba-
kitzeko eskubidea irudikatu-
ko dute. Ondoren, mokadutxoa.

Eta gaur, Kalebarrenean, 
19:15ean, arto aletzea auzola-
nean egiteko gonbidapena 
egingo dute (San Isidro egu-
nean taloak egin ahal izateko). 
Hilaren 10ean, aldiz, batzar 
irekia egingo dute osoko bil-
kura aretoan, 18:30ean.

Azken sinadurak 
batzeko Elosura 
irteera egingo dute 

Azken hiru hilabeteetan lau 
bider egin dutela lapurreta 
Eztalan salatu du Antzuolako 
Kirol Elkarteak. "Azken lapu-
rretan, desfibriladorea lapur-
tu zuten; oraingoan, erosi 
berria geneukan kafe-makina; 
kokoteraino gaude". 

Horrez gain, lapurrek kal-
te handiak egin dituztela ere 
salatu dute. "Lapurreta hauek 
futbol taldeari eta Udalari 
eragiten diete; azken finean,  
herritar orori. Gure gazteei 
futbolean aritzeko baliabideak 
gutxitzen zaizkie lapurreten 
ondorioz. Antzuolar guztiei 
eragiten die". AKEk eskatu 
du inork informaziorik balu  
harremanetan jartzeko.

Berriro lapurtu dute 
Eztalako tabernan eta 
aldageletan sartuta

Umeak iazko udalekuetan.  |   goiEna
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Egin galdEra:
Whatsapp: 
688 69 00 07
Posta elektronikoa: 
berriak@goiena.eus 
goiena app: 
galdera bidali

goiEna tElEbista | harira
alKatEEKin ElKarriZKEtaK
liErni altuna, 
araMaioKo alKatEa
maiatzak 10, 22:00Etan | 
EnEko azkaratEk aurkEztua

araMaioKo
alKatEa

Euskarazko literatura tertu-
liak jarriko dituzte martxan, 
Txirritola euskara elkarteak 
bultzatuta. Lehenengo sola-
saldia maiatzaren 11n egingo 
dute, eguaztena, 18:00etan, 
kultura etxean. Eta euskal 
kultura piztu zen artikulua 
irakurri behar da egun horre-
tarako, eta, ondoren, elkartzen 
direnen artean komentatuko 
dute. 

Datorren eguaztenean 
egingo dute lehenengo 
literatura solasaldia

Udalak errenta aitorpena eus-
karaz egitera gonbidatu ditu 
herritarrak. Arrazoia da, bes-
teak beste, osotasunean eus-
karaz bizitzeko eremu guztie-
tara zabaldu behar dela eus-
kara; eta, errenta aitorpena 
euskaraz eginez, administra-
zioaren euskalduntzean ere 
eragiten delako. Horretarako, 
ogasunarekin harremanak eus-
karaz egitea eskatu behar da. 

Errenta aitorpena 
euskaraz egiteko 
gonbita aurten ere

Joan zen zapatuan auto kla-
sikoen erakustaldi bat egin 
zuten. Hainbat auto klasiko 
Aramaioko auzoetako errepi-
deetan ibili ziren, "abiadura 
handian eta modu desegokian". 
Hainbat herritar kexatu egin 
ziren gertatutakoaz. Udalak 
adierazi du eurek ez zekitela 
ezer: "Lasterketa bat ez zenez, 
ez zuten baimenik eskatu". 
Antolatzaileei kexa adierazi-
ko die Udalak.

Auto klasikoek 
sortutako nahasmena 
salatu du Udalak

Kurtzetagain Tiroplato elkar-
teak antolatuta, Arabako pla-
ter tiroketa txapelketa egingo 
dute bihar, zapatua, 11:00etan, 
Kruzetan. Tiro-gunea erabil-
tzen denean, segurtasun kon-
tuengatik, Gureiatik Kurtze-
tara doan pista itxi egingo dute. 
Oinezkoen eta plater tiroketa-
ko erabiltzaileen arteko elkar-
bizitza hobetzeko asmoz ados-
tu dute hori Udalarekin.

Arabako plater tiroketa 
txapelketa egingo dute 
bihar Kruzetan

Arabako herri arteko pilota 
txapelketa hasiko da oraingo 
aste bukaeran. Aramaiok 
Artzeniega hartuko du etxean: 
pilota partiduak izango dira 
17:00etan. Lehenengo jardu-
naldi honetan hiru partidu 
jokatuko dituzte. Kadete, gaz-
te eta senior mailetako pilo-
tariak ibiliko dira nor baino 
nor gehiago lehian.

Arabako herri arteko 
lehenengo jardunaldia 
jokatuko dute bihar

ArANtZAZU EZkIbEl  |  aramaio

Herrian musikaren inguruan 
dabiltzan talde eta eragileek pro-
posatuta, Aramaioko Udalak 
Donostia 2016 ekimenarekin bat 
egitea erabaki zuen. Modu hone-
tan, Emusik jaialdiko egoitzeta-
ko bat izango da Aramaio.

Musika Eskolen Europako 
Jaialdia da Emusik, eta aurten 
hamabigarren aldiz egingo dute.
Maiatzaren 4tik 7ra, Europako 
milaka musika-ikaslek hartuko 
dute parte hainbat herritan egin-
go diren kontzertuetan. Aramaio-
ko kontzertua bihar izango da, 
zapatua, 11:00etan, plazan.

aramaioko taldeak 
Europako hainbat txokotatik 
etorriko diren musikariez gain, 
Aramaion herriko bi taldek ere 
eskainiko dute kontzertua. Hain 
zuzen, Bizente Goikoetxea abes-

batzak eta Zarzamora musika 
taldeak. 

11:00etan hasiko dute eguna: 
harrera egingo diete, lehenengo, 
kanpotik etorriko diren musika-
riei. Kontzertuak 11:30ean hasiko 
dituzte. Alemaniako Jugendbla-
sorchester orkestra sinfonikoak 
hasiko du emanaldia; ondoren, 
Bizente Goikoetxea abesbatzak 
hartuko dio lekukoa; Jugendsin-
fonierblasorchester Ludwigsburg 
orkestra sinfonikoak jarraituko 
du emanaldia; Zarzamora talde 
gazteak hartuko du lekukoa ondo-
ren. Letra gordinez osatutako 
rocka egiten dute aramaioarrek; 
eta, emanaldia amaitzeko, per-
kusio doinuak eskainiko ditu 
Alemaniako Cookies taldeak. 

Udalak "eskerrak eman" gura 
dizkie herriko eragileei musika 
jaialdi hau aurrera eramateko 
egindako lanagatik.

Europako musikariak eta 
herrikoak elkarrekin
donostia 2016 ekimenaren barruan musika 
eskoletako neska-mutikoek kontzertua egingo dute

Zarzamora taldeko kideak, Sastiñan egindako kontzertuan.  |   goiEna

alaiak ErrEtiratuak

Aramaioko Alaiak erretiratuen elkarteak antolatuta, Malagara bidaia 
egin dute erretiratuek. 43 lagun izan dira bidaian, apirilaren 18tik 
25era bitartean. "Oso ondo" ibili direla adierazi dute, eta "penaz" 
itzuli direla etxera. Fuengirolako Hotel Fuengirolan hartu zuten ostatu 
erretiratuek, eta Marbella, Mijas, Ronda eta Almuñecar ezagutu 
dituzte, besteak beste.

Erretiratuak Malaga aldean 

A.E.  |  aramaio

Josep Pamies kataluniarrak hitzal-
dia eskainiko du datorren mar-
titzenean, maiatzaren 10ean, 
Lorabarri astearen barruan. 

Elikadura eta osasuna izango 
ditu hizpide Pamiesek; besteak 
beste, sendabelarren eta kostu 
baxuko terapien gainean jardun-
go du. "Gero eta gaixotasun gehia-
go daude. Zertarako balio du 
egungo medikuntzak? Uste dut 
medikatzea porrot bat izan dela. 
Gaixotasunak paliatzeko balio 
dute, baina ez sendatzeko. Elika-
durak, sendabelarrek eta kostu 
baxuko terapiek sendatu dezake-
te. Animaliek badakite ze landa-
re jan sendatzeko; eta gizakiak, 
ez?", dio Pamiesek. Bada, hainbat 
aholku eskainiko ditu.

Martitzenean, 18:00etan, kul-
tura etxean eskainiko duen hitzal-
dian, gai horien gainean jardun-
go du kataluniarrak. Egun, josep-
pamies.wordpress.com atarian 
idazten du, eta Pamies Horticoles 
SL familia-enpresan dihardu 

lanean. Hitzaldia gazteleraz izan-
go da.

lorabarri astea 
Lorabarri astea ekintzaz beteta 
etorriko da. Etzi, domeka, hasiko 
dituzte ekitaldiak, Etxaguendik 
Anbotostera egingo duten ibilbi-
de geologikoarekin. Aitziber Jua-
risti eta Martin Arriolabengoa 
izango dira gidariak; 10:00etan 
elkartuko dira. 

Astelehenean, 16:30ean, jubi-
latuen elkartean azukrerik gabe-
ko gozoak prestatuko dituzte. 
17:30ean Amaia Diaz de Monas-
terioguren dietistarekin infusio 
dastaketa egingo dute, eta azu-
kreari buruzko tertulia izango 
dute.

Eguaztenean, hilaren 11n, 
19:00etan, Sastiñan, Euskal Herri-
ko ardo ekologikoen dastaketa 
egingo dute. Alain Galan Euska-
diko somelier txapeldunordeak 
gidatuko du saioa. Eguenean, 
pagomotzari buruzko bideo ema-
naldia egingo dute, 19:30ean.

Josep Pamiesek sendabelarrez eta 
kostu baxuko terapiez jardungo du

A.E.  |  aramaio

Doke antzerki taldeak Aramaion 
estreinatuko du Aingeru ala 
kurriloi? lan berria. Josemari 
Velez de Mendizabalek idatzi 
du testua eta Vene Herrerok 
zuzendu du. 

Familia arteko gorabeherak 
Hiru ahizparen eta loba baten 
arteko harremana jasotzen du 

antzezlanak. Istorioa iragan 
mendeko erdialdean kokatzen 
da. Aktore lanak egingo dituz-
tenak dira: Mariasun Pagoaga, 
Arantza Ezkurra, Maider Alze-
lai eta Dorita Murgia.

Estreinaldia bihar, zapatua, 
izango da, kultura etxean, 
20:00etan. Dokek maiatzean eta 
ekainean hainbat saio egingo 
ditu inguruko herrietan.

'Aingeru ala kurriloi?' antzezlana 
estreinatuko du Dokek bihar, zapatua
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luis mari arantzEta

Xalbadorpe elkarteak antolatuta, eguaztenean egun-pasa polita 
egin zuten erretiratuek Ordizian eta Donostian. Hurrengo ekintza 
testamentuari buruzko hitzaldia izango da. Foru Aldundiko zerga 
bilketa unitateko buru Juan Carlos Gonzalezek egingo du, 
eguenean, hilak 12, 19:00etan, 
udaletxean.

Erretiratuek egun osoko txangoa 

Udalaren laguntzarekin Herri-
xa Dantzan eta Elgeta Kantuan 
ekimenek kantu-jira, bazkaria, 
eta Jainaga eta Narbaiza tri-
kitilarekin Herrixa Dantzan 
saio berezia prestatu dituzte. 
Bazkaria Bolatoki tabernan 
izango da. Txartelak salgai 
daude tabernan 15 euroko 
prezioan. —Ikus 28. orria—.

Kantu eta Dantza 
Eguna iragarri dute 
maiatzaren 22rako

Mikel Beretxinagak eta Oskar 
Sarasuak aurrenekoz hartuko 
dute parte lehiaketa ofizial 
batean. Asier Unzetabarrene-
txeak eskarmentu handiagoa 
du. Hirurak lehiatuko dira 
bihar Gorlako Igoeran. "Lehia 
aurreko urduritasuna suma-
tzen hasi gara”, esan du Oskar 
Sarasuak.

Elgetako hiru pilotu 
lehiatuko dira bihar 
Gorlako  Igoeran

lArrAItZ ZEbErIO  |  ElgEta

Azken hiru urteotan Elgetan sor-
tutako hondakinen kopuruak 
behera egin du, eta bilketa selek-
tiboak gora. Materia organikoa-
ren kudeaketak garrantzi handia 
du bilketa selektiboaren goraka-
da horretan. Baina badago zer 
hobetu. Oraindik ere zabor pol-
tsetan %13 errefusa da. 

Jasangarritasunerantz urrats 
berriak emateko, Elgetako Uda-
lak Aste Berdea iragarri du. 
Eguaztenean, hilak 11, emango 
diote hasiera, eta, ekintza irekiez 
gain —ikus egitaraua—, bestela-
ko sentsibilizazio ekintzak ere 
iragarri dituzte: konpostaren 
inguruko tailerrak Herri Eskolan, 
hondakinen kudeaketan nola 

hobetu azaltzeko aditu baten bisi-
tak herriko komertzioetara... Eta 
domekan, hilak 15, hondakinen 
karakterizazioa egingo dute pla-
zan. Errefusaren edukiontzi bat 
hustuko dute herritarren aurrean, 
ikus dezaten zer botatzen duten 
zaborretara. 

Herritarrak sentsibilizatzeko aste Berdea egingo 
du Elgetako udalak eguaztenetik aurrera

Orain dela hiru urte herriko plazan egindako erakustaldia.  |  l.z.

l.Z.  |  ElgEta

Biharko, zapatua, zikin-jolasak 
antolatu ditu gaztelekuak, zerbi-
tzuko erabiltzaile diren neska
-mutikoendako. Herriko plazan 
elkartuko dira, 17:00etan. 

Hurrengo aste bukaeretan 
etorriko dira ur-jolasak, Altxo-
rraren bila jokoa, sukaldaritza 
tailerra Ozkarbi elkartean, irtee-
ra zaldian ibiltzera, gaubeila... 
Bergarako jaietako aste bukae-
rarako izan ezik, maiatzeko eta 
ekaineko gainerako guztietarako 
proposatzen dute ekintza berezi 
bat gazteleku zerbitzutik. Intere-
satuek gaztelekuan bertan eman 
dezakete izena, edo udaletxean. 
Prezioa da 25 euro hileko. Zaldian 
ibiltzera joan nahi dutenek, bai-
na, beste hamar euro ordaindu 
beharko dituzte. 

Udaberriko 
eskaintza 
berezia 
gaztelekuan

ElgEtako liBurutEgia

Neska-mutikoek gustuko dituzte ipuinak, eta adi-adi entzun zuten 
Bego Alabazanen saioa barikuan. Gaur, beste bi ipuin kontalari saio 
egingo ditu boluntario batek, 16:40an eta 17:25ean. Apirileko 
ginkanaren irabazlea, bestetik, Eneida 
Elorriaga da. E-reader bat irabazi du.

Liburutegian ipuinak barra-barra 

o H a R R a k

bisita lubaKiEtara
Domekan, 10:00etan, Euskal 
Memoriaren Interpretazio Zen-
trotik abiatuta. Izen-emateak: 
943 79 64 63 / 943 71 89 11.

MEndi irtEEra
Kantsatzekek hilaren 15era atze-
ratu du domekan egitekoa zuen 
irteera. Zabalik da izen-ematea. 

asEntZio Eguna
Domekan, 12:00etan, meza esan-
go dute ermitan. Jarraian lun-
txa eta Uberako, Angiozarko 
eta Elgetako trikitilariak.

garbigunE ibiltaria
Eguaztenean, hilak 11, 10:00eta-
tik 21:00etara Salbador kaleko 
plazatxoan.

f R o n t e n i s  t x a P e l k e ta

leHenenGo jaRdunaldia, biHaR,  10:00etan
miren argi zeziaga - lierni mendizabal / mireia rubio - idoia serna          
miren argi zeziaga - lierni mendizabal / idoia elkoro - iratxe bravo                                                                                            
idoia elkoro - iratxe bravo / maitena mañarikua - ane martin                                                                                                                     
maitena mañarikua - ane martin / beatriz zabala - rakel zamaioa                        

Bihar, zapatua, emango diote hasiera frontenis txapelketari. Bost 
bikotek eman dute izena emakumezkoetan, eta gizonezkoetan lau 
bikote dira. Txapelketa zapatu goizetan jokatuko dute maiatzaren 
21era bitartean. Ondoren etorriko dira finalerdiak eta finalak.

o M u n i TaT e a  g o i e n a  
u da l  l i b u r u t e g i a   |   e lg e ta k

o M u n i TaT e a  g o i e n a  
x a l b a d o r P e  e l k a r t e a   |   e lg e ta k

EKINTZA IREKIAK
EGITARAUA

MaiatZaK 11

17:30 ikastaroa udaletxean. 
nekazaritza ekologikoa eta 
ongarritzea.

MaiatZaK 12

18:00 sukaldaritza ikastaroa 
intxorta elkartean.

MaiatZaK 15

13:00 Hondakinen 
karakterizazioa herriko 
plazan.

oHarra: izen-emateak 
udaletxean edo danonartian@
elgeta.net.

ENEkO AZUrMENdI  |  lEintz gatzaga

Ikastetxearen 50. urteurreneko 
erakusketa giro onean gozatu 
zuten gatzagarrek. Apirilaren 
27tik 30era bitartean egon zen 
erakusketa ikusgai. Pasa den 
egubakoitza, apirilak 29, izan zen 
egunik jendetsuena. Izan ere, 
luntxa prestatu zuten eta aspal-

diko garaiak gogoratu zituzten, 
giro ederrean. "Irakasle batek 
hitzalditxo bat prestatu zuen, eta 
mila istorio eta momentu parte-
katu ziren egun hartan", adiera-
zi du Beñat Zamalloak, ardura-
dunetako batek. Hiru egunetan 
50 pertsona inguru gerturatu 
zirela nabarmendu du Zamalloak. 

Miren amurizaren antzezlana 
Astelehenetik gaur arte Miren 
Amurizaren lanaren gaineko 
erakusketa dago ikusgai kultura 
etxean; Mozambikeko eskualde 
bateko errealitatea oinarri har-
tuta egin duen ikuskizunari buruz-
ko erakusketa, hain zuzen. 

Kapulana bat zintzilik izene-
ko ikuskizunak abestia, bertsoa, 
ipun kontaketa eta marrazketa 
uztartzen ditu. Gaur 20:00etan 
ikuskizuna bera eskainiko du 
Miren Amurizak, kultura etxean 
bertan. 

Almenen 50 urteotako 
historia gogoratzen

Almeneko erakusketa.  |   goiEna

Urrats berriak hondakinen 
bilketa selektiboa hobetzeko
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xAbIEr UrZElAI  |  BErgara

"Bergararrak izanda guk zer esan-
go dugu, ba, Gorlako Igoera las-
terketa ederra dela, seguruenik, 
Euskal Herrian dagoen konple-
toena". 25 urte beteko dituen pro-
ba hamasei alditan irabazi duen 
Aitor Zabaletaren adierazpenak 
dira, martitzenean Bergarako 
Lainon egindako aurkezpenean: 

"Denetik dauka igoerak, kurba 
azkarrak, kurba itxiak, errazak 
diruditen kurbak eta gero batere 
errazak ez direnak, pare bat arris-
kutsu ere bai, abiadura handia 
hartzen den hainbat zona... Pilo-
tuei asko gustatzen zaigu igoera 
hau, eta irteera puntuan 70 auto-
tik gora batzeak erakusten du 
hori. Gainera, badirudi eguraldiak 
lagundu egingo duela; horrenbes-
tez, ezin hobeto". Izan ere, Zaba-
letak ez du euririk gura: "Akaso, 
batzuendako horrek ikusgarrita-
suna emango dio, baina askoz 
seguruagoa da sikuan ibiltzea". 

seminarioan batuko dira 
Gorla Racing taldeko Xabier Zaba-
letak azaldu zuen 25. urteurren 
hau baliatu gura dutela lasterke-
ta herritarrei gerturatzeko: "Horre-
tarako, taberna bat, puzgarriak 
eta txikiendako quad batzuk jarri-
ko dituzte Seminarioko patioan, 
eta, horrekin batera, automobilen 
azterketak bertan egingo dituzte, 
baita sari banaketa ekitaldia ere. 
Hala, orain arte moduan, IAT/
ITVko aparkalekua –herriaren 
erditik urrun– erabili beharrean, 
ekitaldi guztiak herritarrengan-
dik gertuago egingo dituzte: "Ea 
horrela herria bera apur bat giro-
tzen dugun, horixe da honen guz-
tionen helburua". 

seminarioan batu dira denak 
Lasterketak parte-hartze kopuru 
polita izango du, 72 pilotu guzti-
ra, eta horietako asko debagoien-
darrak. Hala, Udana, Gorla Racing, 
Eskomotor eta A + Gas ibarreko 
eskuderietako 23 pilotu datoz 
parte-hartzaileen zerrendan.

Garaipenerako faborito nagu-
sia Zabaleta eta haren Lola BMW 

dira, eta CM kategoria barruan 
Iñaki Jauregi eta Michel Iribarren 
lehiatuko dira (Speed Car). Eta 
ondoren datoz Iban Tarsicio (EVO 
IX), Gerard de la Casa (Seat Cor-
doba WRC), Bruno Scherer (Porche 
997 GT3), Gorka Eizmendi (M3), 
Iñigo Olabegogeaskoetxea (M3), 
Markel Cestafe (EVO VII), Lebei-
ti (R5 Turbo), Corcuera (Golf 1.8T), 
Alberdi (Escort MK-II) edota Txus 
Jaio (BMW 320) moduko pilotuak. 

segurtasuna eta garbitasuna 
Lasterketaren xehetasunak alde 
batera utzita, bai antolatzaileek 
eta baita federazioko ordezkariek 
ere zorrotz jokatuko dute proba-
ren segurtasun neurriak zain-
tzeko orduan. Eta Euskadiko 
automobil federazioko presiden-
te Angel Gurrutxagak hainbat 
eskaera egin zituen: "Egun ona 
pasatzeko asmoz gatoz denok, 
eta ez dugu inolako istripurik 
gura. Horretarako, ikusleei eska-
tuko nieke ibilbidean zehar dau-
den komisarioei kasu egiteko, 
eta debekatuta dagoen tokietan 
ez jartzeko, euren segurtasuna-
gatik delako". 

Horrekin batera, Gorlako 
inguruak ere topatu moduan 
uzteko eskaera egin zuten bai 
Gurrutxagak eta baita Zabaletak 
berak: "Mendia garbi aurkitzen 
dugu; horrenbestez, utz dezagun 
dena lehen zegoen moduan, ez 
da-eta askorik kostatzen". Eta 
Zabaletak zera gaineratu zuen: 
"Jakin badakigu domekan Gure 
Esku ekimenaren barruan Elo-
suan ekitaldi bat egingo dutela, 
eta jendea Azpeititik eta Berga-
ratik oinez joango dela. Ez dugu 
gura jendeak mendia zaborrez 
beteta aurkitzerik".

kiroLa

Herritarrengandik gertu 
ospatu gura dute urteurrena

autoMobilisMoa

EsanaK

"denetik dauka 
gorlak, kurba 
azkarrak, 
paellak, tramu 
azkarrak..."

"70 pilotutik 
gora izango 
gara, jendeak 
gustuko duen 
seinale"

a i T o r  Z a b a L e Ta   |   P i l o t u a

"Ea giro apur 
bat jartzen 
dugun, proba 
seminariora 
ekarrita"

"Egun-pasa 
polita izaten da 
guretako, nahiz 
eta lana egoten 
den atzean"
x a b i e r  Z a b a L e Ta   |   a n t o l at z a i l e a

"Zaleei eskaera, 
komisarioek 
diotena 
errespeta 
dezatela"

"basoak garbi 
aurkituko 
ditugu, utz 
dezagun dena 
modu berean"
a n g e L  g u r r u T x a g a   |   F e d e r a z i o  P.

bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

Ezkerretik hasita Aitor Zabaleta pilotua, Xabier Zabaleta –Gorla Racing–, Angel Gurrutxaga federazioko presidentea eta Erlantz Olabarria –Gorla Racing–.  |   x.u.

erreportajea 'puntua'-n:
Gorlako Igoeraren urteurreraren 
harira 'Puntua'-k erreportajea 
dakar gaur. Garai bateko 
erretratu zaharrekin.

Jaso 'Puntua' etxean: 943 25 05 05

datua

Zapatuan pilotu koadrila ona 
izango da zein baino zein gehiago, 
tartean 23 debagoiendar.

72
automoBil

zapaturako gorlako auto igoerako 25. edizioa antolatuko dute

seminarioko patioan antolatuko dituzte probaren inguruko hainbat kontu
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Futbola

futbola

Hirugarren MaiLa
Santutxu-Aretxabaleta
domeka. 11:15. bilbo.

oHoreZko erregionaLa
Aloña Mendi-Ordizia
zapatua. 16:30. azkoagain.

erregionaL PreFerenTea
Urola-Antzuola
zapatua. 16:00. argixao.
Zestoa-Mondra
zapatua. 15:30. iraeta.
Ilintxa-Aretxabaleta
zapatua. 18:00. legazpi.
Bergara-Amaikak Bat
zapatua. 16:30. agorrosin.

eMakuMeZkoen Liga
Arizmendi-Zumaiako
domeka. 16:30. ibarra.

LeHen erreg. igoera
Orereta-Bergara
zapatua. 15:45. beraun.
Mondra-Behobia
zapatua. 16:00. mojategi.

oHoreZko gaZTeak
Burumendi-Aloña Mendi
domeka. 18:00. mutriku.
Amaikak Bat-Bergara
zapatua. 16:30. errotazar.
Aretxabaleta-Ilintxa
zapatua. 16:30. ibarra.
Mondra-Intxurre
zapatua. 18:00. mojategi.

gaZTeak, igoera
Bergara-Mariño
domeka. 17:30. agorrosin

oHoreZko kaDeTeak
Aloña Mendi-Arrasate

zapatua. 12:00. azkoagain.
Bergara-Amaikak Bat
domeka. 15:45. agorrosin.

aReto futbola

euskaL Liga
Eskoriatza-Aretxabaleta UDA
zapatua. 17:50. manuel muñoz

eMakuMeZkoak
Inter Altzako-Eskoriatza
zapatua. 16:00. donostia.

kaDeTeak
Anoeta-Arizmendi Eskoriatza
zapatua. 11:00. anoeta.

eskubaloia

giPuZkoako koPa
Ereintza-Izarraitz Aloña Mendi
zapatua. 19:00. errenteria.

LurraLDe MaiLako koPa
Bergara-Laubide Jat.
domekan. 13:00. labegaraieta

bigarren LurraLDeko ko.
Saieko-Arrasate
domekan. 12:00. donostia.

eMakuMeZkoak, koPa
Iturritxo Aloña Mendi-Elgoibar
zapatua. 17:30. zubikoa.

saskibaloia

eba
MU-Cantabria Estela
domeka. 17:30. iturripe.

bigarren MaiLa
Paules Skoda-Natra Oñati
zapatua. 18:00. barakaldo.

eRRuGbia

euskaDiko TxaPeL.
Arrasate ART-Bilboko Unib.
Zapatua. 16:30. Mojategi.

txiRRindulaRitZa

giPuZkoako eskoLa 
arTeko TxaPeLkeTa 
Zapatuan, 16:00etan Oñatin.

automobilismoa

25. gorLako auTo igoera 
Zapatuan, 15:00etan.

Pilota

beñaT reZusTari 
oMenaLDia
Domekan, 17:00. Bergara.

Herri arTeko TxaPeLkeTa
Arrasate-Aia 
egubakoitza. 20:00. uarkape.
Aramaio-Artzeniega
zapatuan. 17:00. aramaioa
Lasarte-Bergara
zapatuan. 11:00. lasarten.
Zumarraga-Aloña Mendi
egubakoitza. 20:30. lasarten.

mendi biZikleta

MusakoLako MarTxa
Domekan, 09:00etan Arrasaten, 
Zior Ola elkarte ondoan.

PiRaGuismoa

eskoLa arTeko 
giPuZkoako TxaPeLkeTa
Zapatuan, 10:30ean Bergaran.

as t e b u R u ko  H i t Z o R d u a k

x.U.  |  Eskoriatza

Euskal Liga amaitzeko hiru jar-
dunaldi geratzen direla dator 
Eskoriatzaren eta Aretxabaleta-
ren arteko derbia (zapatua, 17:50, 
Manuel Muñoz kiroldegia). 

Joanekoan Aretxabaletak ira-
bazi zuen, baina oso alde txikia-
gatik (5-4) eta zapatuko norgehia-

gokara begira eskoriatzarrak 
errebantxa gogoz egongo dira. 
Gainera, sailkapenera begira ere 
oraindik badago zer erabaki, 
kategoriari eusteko etxeko lanak 
izanda, bi taldeek ahalik eta gore-
nen amaitu gura dute-eta txapel-
keta. Orain momentuan lau pun-
tuko aldea dago bien artean.

eskoriatzak errebantxa hartu gura du 
aretxabaletaren kontrako derbian bihar

Ibarran jokatutako partiduaren irudia.  |   imanol soriano

x.U.  |  BErgara

Domekan, hilak 8, Aspe pilo-
ta enpresak Bergarako pilo-
talekuan antolatutako jaialdi 
profesionalean Beñat Rezus-
tari omenaldia egingo diote 
Udalak eta herriko kirol elkar-
teek. Lehenengo partidua 
17:00etan hasiko da, eta hor 
Aitor Mendizabal antzuolarrak 
buruz burukoa jokatuko du 
Taintaren kontra. Ondoren 
Rezustak jokatuko du, Retegi 
Bi-rekin batera Ezkurdiaren 
eta Zubietaren kontra –eta 
hirugarren partidu bat ere 
izango da–. Dena dela, parti-
dua hasi aurretik egingo dio-
te Bergarakoari omenaldia. 
Eta omenaldi horretan herri-
ko eragile ezberdinek hartu-
ko dute parte, tartean, Dantza 
Eskolako irakasleek, Musika 
Eskolako irakasleek eta pilo-
ta elkarteko gazteek.

beñat rezusta 
omenduko dute 
domekan 
bergaran

xAbIEr UrZElAI  |  arrasatE

Erregional preferentean ligari 
geratzen zaizkion bi jardunaldiak 
infartuzkoak izan daitezte, batez 
ere urte osoko lana jokoan duten 
Mondrarendako (59 puntu) eta 
Bergararendako (58 puntu). Bi 
talde horiek bigarren postuagatik 
dabiltza borrokan –Amaikak Bat 
(65) dagoeneko igota dago–, eta 
bigarren sailkatzen denak igoera 
fasea jokatuko du. Gainera, bali-
teke igoera faserako sailkatze 
hutsa nahikoa izatea kategoriaz 
igoteko.  

Eta borroka horretan dabiltza 
Mondra eta Bergara, hirugarren 
talde batekin batera, Urola (57 
puntu) ere hortxe dago eta. Eta 
jakinekoa da, azken partidu haue-
tan ez dira gutxi izango batera 
eta bestera agindutako afariak, 
pizgarriak, azken batean; ezta 
zurrumurruak ere. 

Mondraren esku dago 
Bergarako kapitain Julen Iñu-
rrietak dio baloia Mondraren 
teilatu gainean dagoela: "Guk 
lanean jarraitu behar dugu, eta 
Mondraren akats baten zain egon. 
Bigarren itzuli oso ona egiten 
gabiltza, eta orain momentuan 
liga hasieran galdutako puntuak 
igartzen ditugu faltan. Mondrak 
oso talde ona du, eta bi partiduak 
irabazten badituzte ez dugu auke-
rarik izango. Baina hor egon 
behar dugu, akats horren zain".  

Hala, Iñurrietak ez du uste 
zapatuan Amaikak Bat liderra 

erlaxatuta etorriko denik Ago-
rrosinera: "Akaso, gutxi jokatu 
duten jokalariei minutuak eman 
gurako dizkie entrenatzaileak, 
baina hori gure kontra etor dai-
teke, jokalari horiek oso motiba-
tuta egongo direlako, datorren 
urtera begira taldean lekua dau-

katela erakutsi gurako dutelako. 
Horrenbestez, guk serio jokatu 
beharko dugu". 

"Bi final dira guretako" 
Mondrako kapitain Ander Ruiz 
de Azuak finaltzat ditu geratzen 
diren bi partiduak: "Bihar zaleen-
dako autobusa jarriko dugu, Zes-
toara animatzera etor daitezen. 
Ez dakit zestoarrek partidua ira-
bazteko pizgarririk izango duten, 
inork afariren bat agindu dien, 
baina guk baino motibazio han-
diagorik ez dute izango, seguru, 
guk igoera dugulako jokoan". 
Hala, Mondrako entrenatzaile 
Josu Zubiak jokalari guztiak izan-
go ditu eskura: "Ondo gabiltza 
entrenatzen, intentsitatez, eta 
taldea gogoz ikusten dut". Igotze-
ko borroka horretan, behintzat, 
ez dezala saria Urolak eraman.

ondoko herrikidea, mailaz 
igotzeko kontrario zuzena

EsanaK

"Guretako bi final 
dira, eta inork ez 
du guk baino 
motibazio 
handiagoa 
izango"

a n D e r  r u i Z  D e  a Z u a 
m o n d r a k o  k a P i ta i n a

"baloia 
Mondraren teilatu 
gainean dago, guk 
lanean jarraitu 
behar 
dugu" 

J u L e n  i ñ u r r i e Ta 
b e r g a r a k o  k a P i ta i n a

GERATZEN DENA:

29. Jardunaldia

zestoa-mondra

Bergara-amaikak Bat

30. Jardunaldia

mondra-urola

soraluze-Bergara

mondra eta Bergara kontrario zuzen dira ohorezko Erregional mailara igotzeko

beti bustik antolatuta, eskola mailako gipuzkoako 
Txapelketa egingo dute zapatuan bergaran
Deba ibaia piraguista gaztetxoz beteko da zapatuan, Beti Bustik 
antolatutako Gipuzkoako eskola arteko txapelketa egongo da-e-
ta jokoan. Txapelketa 10:30ean hasiko dute, eta antolatzaileek 
espero dute txapelketa modu txukunean antolatzeko adina ur 
izatea ibaiak.  

PiraguisMoa

arEto Futbola Pilota
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A. ArANbUrUZAbAlA  |  arrasatE

Urteetako harremana dute Arra-
sateko eta Bergarako margo 
eskoletako kideek. Ekimen asko 
egin dituzte bateko zein beste-
ko kideek elkarrekin. Era 
berean, Bergarako eskolakoek 
Arrasateko eskolan jardun dute 
irakasle lanetan; gaur egun 
Rikardo Azkargorta ari da Luis 
Laskuraini lekukoa hartuta. 

Gaur, egubakoitza, Kultu-
rateko klaustroan zabalduko 
duten erakusketa da elkarlan 
horren azkeneko fruitua. "Urre-
txuko eskolakoekin egin genuen 
azkeneko elkartrukea, eta, orain-
goan, Beartekoak gonbidatu 
ditugu. Hilabetez izango dira 
euren lanak gurean ikusgai eta 
datorren urtean Aroztegin era-
kutsiko ditugu gureak. 19:00etan 
egingo dugu inaugurazio eki-
taldia, eta luntxa ere egongo 
da", azaldu du Tano Ribasek, 
Arrasate Margo taldeko presi-
denteak.  

Margolanak eta eskulturak 
Bearteko kideek talde moduan 
lehenengoz erakutsiko dituzte 
Kulturaten euren lanak. "Baio-
nako eskolakoekin egin genuen 
azkeneko elkartrukea iaz. Aurrez 
beste eskola batzuekin ere egin 
izan ditugu, Eibarren eta Duran-
gon, besteak beste. Arrasatera 
ekarri duguna gure eskolaren 
uzta zabalaren erakusle da: 43 
autoreren lanak batu ditugu, 
bakoitzaren bina edo hiruna 
lan. Nahikoa lan izan dugu koa-
droak eskegitzen, baina, duda 
barik, Kulturate eraikin pare-
gabea da", dio Juanjo Altunak, 
Bearteko presidenteak. 

Teknika eta estilo askota-
koak daudela kontatu du Altu-
nak: "Olioak, akuarelak eta 
akrilikoak daude, eta estiloari 
dagokionez ere askotarikoak. 
Eskulturak, berriz, abstraktuak 
dira eta material oso ezberdi-
nekin egindakoak: burdinarekin 
eta egurrarekin, besteak beste".  

bearteko artisten lanak 
gaurtik kulturaten ikusgai

Aristi, Altuna eta Arantzabal, BEARTeko kideak bilduma prestatzen.  |   . a.a.

A. ArANbUrUZAbAlA  |  ElgEta

Herrixa Dantzan-ek eta Elgeta-
ko Udalak antolatuta, Kantu 
eta Dantza Eguna egingo dute 
hilaren 22an, domeka, Elgetan. 

Egun osoko jaia 
Iaz moduan, aurten ere, herri-
ko kantu zaleez gainera, Deba-
goieneko eta inguruko beste 
herri batzuetatik etorriko diren 
zaleak ere gonbidatu dituzte. 

Egun osoko egitaraua ger-
tatu dute. 13:00etan ekingo dio-
te, herriko plazatik abiatuta, 
kalez kale egingo duten Kantu
-jirari. Ondoren, Bola Toki 
tabernan elkarrekin bazkaldu-
ko dute, eta bazkalostean, 

mahaiaren bueltan kantuan 
jarraituko dute. Arratsaldean, 
kantuari dantzak hartuko dio 
lekukoa Jainaga eta Narbaiza 
musikariekin, kiroldegian 
18:00etan egingo duten Herrixa 
Dantzan dantzaldian. Ohi 
moduan, Patxi Monterok gida-
tuko du saioa.

bazkarirako txartelak salgai 
Hamabost eurotan eskura dai-
tezke Bola Toki tabernan edo 
Udalaren honako kontu korron-
te zenbaki honetan dirua sar-
tuta: 3035.0009.11.0090900039 
-bazkaria izena, komeni da jar-
tzea-. Maiatzaren 19a, eguena, 
da azkeneko eguna. 

kantu eta dantza zaleen 
topaleku izango da elgeta
Bola tokin egingo duten bazkarirako txartelak 
erosteko azkeneko eguna maiatzaren 19a da 

t. M. / A. A.  |  arrasatE

Hire Bordatxoan. Txipi Ormae-
txea omenduz liburua aurkeztu 
zuten martitzenean Gasteizko 
Oihaneder Euskararen Etxeak 
eta  Euskal Herriko Unibertsita-
teak. Arrasateko filologo eta uni-
bertsitateko irakaslea du ardatz, 
eta haren lankideen eta gertukoen 
idatziak biltzen ditu. 
Ez da eguneroko kontua norberaren 
omenezko liburu bat argitaratzea.
Unibertsitatean badago ohitura 
horrelakoak egiteko, batzuetan 
gertatu da lankideren bat gazte-
rik hil, eta ondoren egin diotena. 
Nik aurreratuta hartu nuen erre-
tiroa duela urte eta erdi, eta orain 
harrapatu nau. Maila pertsona-
lean, sekulako sorpresa hartu 
nuen. Hunkigarria, ez nuen inon-
dik ere espero. Aurkezpenean 
esan nuen moduan, erretiroa 
hartu nuenean oso pozik geratu 
nintzen egin genituen bazkari 
eta bestelakoekin. Eta orain, ba, 
pentsa!
gotzon Aurrekoetxea, jesus Mari 
Makazaga eta Patxi salaberri dira 
egileak. Aspaldiko bidelagunak? 
Bai; eta aspaldiko lagunak ere 
bai, nahiz eta nire nagusiak izan-
dakoak diren hirurak; maitasun 
guztiarekin erabilita nagusi hitza. 
Aramaioarra bat, Salaberri; elgoi-
bartarra Makazaga; eta Dimakoa, 
berriz, Aurrekoetxea.
Zer jasotzen du?
Horrelako liburuetan, gehienbat, 
lankideek euren espezializaziotik 
idatzitakoak izaten dira: dialek-
tologia... Batzuk, niretako ere 
zailak dira. Era berean, badaude 
gertukoagoak edo niri buruz ida-
tzitakoak ere; adibidez, nire ikas-
leak izan eta orain ikerkuntzan 
ari direnenak.... Alde pertsonala 
eta akademikoa uztartuta daude. 
Oraindik ez dut asti handirik 
izan irakurtzeko, baina hitza 
eman nien irakurriko nuela; eta, 
beraz, bete egin behar dut, eta 
pozik, gainera.
Filologia Erromanikoan eta Euskal 
Filologian lizentziaduna zara. beti-
danik izan duzu hizkuntzekiko,  
bereziki, euskararekiko interesa?

Txikitatik, bai. Zortea izan genuen 
etxean aita euskararekiko gogo-
rra izan zela. Gesalibar auzokoak 
izanik, errazagoa izan genuen 
euskara gordetzea. Ez duzue sinis-
tuko, baina Arrasaten euskara 
oso galduta zegoen nire gaztaroan. 
Orain, izugarri eskertzen diot 
aitari horren gogorra izatea. Gero, 
filologia... etorri ziren, baina beti-
ko zaletasuna izan dut, bai.
Egin dituzun ikerketen zerrendan, 
bereziki, tokian tokiko euskararen 
ingurukoak daude: Arrasateko topo-
nimiaren inguruan egindako lana, 
edo Aramaioko aditzen ingurukoa. 

Euskararen inguruan dialekto-
logia izan da aztertu izan dudan 
gai nagusietako bat. Arrasatearra 
izanik, lehenengo, bertako topo-
nimia aztertu nuen, eta gero, 
sustraiak Aramaion ditudanez, 
hango euskara aztertzeari ekin 
nion. Nire tesirako gaia izan zen 
Aramaion egin nuen lana.
Uste duzu gaur egun nahikoa arre-
ta eskaintzen zaiola euskalkiari?  
Euskalkiak apur bat baztertuta 
geratu ziren euskara batua sortu 
zenean. Batua behar-beharrezkoa 
zen, baina, zoritxarrez, toki batzue-
tan euskalkian eragina izan du; 
gure praktikan ere egon da, nire 
ustez, akats hori.
34 urte egin dituzu Unibertsitate-
ko irakasle. Zein bilakaera ikusi duzu 
ikasleengan?
Beste garai batzuk ziren, nire 
hastapenetan euskaldun gutxia-
go zeuden unibertsitatean. Alde 
horretatik, beraz, asko aldatu da; 
baina, bestetik, garai bateko eus-
kaldunek euskararekiko kon-
tzientzia handiagoa zutela ere 
esan daiteke.
Zeintzuk dira orain zure asmoak?
Naturarekiko badaukat gogo bere-
zia; ortu bat ere badut. Ehunka 
liburu ere zabaldu barik ditut, 
eta horiei helduko diet orain.

Txipi ormaetxea Lasaga | Filologoa

"euskara batua beharrezkoa izan da, 
nahiz eta euskalkietan eragina izan" 

Txipi Ormaetxea, liburuarekin, eguaztenean, Goienako egoitzan.  |   a. a. 

ormaetxearen lankideen eta gertukoen idatziak jasotzen dituen liburu 
argitaratu berria, Euskal Herriko unibertsitatean eskura daiteke

"Unibertsitatean 
nahiko ohikoa izaten 
da omenezko 
liburuak ateratzea"

"Zortea izan genuen 
euskararekiko aita 
oso gogorra izan 
zela gurekin"

ENEkO AZUrMENdI  |  oñati

Plazatik Gaztetxera sariketako 
lehen finalerdia jokatu zen pasa 
den zapatuan Deban. Bi bikote 
sailkatu ziren finalerako: alde 
batetik, Maddi Sarasua eta Manex 
Astigarraga bikotea; eta beste-
tik, Maider Arregi oñatiarrak 
eta Gemma Urteagak osatutakoa. 

Zortziko handian eta txikian, 
denetariko gaiak izan ziren, 
amaren eguneko oparien kon-

tuetatik hasita, eta etxegabetze 
kontu gogorren gainean ere kan-
tatuta.

Bakarkako ariketan Maider 
Arregirena izan zen deigarriena. 
Arraunlari gazte baten paperean 
jarri zuten, entrenatzaileak dopa-
tzera behartzen duena. Bi bertso 
ederrekin amaitu zuen saioa, 
praktika horren aurkako sala-
keta egin eta horren aurka ager-
tuta. 

Bigarren finalerdia 
Zapatuan jokatutako finalerdiaz 
gainera, bihar, zapatua, Marki-
na-Xemeinen jokatuko dena 
geratzen da finalerako azkeneko 
txartelak eskuratzeko. 

Ondarroako eta Bergarako 
saioetako hautatuak eta Eibar-
ko eta Soraluzeko entzuleek 
hautatuak izango dira. Bihar 
beste bi bikote sailkatuko dira 
finalerako.

Lehen finalerdiak jokatuta, Maider Arregi finalean da
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IrAtI ElOrtONdO  |  arrasatE

Dagoeneko 29 urte bete dituzte 
AEDk urtero antolatzen dituen 
Arrasate Literatur Lehiaketek. 
Eguaztenean eman zuten finalis-
ten berri, eta datorren eguenean, 
hilak 12, izango da irabazleen 

ekitaldi nagusia. Kulturateko 
areto nagusian izango da ekital-
dia, 18:30ean hasita. Martxoaren 
16a izan zen lanak aurkezteko 
azken eguna, eta 29. edizio hone-
tara 135 lan aurkeztu dira; iazko 
ediziora baino zortzi lan gehiago, 

hain zuzen ere. Urtero bezala, 
ipuin lehiaketa izan da parte-har-
tze handiena izan duena, 63 lane-
kin; ondoren, poesia lehiaketa, 
43 lanekin; eta, hirugarrenik, 
bertso-paper lehiaketa, 29 lane-
kin. Epaimahaia AED elkarteak 
aukeratuko du. Lehiaketa deba-
goiendarrei zuzenduta dago, edo 
bertan  lan egiten dutenei. Obrak 
euskarazkoak dira eta inoiz sari-
tu edota argitaratu gabekoak 
izan behar dute. Gai librea izan 
zuten gaztetxoek, eta parte-har-
tzaile bakoitzak nahi adina lan 
bidaltzeko aukera izan zuen. 

sari potoloak 
Hurrengo eguenera arte, hilak 
12, irabazleak esango ez badituz-
te ere, iragarri dituzte jada fina-
lista guztien izenak; guztira, 29 
dira. Maila ezberdinetakoak, 
lehen eta bigarren mailetako 
gaztetxoek hurrengo astean sari 
potoloak irabazteko aukera izan-
go dute.
Gaztetxoek sari ugari jasotzeko 
aukera izango dute, hiru sail 
ezberdinetan banatuta. Ipuin, 
poesia eta bertso-paper saila 4 
maila ezberdinetan banatuta 
dago; Lehen Hezkuntzako 5. eta 

6. mailetako gazteek gehienez 
100 euro irabaz dezakete. Biga-
rren Hezkuntzako lehen eta biga-
rren mailetako ikasleek 125 euro-
ko saria izango dute; 3. eta 4. 
mailetako ikasleek, berriz, 150 
euro. Azkenik, Batxilergoan dihar-
duten ikasleek 200 euro irabaz-
teko aukera izango dute. Bigarren 
postuan geratuz gero, opari bat 
ere emango zaie ikasleei. 

gonbidatu berezia
Aurtengo idazle gonbidatua Ira-
ti Jimenez izango da; idazle mun-
dakarra sari banaketa ekitaldira 
hurbilduko da, irabazle eta par-
te hartu duten gaztetxo guztiei 
aholkuak eman eta haiekin hitz 
egitera. Irati Jimenezek dio ilu-
sioz beterik etorriko dela ekital-
dira: "Nik gaztetan nuen ilusio 
bera ikusten dut gaztetxoen begie-
tan, asko gustatzen zait lehiake-
ta hauetan egotea, nire gaztaroaz 
gogoratzen naiz". 

Jimenezek ez ditu bidean 
agertzen zaizkion arazoak ozto-
po ikusten: "Idaztea gustatzen 
bazaizu, aurrera, ez egin kasu 
bidean jartzen diren oztopoei". 
Ilusio hori gaztetxoei helarazi 
nahi die Jimenezek, erronka 
handia bada ere aurrera jarrai-

tzeko ilusioa ez galtzeko esanda: 
"Ilusioa egiten dit bertara joateak; 
ni nerabea nintzenean izaten 
nituen oztopo eta kezkekin gogo-
ratzen naiz, eta haiei positibismoa 
transmititu nahi diet; oztopoei 
kasurik ez egitea, alegia".

Irati Jimenez idazlea Bigarren 
Hezkuntzako ikasleekin (DBH 
eta Batxilergoa) egoteko aukera 
asko izan du beti, eta haiengan-
dik ikaragarri ikasten duela dio. 
Hurrengo astera begira Arrasa-
tera ilusioz beterik eta gogoz 
hurbilduko dela dio. 

aurkeztu dituzte aurtengo 
arrasate Literatur 
Lehiaketetako finalistak

Hiru sailetan 135 lan aurkeztu dituzte

irati Jimenez izango da idazle gonbidatua aurten

IrAtI ElOrtONdO  |  arEtxaBalEta

Sari banaketa ekitaldia datorren 
ostegunean izango da, maiatzak 
12, Aretxabaletako Arkupe kultur 
etxean, 19:00etan. Guztira, 2.000 
boto jaso dituzte publikoaren 
sarirako, eta 220 boto lortu ditu 
datorren astean iragarriko duten 
irabazleak. Euskal Herriko leku 
askotatik iritsi dira spotak; Legaz-
pi, Lazkao, Gasteiz, Tolosa...

Elkarlanean
Gipuzkoako Foru Aldundia, Are-
txabaletako Udala, Mondragon 
Unibertsitatea eta Arteman Komu-
nikazioa enpresa elkarlanean 
aritu dira. Gazteen parte-hartzea 
sustatu nahi izan da, eta, horre-
tarako, harremanak indartu dira 
zenbait ikastetxerekin eta sekto-
reko eskolekin, eta erantzuna 
oso positiboa izan da.

sari potoloak
34 lan aurkeztu dira aurten, Turis-
moa erakarri Gipuzkoa barneal-
dera gaiaren lelopean. Guztira, 
lau sari banatuko dira: gazteen 
saria (14-18 urte bitarteko gazte-
txoen artean banatuko dena), 250 
euro; publikoaren saria, 500 euro; 
Mondragon Unibertsitateko ikas-
le onenaren saria, 500 euro; eta 
spotik onenak 1.000 euroko saria 
irabaziko du. 

aurpegi ezagunak ekitaldian
Arratsaldeko zazpietan hasiko 
da  sari banaketa Arkupe kultur 
etxean. Bertan, parte hartu duten 
spot finalistak erakutsiko dituz-
te. Angel Alkain aktoreak giro-
tuko du ekitaldia, eta, horrez 
gainera, Audionetwork musika-e-
dizio etxeko arduradunak musi-
ka eskubideen inguruko hitzaldia 
emango du. Ekitaldia amaitzeko, 
luntxa egongo da han batzen diren 
guztiendako.

Maiatzaren 12an izango da 'euspot' 
lehiaketaren sari banaketa arkupen

Iazko edizioko irabazleak.  |   EusPot

LEHIAKETAKO FINALISTAK
iPuina 

 unai Egidon.

 Jurgi irasuegi. 

 kattalin linazisorok eta naroa 
Etxeberriak osatutako bikotea.

 irene murua.

 nerea agirre.

 maria oses.

 matilde aizpuruak eta deiane 
marcosek osatutako bikotea.

PoEsia

 oihana romero. 

 Esti Benitez. 

 Jurgi iraola. 

 maria oses.

 itziar Elkorobarrutia.

 deiane marcos.

bErtso-PaPEra

 saioa Coronado. 

 Bertso Eskolako 

bederatzikotea. 

 olatz zuazubiskar. 

 oihana arana. 

Haizea arana. 

 marixe ruiz de austri 

  ane zuazubiskar.

EsanaK

"gonbidatua 
izateko 
baiezkoa 
gaztetxoekin 
hitz egiteko 
aukera izango 
nuelako eman 
nuen"

i r aT i  J i M e n e Z   |   i d a z l e a

kuLTura

Arrasateko Udalari esker 

'Aureo' dantza ikuskizuna 
ikusteko sarrerak ditugu.
Amaia Udal Antzokian, Arrasate. 
Maiatzaren 14an, 19:30ean.

ZOZkEtAN PArtE HArtZEkO (MAIAtZArEN 10A bAINO lEHENAgO)
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zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com webgunean agertuko dira euren izen-abizenak. 

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi 

automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

donostia 2016ri esker  

'Noetic'  dantza 
ikuskizunerako sarrerak ditugu.
Victoria Eugenia antzokian, donostia. 
Maiatzaren 12an eta 13an, 20:00etan.

ZOZkEtAN PArtE HArtZEkO (MAIAtZArEN 9A bAINO lEHENAgO)

E-posta: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA NOETIC [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 

zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com webgunean agertuko dira euren izen-abizenak. 

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi 

automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Aretxabaletako Udalari esker 

Sorkun-en kontzertua 
ikusteko sarrerak ditugu.
Arkupen, Aretxabaletan. 
Maiatzaren 14an, 20:00etan.

ZOZkEtAN PArtE HArtZEkO (MAIAtZArEN 10A bAINO lEHENAgO)

E-posta: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA SORKUN [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 

zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com webgunean agertuko dira euren izen-abizenak. 

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi 

automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus
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bErNArdO AtxAgArEN ̀ MUskErrArEN bIdEA  ́lIbUrUA

Nerea Perez Idigoras (Arrasate)

Aritz Alustiza beristain (bergara)

juan luis lizarralde Iturbe (Arrasate)

ArrIkrUtZ kObEtArAkO bINA sArrErA

Miren Agirre Zuazubiskar (Arrasate)

jose Mari Ugarte Aiastui (Oñati)

M. josefa Iturrospe (Aretxabaleta)

HArrEMAN dENdAkO OtArrEA

gorka Markez (bergara)

bAskONIA-PANAtHINAIkOs PArtIdUrAkO bINA sArrErA

jesus Zenigaonaindia badiola (Arrasate)

Miren Elixabet txintxurreta Etxezarreta (Arrasate)

Aitor belastegi Aranzabal (Antzuola)

Iñigo lasa Zubizarreta (Aretxabaleta)

Ion guridi Ibabe (Oñati)

Esther Merino Madariaga (Arrasate)

jose jabier Azkarate laspiur (Aretxabaleta)

Urtzi Igartua gartzia (Oñati)

dUkIENA jAtEtxEAN bI PErtsONArENdAkO OtOrdUA

Maria Etxebarria Altuna (Aramaio)

kEN ZAZPIrEN kONtZErtUrAkO sArrErAk

Ekain sotil Muniategi-Andikoetxea (bergara)

jon Mikel larrañaga Irizar (Oñati)

`NO dArE HIjOs, dArE VErsOs  ́IkUskIZUNErAkO bINA sArrErA

lorentxo Iturbe jauregi (Antzuola)

xabier Vallina Agiriano (Arrasate)

UxArtE jAtEtxEAN bI PErtsONArENdAkO OtOrdUA

beatriz Arana Arabaolaza (Oñati)

`strAdIVArIAs  ́IkUskIZUNErAkO bINA sArrErA

Iñigo Ibarzabal (bergara)

Arantzazu Uribesalgo Muxika (Arrasate)

gOIkO bENtA jAtEtxEAN bI PErtsONArENdAkO OtOrdUA

lierni Arregi Iturralde (Oñati)

dAVId NAVArrOrEN MONOlOgOrAkO bINA sArrErA

Miren Urzelai Eizagirre (Oñati)

Hauek dira goiena klubeko apirileko zozketetako irabazleak

Zorionak denoi!

sArIAk jAsOtZEkO: 

Arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue Arrikrutzeko txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. Araotz Auzoa,  

OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrea Otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartelarekin, Harreman dendara. 

Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. beste sariak. Zatoz, GOIENAren egoitzara. Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da. GOIENA 

Otalora Lizentziaduna, Arrasate. 943 25 05 05. Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.

tOsHIbA dIskO 
gOgOrrA 

Fernando Contreras 
Munilla (bergara)

Euskara irabazle, denok irabazle!

1. eTxebiZiTZak

101. saLDu
arrasate.  santa marina kalean 
55 metro koadroko etxebizitza 
salgai. hirugarren solairuan. gela 
guztiak kalera begira. egongela, 
sukaldea, komuna eta bi logela-
koa. sotoa ere badu. interesatuok 
605 70 98 60 zenbakira deitu 
edo idatzi mezua helbide hone-
tara: santamaina10@gmail.com 

bergara.  190 metro koadroko 
duplexa salgai. lorategia, bara-
tzea eta garajea dauzka. inte-
resatuok deitu zenbaki haue-
tara: 678 47 43 52 edo 943 
76 50 97 

 
102. erosi

baserria.  baserria errentan 
hartu edo erosiko genuke. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 661 22 76 83 

 
103. errenTan eMan

eskoriatza.  etxebizitza guztiz 
jantzia ematen da errentan 
eduardo gorosarri enparantzan. 
sukaldea, bi bainugela, egonge-
la eta hiru logela. 605 77 51 65 

 
104. errenTan HarTu

aretxabaleta.  bertako biko-
tea, aretxabaletan etxebizitza 
bila. logela batekoa, bikoa edo 
hirukoa. 664 545 377 

arrasate.  bi edo hiru logelako 
etxebizitza hartuko genuke 
errentan. 634 14 36 65 

arrasate.  hiru logelako etxe-
bizitza hartuko nuke errentan. 
632 92 67 36 edo 602 30 
45 86 

bergara.  bi logelako etxebizi-
tza hartuko nuke errentan. hilean 
350-400 euro ordain ditzaket. 
berdin da altzaririk ez badago. 
632 77 35 38 

 
105. eTxeak osaTu

Logela errentan oñatin.  
logela ematen da errentan erdi-
gunetik oso gertu dagoen duplex 
berri batean. Pertsona ardura-
tsua eskatzen da. Wifi konexioa-
rekin. 656 74 29 49 

 

2. garaJeak

204. errenTan HarTu

antzuolan garajea.  antzuo-
lan garaje baten bila ari gara 
errentan hartzeko. deitu zenba-
ki honetara: 676 61 15 47  

4. Lana

402. eskaerak
arrasate edo bergara.  nes-
ka arduratsua gertu etxean 
bertan bizi izaten edo orduka lan 
egiteko. 688 85 44 78 

arrasate.  emakume euskal-
duna prest lan egiteko: pertsona 
nagusiak zaintzeko, etxeak gar-
bitzeko, umeak zaintzeko. 688 
66 76 91 

arrasate.  emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean ber-
tan bizi izaten edo bestela. 634 
04 17 30 

arrasate.  neska arduratsua, 
lege paperak dituena, garbiketan 
aritzeko edo nagusiak zaintzeko 
lan bila. orduka, gauez zein aste-
buruetan. 618 14 71 34 

arrasate.  neska gertu zer-
bitzari lanetan aritzeko. bai-
ta nagusiak zaintzen, garbi-
ketan eta abarrean ere. 616 
09 37 90 (eva) 

bergara.  neska gertu bulego 
eta lokalak garbitzeko eta nagu-
siak lagundu edota afariak ger-
tatzeko. 610 34 97 88 

bergara.  neska gertu etxe 
garbiketak egiteko orduka. ordua 
7 euroan. 943 25 38 64 

Debagoiena.  asteburuetan 
nagusiak zainduko nituzke. 687 
36 02 86 

Debagoiena.  emakume ardu-
ratsua gertu nagusiak zaindu eta 
garbiketak egiteko. orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. lege 
paperak eta erreferentzia onak 
ditut. 631 96 81 63 

Debagoiena.  emakumea ordu-
ka etxeko lanak egiteko gertu. 
autoa daukat. 632 77 35 38 

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izate n ,  e g u n  e rd i z  ze i n 
orduka lan egingo nuke ume 
eta nagusiak zaintzen. 632 
46 17 94 

Debagoiena.  etxeko lanak 
egin eta ume zein nagusiak zain-
tzeko gertu nago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 662 02 
45 80 

Debagoiena.  garbiketa lane-
tan edo nagusi eta umeak zain-
tzen lan egingo nuke, orduka, 
ordutegi malguarekin. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 681 
37 60 13 

Debagoiena.  garbiketak, 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke, orduka edo egun osoz. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 638 85 43 36 

Debagoiena.  geriatriako titu-
lua duen neska prest orduka lan 
egiteko. etxeetan lan egiteko ere 
bai, orduka. eskarmentu handia. 
autoa daukat. 600 00 51 60 

Debagoiena.  gizona gertu 
orduka pertsona nagusiak zain-
du, kalera irtetzen lagundu eta 
abarretarako. 634 09 55 46 

Debagoiena.  gizona gertu 
pertsona nagusiak zaintzeko eta 
etxeko mantentze lanak egiteko. 
634 14 36 65 

Debagoiena.  gizona lanerako 
gertu: garbiketak, banaketak edo 
denetariko lanak. 632 77 35 38 

Debagoiena.  mutil arduratsua 
gertu nagusiak zaintzeko, gar-
biketa lanak egiteko zein beste-
lako lanetarako. 632 42 92 16 

Debagoiena.  mutila garbike-
ta lanetarako eta nagusiak zain-
tzeko gertu. orduka edo egun 
osoz. baita asteburuetan ere. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 634 07 99 70 

Debagoiena.  mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia 
daukat eta sukaldean ere ondo 
moldatzen naiz. autoa daukat. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 647 01 74 66 (Cristino) 

Debagoiena.  nagusiak zaindu 
eta garbiketa lanak egiteko ger-
tu nago. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 679 30 12 37 
(arelis) 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. esperien-
tzia daukat. sukaldean ondo 
moldatzen naiz. autoarekin. 660 
90 51 50 (argelis) 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, garbiketak egiten eta aba-
rrean lan egingo nuke. 616 35 
54 96 (Carmen) 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, garbiketan eta sukalde 
laguntzaile moduan lan egingo 
nuke. 691 03 25 02 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu orduka garbiketan eta 
nagusi zein umeen zaintza lane-
tan jarduteko. 688 81 48 24 

Debagoiena.  neska ardu-
r a t s u a  u m e  e t a  n a g u s i a k 
zaintzeko gertu. etxean ber-
tan bizi  izaten edo bestela. 
688 81 54 08 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua ume eta nagusiak zaintze-
ko gertu. etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 688 81 
53 35 

Debagoiena.  neska espainia-
rra gertu nagusiak zaintzeko, 
egunez edo gauez. etxeak, ata-
riak eta tabernak garbitzen ere 
arituko nintzateke. esperientzia 
dut. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 603 45 83 80 

Debagoiena.  neska euskal-
duna prest adineko pertsonak 
zaintzeko, etxeko lanak egiteko 
edo umeak zaintzeko. 634 81 
54 93 

Debagoiena.  neska gertu 
egunez edo orduka garbiketa eta 
zaintza lanak egiteko. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
603 64 98 53 

Debagoiena.  neska gertu 
garbiketak egin, nagusiak zaindu 
eta abarretarako. txarkuterian 
ere lan egingo nuke. orduka edo 
jardun osoz. 600 61 89 96 
(marisol) 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak edo umeak zaintzeko 
eta garbiketa lanak egiteko. 
etxean bertan bizi izaten, egun 
osoz edo orduka. interesatuok 

deitu zenbaki hauetara: 603 29 
94 29 edo 685 57 54 33 

Debagoiena.  Pertsona nagu-
siak zaintzen edo etxe, atari eta 
abarrak garbitzen lan egingo 
nuke. berehala hasteko gertu 
nago. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 688 65 14 17 

Debagoiena.  sukalde lagun-
tzaile, nagusiak zaintzen edo 
garbiketak egiten aritzeko gertu 
nago. orduka, etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 685 64 
85 64 

D e b a g o i e n a .   z e r b i t z a r i 
moduan, nagusi eta umeak zain-
tzen edo denetariko garbiketa 
lanetan arituko nintzateke. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 629 29 11 23 

emakumea lanerako prest.  
emakumea umeak edo nagusiak 
zaintzeko edo etxeko garbiketak 
egiteko prest. aretxabaleta eta 
inguruak. 632 44 92 85 edo 
665 21 38 21 

erizain laguntzailea.  neska 
euskalduna, erizain laguntzaile 
tituluarekin eta esperientziadu-
na, lan bila. 10:30etik 16:30era 
edota 18:30etik aurrera lan 
egiteko aukera. umeak edo nagu-
siak zaintzen. gida baimena eta 
autoa dauzkat. 617 20 59 43 

Lana.  umeak eta nagusiak 
zaintzen esperientzia daukat. 
tabernako zerbitzari moduan, 
gozoki dendan eta urdaitegian 
ere bai. Presazkoa da. eskerrik 
asko. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 676 44 85 58 

Lana.  zerbitzari moduan, sukal-
de, atari eta abarrak garbitzen, 
nagusi zein umeak zaintzen lan 
egingo nuke. dendari moduan 
aritutakoa naiz. Presazkoa da. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 676 44 84 48 

 

6. MoTorra

601. saLDu
bMW 650 gs. 798c.c. eta 
72CV. 2008 urtekoa. 9.500 
kilometro. kubierta eta bateria 
berriak, abs, erdiko kabailetea, 
kaskoa eramateko kaxarekin. 
kolore urdina. oso egoera onean. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara:  664 49 64 78 

kymco People s 200 c.c. 
scooter motoa.  2011 urtekoa 
eta 4.200 km bakarrik! azken 
errebisioa 2016ko apirilaren 
25ean egina. Prezioa: 1.000 
euro. deitu eta probatu konpro-
miso barik. tel.:  629 069 360  

7. aniMaLiak

703. eMan
arratoi txakurkumeak.  arra-
toi txakurkumeak ematen dira 
opari. ondo ikasitakoak. ondo 
zainduko dituenari emango diz-
kiogu. 685 75 86 49 

katakumeak.  hilabeteko kata-
kumeak ematen dira opari. 615 
73 68 07  

8. DeneTarik

801. saLDu
Lursaila aretxabaletan.  
1.000 metro koadroko  landa
- l u r s a i l a  s a l g a i  e t x e b a r r i 
auzoaren atzealdean. bista 
paregabeak eta herritik gertu. 
Prezioa merkatua. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
618 76 34 40 

 
805. TrukaTu

Zaldiendako lursaila.  zaldiak 
bertan izateko moduko lursail 
bila ari naiz. trukean, lursaila 
garbi mantenduko nuke. 697 41 
66 24 

 
806. gaLDu

argazki kamera arrasaten.  
martxoaren 27an, domeka, 
argazki kamera galdu genuen 
monterron inguruan, kondekua-
ko eserlekuetan. nikon etxekoa 
da eta maleta beltz baten zegoen 
objektiboekin batera. balio sen-
timental handia du. aurkitu 
baduzu eskertuko nuke telefono 
honetara deitzea: 607 91 14 84 

eraztuna bergaran.  eraztu-
na galdu nuen bergaran, espo-
loia eta ibargarai artean, apirila-
ren 28an. urre zurikoa da eta 
harritxo bat dauka. aurkitu 
baduzu, eskertuko nuke deitzea: 
675 70 06 43 

Poltsa bergaran.  maiatzaren 
30eko gauean, umearen hello 
k i t t y - re n  p o l t s a  b a t  g a l d u 
genuen. aurkitu duenak, telefo-
no honetara deitzea eskertuko 
nuke. 661 10 29 66 

 
808. besTeLakoak

Lapurreta bergaran.  apiri-
laren 5ean, ramon maria lili 
kalean (palmerara jaisten dan 
aldapan), golf beltz bati krista-
la apurtu eta barruko poltsa ostu 
zuten. 15:00ak aldera izan zen. 
mesedez norbaitek zerbait iku-
si izan balu, jar zaitezte harre-
manetan ondorengo telefono 
zenbakian. eskerrik asko. 618 
41 76 25 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	lurra	berria	eta	margotu	berri,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berriztuta.	Ez	du	obra	beharrik.	175.000€.
•	 Bolu,	113	m2,	4	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	210.000€.		Bi	garaje	aukeran.
•	 Irizar	pasealekua,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	190.000€.	
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Lizaria,	50	m2,	2	logela,	Eraikuntza	berria.	Garajea	barne.	197.000€.	Eguzkitsua.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua,	eguzkitsua.	Ez	du	obrarik	behar.	165.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Aranerreka,	80	m2,	3	logela,	igogailua,	berriztuta.	149.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Madura,	65	m2,	4	logela,	bi	balkoi.	110.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailu,		patioa.
•	 Ernai,	52	m2,	atikoa,	2	logela	eta	terraza	handia.	Etxebizitza	tasatua.	178.000€.	
•	 Espoloia,	95	m2,	3	logela.	Trastelekua.	200.000€	Garajea	aukeran.	25.000€.
•	 Koldo	Eleizalde,	74	m2+30m2	ganbara,	duplexa	egiteko	aukera	170.000€.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Koldo	Eleizalde,	87	m2,	3	logela,		Fatxada	berriztuta.	199.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Simon	Arrieta,	68	m2,	2	logela,	80	m2ko	terrazarekin.	130.000€.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Pedro,	90	m2,	4	logela.	95.000€.	AUKERA	ONA.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogoilua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berriztua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	permisoarekin.	250.000€.
•	 Erretegia	alokagai.	Erretegi	bezala	erabiltzeko	dena	hornitua	eta	martxan.

oSinTXU: 
•	Osintxu	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berriztua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	Osintxu	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	Osintxu	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Sagasti,	88	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	Ez	du	obrarik	behar.	225.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.		Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde,	78	m2,	3	logela,	Berriztua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

ElGETA: 
•	 San	Roke,	etxebizitza,	lokala,	ganbara	eta	garajea.	Dena	eraikuntza	batean.
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berrizteko.	72.000€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Torrealdea	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

Zure iragarkiak
iragarkia JarTZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.eus   |   www.goiena.eus/sailkatuak
eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDainTZeko aTaLak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Lokala saldu/errentan. irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. 
animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
- Profesionalen moduluak. 

P r e Z i o  b e r e Z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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egitaraua
xaxau gertu dago

erraldoiak
Txupina

Musika banda
goitibeherak

bigantxak eta 
errekortadoreak

baserriko lanak, jolasak
barrakak

Musikaz blai
Jaietan gustuko

bakailao lehiaketa
orain 20 urte...

erakusketak

IMB ESTUDIOA

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

%30eko 

deskontua sukaldeko altzari berrietan!

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

                        

PaZ
KoaK
2016

goiEna tElEbista | dEbagoiEna ZuZEnEan | JaiaK: PaZKoaK 2016, bErgaraKo JaiaK
maiatzak 16, 20:00, 21:00 Eta 22:30 | maiatzak 17, 20:00, 21:00 Eta 22:30 | txomin madinak aurkEztua

goiEna tElEbista |  JaiaK: PaZKoaK 2016, bErgaraKo JaiaK
maiatzak 18, 22:00

bAbEslEA: 
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26 URTE ZUEKIN BERGARAN. ESKERRIK ASKO DANOI!

Bisita ezazu gure webgune berria: www.gorosabeldental.com
•	 Ortodontzia.
•	 Odontologia Orokorra.
•	 Aho eta inplanteen zirugia punta puntako teknologiarekin.
•	 Estetika eta hortzen zuritzea TEKNIKA BEREZIAREKIN.
•	 PRGF (PLASMA).
•	 SEDAZIOarekin, nahi baduzu, zirugia eta gainontzeko tratamenduakTel.: 943 76 56 88

Fraiskozuri 5A, 1-D. BERGARA
www.gorosabeldental.com

J. Alberto Gorosabel Mendizabal doktorea

Ondo pasa 
jaietan! 

egubakoiTZa

13
20:00 Jaiei hasiera emateko 
txupinazoa eta 
Bitorianatxoren jaitsiera, san 
martin plazan.segidan, udal 
musika BandarEn 
kalEJira, hiriguneko 
kaleetan, san martin plazatik 
irtenda.

iluntzean matxiategin 
Barrakak irEkitzEa 

 21:00etan txosnak 

irEkitzEa Bideberrin.

20:30 Parrillada 
auzolanean oxirondo plazan 
(azoka ondoan), oxirondo 
aisialdi guneko gurasoek 
antolatuta, haur eta 
gurasoentzat. tiketak salgai 6 
eurotan azokako postuetan. 
Euria bada, seminarioko 
azokan

21:30 mugi mugi erromeria 
haurrentzat oxirondon.

23:00 dantzaldia, En tol 
sarmiEnto taldearekin, san 
martin plazan. 

ZaPaTua 

14
09:00 Bigantxak 
zezen-plazan. sarrera: 2 euro.

10:00 xxxvi. Haur Eta 
gaztEEn “simon arriEta 
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 ErraldoiEn gunEa 
munibe plazan: Bergara, 
trapagaran, sestao eta 
Berriozarko erraldoien 
erakusketa, erraldoiak egiteko 
tailerra, erraldoien txokolatezko 
piruletak, puzgarriak, gomazko 
erraldoien erakusketa, Simon eta 
Magdalena gomazko erraldoien 
salmenta, palomita-makina, 
umeek margotzeko erraldoien 
liburuxka, xaboi-ponpa 
erraldoiak…

11:00 Herriko Elkarteen arteko 
Bakailao lEHiakEta san 
martin plazan. sukaldarientzako 
lapiko eta amantalak: lacor-ek 
emandakoak. Herritarrentzako 
mokadua etxe hauei esker: 
konde, mizpildi, ogizun, ogiberri 
Elkoarti eta olabe okindegiak; 
Comercial miner, lopez-ojeda 
(atxega), manso Hermanos eta 
txomin zubeldia edari 
banatzaileak; antia, igartza, 
sebastian imaz eta urzelai 
harategiak. 

JaieTako 
egiTaraua

Erraldoiek eta kilikiek gogotsu jardungo dute Bergarako jaietan.  |   imanol soriano

Ohore handia da aurten 
lehen aldiz Pentekoste 
Jaiak alkate bezala 

ospatzea, eta sekula 
ahaztuko ez ditudan festak 
izango dira niretzat, inolako 
zalantzarik gabe. 

Niretzat bezalaxe, jai 
hauek denentzat ahalik eta 
hoberenak izatea nahiko nuke 
eta herritar guztien topaleku 
eta elkarbizitzarako gune 
izatea espero dut.

Jaiak maiatzaren 13an 
hasiko dira eta aurten Atzegi 
elkarteko kideek emango 
diote ongietorria 
Bitorianatxori denen izenean. 
Atzegi elkarteak egoitza berri 
bat zabaldu zuen pasa den 
otsailean Bergaran, eta, era 
horretan, elkarteari ere 
ongietorria emateko aukera 
paregabea zela iruditu 
zitzaigun, beraiek ere 
Pentekosteetako 
protagonista eta partaide 
izateko aurtengoan.

Datozen egunotan, 
eguneroko arazo, neke eta 
kezkak alde batera uzteko 
unea iritsi zaigu, geldiune bat 
egiteko garaia da. Pentekoste 
Jaiak ospatzeko unea da. 
Herriko talde eta eragileekin 
batera festa-egitarau oparoa 
osatu dugu eta horrela, adin 
eta gustu guztientzako 
ekimenak eta ekitaldiak 
izango ditugu herriko 
kaleetan.

Eskerrik beroenak Jai 
Batzordeko bileretan parte 
hartu duzuenoi, jaien 
antolaketan parte hartu 
duzuenoi eta, nola ez, festak 
ondo atera daitezen lan egin 
beharko duten guztiei ere, 
mila esker gure 
udalerriarekiko erakusten 
duzuen konpromisoagatik.

Azkenik, alaitasuna eta 
dibertsioa partekatzera 
gonbidatu nahi zaituztet, 
baina, hori bai, aniztasuna 
errespetatuz.

Ondo pasa eta gozatu 
Pentekoste Jaixak 2016!

Alkatearen 
agurra

aG u R R a
ElENA 
lEtE
Bergarako 
alkatea
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Pazkoa jai zoriontsuak

Ibargarai 11 • tel.: 943 76 28 92

08:30etik - 20:30era zabalik

Pazkoa jai zoriontsuak

11:30 Pentekosteetara 
ongietorria emateko ekitaldia;  
iazko Pentekosteetatik hona 
mundura etorri diren bergararrei, 
udaletxeko pleno aretoan. 
ondoren argazki bateratua 
ateratzea udaletxe kanpoaldean, 
artxibo aldeko eskaileretan.

13:30 Bakailao lehiaketako sari 
BanakEta san martin plazan.

13:45 Haur eta gazteen simon 
arrieta plastika lehiaketako sari 
BanakEta, san martin plazan.

17:30 dirt JumP eta trialsin 

Erakustaldia mariaren 
lagundiko patioan

18:00 Tostoi eta Erreileno erraldoi 
berrien aurkezpena. Bergara, 
trapagaran, sestao eta 
Berriozarko ErraldoiEn 
konPartsEn kalEJira 
Bergarako kaleetan, Elgoibarko 
dultzaineroen eta udal txistulari 
Bandaren laguntzarekin. 
ibilbidea: san martin plaza, 
Bidekurutzeta, ramon m. lili, 
ibargarai, irizar, kruz gallastegi, 
Bideberri, Fraiskozuri, 
Herrilagunak, d. irala, 

Barrenkalea, san martin plaza.

19:00 ErrEkortadorE 
gaztEtxoEn txaPElkEta 
(10-15 urte artekoak). ondoren 
bi errekortadoreren arteko 
desafioa. Sarrera: 3 euro. 

23:00 kepa Junkera & sorginak 
taldearen kontzertua san martin 
plazan.

DoMeka

15
09:00 lxxxi.  Pentekoste saria 
(23 urte azpikoentzat). 
antolatzailea: lokatza zE

09:00 Bigantxak 
zezen-plazan. sarrera: 2 euro

11:00-14:00 Jolas-gunea etxeko 
txikienentzat (7 urte arte), 
arrizuriaga azpiko jolas-parkean

11:00 mEza nagusia san 
Pedro parrokian

12:30 udal musika Bandaren 
kontzErtua Espoloian. 

14:00 kale antzerkia: 
Evaristo&cia

16:00 goitiBEHEra 
txaPElkEta san martzialgo 
bidean

17:00-20:00 Jolas-gunea etxeko 
txikienentzat (7 urte arte), 
arrizuriaga azpiko jolas-parkean

18:00 kale antzerkia 
Evaristo&cia.

19:00 Errekortadore txapelketa, 
hainbat modalitatetan, 

zezen-plazan. sarrera: 3 euro.

20:30 aukeran dantza-taldearen 
Fusioak ikuskizuna, san martin 
plazan. Edu muruamendiaraz 
dantzariaren gidaripean.

asTeLeHena: kuaDriLLen eguna

16
11:30 taBErnEn Eta 
koadrilEn artEko HErri 

kirolEn txaPElkEta, 
zezen-plazan,  zaldibiako 
trikitilariek eta incansables 
txarangak animatuta.

12:30 dantzaldia nuevo 
talisman orkestrarekin 
Espoloian. 

14:30 HErri Bazkaria san 
martin plazan (euria egiten badu, 
seminarioko karpan). adingabeei 
bazkarian ez zaie alkoholdun 
edaririk banatuko. koadrilan jarri 
nahi duzuenok, denok taldean 

Ume jaioberriei ongietorria egingo diete; argazkian, iazkoa.  |   goiEna

Errekortadore gaztea zezen-plazan, iaz  |  goiEna
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Ibargarai 30 BERGARA
Tel.: 943 76 52 88 - Faxa: 943  76 25 64

iBARRALDE
Administrazio zerbitzuak SL

• Fiskalak

• Laboralak

• Kontableak

• Finken administrazio zerbitzua

Ondo pasa jaiak!
25.068 kolegiatu
zenbakia

agertu beharko duzue 
bazkaltzera, mahaien antolaketa 
ez oztopatzeko.

17:00 kulkiren jolasak “Baserriko 
parkea” ariznoa plazan

18:30 gaztEtxoEntzako Eta 
gaztEEntzako zEzEntxoak 
Eta Bigantxak zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

19:30 BErgara Hiria Pilota 
PartidEtako Finalak udal 
pilotalekuan. antolatzailea: 
BkEko Pilota saila. 

22:30 garilak 26 taldearekin 
ErromEria, san martin plazan.

23:00 CamP dantzaldia 
nuevo talisman  orkestrarekin 
Espoloian.

MarTiTZena: uMeen eTa 
HeLDuen eguna

17
09:00 Bigantxak 
zezen-plazan. sarrera: 2 euro

11:00-14:00  
HaurrEntzako eta 
gaztEEntzako 
Jolas-ParkEa ipintza ii-ko 
patioan. Puzgarriak, jumpinga, 
Wipe out -egur zoroak-, boom 
splash, kart-ak…

12:00 HErri kirol 
Erakustaldia san martin 
plazan. aizkolariak (donato 
larretxea, Ernesto Ezpeleta , 
“Bihurri”, xabier orbegozo, 
“arria v.a”, Felix zubizarreta), 
harri-jasotzailea (inaxio 

Perurena) eta 
txinga-eramailea (santa 
souza).

13:00-14:30 los Cinco  Bilbainos, 
bilbainadak, d. irala kalean. 

17:00-20:00 HaurrEntzako 
Jolas-ParkEa ipintza ii-ko 
patioan.

17:00 Pilota partida profesionalak 
Bergarako udal Pilotalekuan. 

18:30 ErrEkortadorE 
Eskola iBiltaria 
zEzEntxoEkin zezen-plazan. 
sarrera: 2 euro.

20:00-22:00 dJ FEsta oihan 
vegarekin san martin plazan.

22:00 BitorianatxorEn 
igoEra san martin plazan.

00:30 arte dJ oihan vega san 
martin plazan.

ZaPaTua euskaL Herriko beHi 
suHarraren eguna

21
Egun osoan Ekitaldiak 
zezen-plazan eta seminarioko 
patioan. Egun osoko sarrera: 10 
euro.

DoMeka 

22
10:00-14:00 tximista xakEko 
Euskadiko Banakako xxxi. 
txaPElkEta. agorrosin kirol 
gunean

16:00-20:00 tximista xakEko 
Euskadiko taldEkako 
txaPElkEta. agorrosin kirol 
gunean

OHArrAk: 

debekatuta dago zezen-plazako 
emanaldietara kristalezko botila 
edo edalontzirik eramatea. 

Jai-batzordeak dei egiten die 
herriko koadrilei blusa edo 
kamisetarekin irteteko. 

16 urtetik beherakoek 
debekatuta izango dute 
zezen-ikuskizunetan parte 
hartzea, errekortadore eskola 
ibiltarian izan ezik.

Era berean, Jai-batzordeak ez du 
bere gain hartzen jaiegun 
hauetan gerta daitezkeen 
kalteen erantzukizunik. Ume jaioberriei ongietorria egingo diete; argazkian, iazkoa.  |   imanol soriano

Herri bazkaria, jaietako ezinbesteko ekitaldi; argazkian, iazkoan parte hartu zuen neska-koadrila.goiEna
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makina bat hitzordu izango da txosnagunean

xaxau ere gertu dago 
Pentekosteetarako

Bad Sound System hirukotea oholtzan.  |   musikazuzEnEan

baD sounD sysTeM kaLeJira

Ragga erritmoak 
kalean zehar

Bitorianatxo jaitsi, txosnak 
ireki eta jarraian etorriko da 
aurtengo Xaxauren apustu 
handietako bat: Bad Sound 
Systemen kalejira 
kamioneta gainean. Kalerik 
kale ibiliko dira Buiaka eta 
reggae rap eta dancehall 
erritmoekin bergararrak 
dantzan jartzen.

The Sparteens.  |   saioa CaBañas

THe sParTeens

'Vintage' estiloan 
dantza egiteko
Posible al da Negu Gorriak 
taldearen Bi doberman beltz 
kantaren ye-ye bertsio bat 
egitea? Posible da, bai, The 
Sparteens talde hendaiarrak 
ondo frogatu duen moduan. 
Bada, Pentekoste jaietako 
astelehen gauean kontzertua 
eskainiko dute Bideberrin. 
60-70eko hamarkadako twist 
dantzagarriaren maitaleek 
agendan derrigorrez apuntatu 
beharreko hitzordua.

Presoen aldeko bazkaria.  |   goiEna

ZaPaTua

Arratsalde osoan gelditu ere egin gabe
Jaietako zapatu arratsaldean 
ez da aspertzeko tarterik 
izango Bideberri inguruan. 
Eguerdiko ordu batean 
kantu-jira ibiliko da batetik 
bestera, eta ondoren, presoen 
aldeko bazkaria izango da 
txosnagunean, urtero legez. 
Bazkalosterako ere, plan 
bikaina: bertso-tribiala, Kopla 
Barik bertso eskolak antolatu 
duen esperimentu berria. 

Bertan parte hartuko dute 
Ane Labakak, Malen 
Amenabarrek, Oihana 
Iguaranek eta Bergarako 
bertsolariek. Zazpietatik 
aurrera, berriz, buruhandiei 
ongietorria egingo diete, 
eta jarraian batukada 
feminista abiatuko da, 
poteo ordua doinu morez 
girotzeko. Arratsalde-pasa 
paregabea, beraz!

MaiaTZak 13, egubakoiTZa
15:00 ikasle/gazte bazkaria. 
ondoren, elektrotxaranga.

20:30 txosnen irekiera.

21:00-23:00 Bad sound 
system kamionetan.

00:00 Fridays Crew. Bad 
sound syst, martxanterak vJ

MaiaTZak 14, ZaPaTua
13:00 kantu-jira kaleetan.

15:00 Bazkaria presoen alde.

17:30 Bertso tribiala: ane 
labaka, malen amenabar, 
oihana iguaran, kopla Barik.

19:00 Buruhandien harrera.

19:00 Batukada feminista

23:00 mc onak, Polygorn, 
BEt dJak: a. Electronische, 
landerground eta Balza

MaiaTZak 15, DoMeka
12:00 ume-guraso jolasak.

13:00 Entsaladatxo sobietar 
lehiaketa. (apuntatzeko: 
depor, ganbara, arrano eta 
kortazar. maiatzak 12ra arte)

14:00 sari banaketa.

14:30 'demasa' bazkaria.

17:00 magia: imanol ituiño.

18:00 azkaiter Pelox trio, 
Harresian zulo

22:30 korto lehiaketa

MaiaTZak 16, asTeLeHena
20:00 laket.

23:00 the sparteens, 
nebulosa, dJ Bull.

MaiaTZak 17, MarTiTZena
19:00 Perlak, Fiachras.

PENTEKOSTE JAIAK 2016
BERGARA

Maiatzaren 13tik 17ra arte

ondo 
pasau

jaixetan!

Azpeitxi • Etxagi • Irish Pub Galways • Bule • Euxebio II 
Toki Ona Bodegoia • Usoa • Ariznoa • Pol Pol
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IrAtI ElOrtONdO  |  BErgara

Kalejiran irtengo dira erraldoi 
berriak ohikoekin batera zapa-
tuan 18:30ean Bergarako kaleetan 
zehar. Erraldoien aurkezpenean 
—18:00etan—, Bergarako pastel-
gileek parte hartuko dute: Larraña-
gak, Mujikak eta Reizabalek. 

Erraldoi berriak
Bergaran ezagunak diren tostoi 
eta erreileno gozoei erreferentzia 
eginez, bi erraldoi berri aurkez-
tuko dituzte zapatuan, hilak 14. 
Tamaina handikoak izango dira 
erraldoi berriak: metro eta lau-
rogei  zentimetrokoak. Erraldoiek 
erretiluak eramango dituzte eskue-
tan tostoi eta erreilenoekin. 5 edo 
6 kilo ingurukoak izango dira, 
antolatzaileen esanetan, haurrak 
barruan sartzeko aukera izateko. 
Erraldoi berriei, Tostoi eta Errei-
leno Kofradiako ordezkariek 
kofrade-medailak jarriko dizkie-

te. Tostoi eta Erreileno erraldoi 
berriak Katalunian egindakoak 
dira; Gironan, hain zuzen ere. 

Erraldoien gunea Munibe plazan
Erraldoi berriekin kalejiran ari-
tu aurretik, erraldoien gunea 
egongo da Munibe plazan goize-
ko hamaiketan. Bertan, etxeko 
txikienek arratsaldean kalejiran 
irtengo diren erraldoi ezberdin 
guztiak ikusteko aukera izango 
dute; bertakoak, Bergarakoak, 
Trapagaran, Sestao eta Berrio-
zarkoak. Erraldoiak egiteko tai-
lerra ere egongo da bertan, etxe-
ko txikienek erraldoi mota berriak 
sortzeko aukera izan dezaten. 
Horrez gain, eskulanetan aritze-
ko aukera ere izango dute hau-
rrek. Era askotako puzgarriak 
egongo dira, txokolatezko piru-
letak jateko aukera, palomita-ma-
kina, umeek margotzeko erral-
doien liburua eta xaboi-ponpa 

erraldoiak egiteko aukera. Eta 
errifak salduko dituzte. Erral-
doien erakusketa ere egongo da, 
Andoitz Gomezek 160 erraldoi 
ezberdinen miniaturez osaturik. 
Leku ezberdinetatik ekarritakoak 
izango dira panpinak; adibidez, 
Katalunia eta Nafarroa aldetik. 
Azkenik, Ximon eta Magdalena 
gomazko erraldoien erakusketa 
jarriko dute, baita Bergarako 
gozotegietan ere. Oraindik esku-
ratu ez dituztenek bertan eros-
teko aukera izango dute, berriz 
ere agortu eta ez erosteko auke-
rarik ez izateko. 

16 urtez lanean
2000. urtean sortu zen Erraldoien 
Konpartsa eta 25 lagunek osatzen 
dute taldea. Gainera, laguntzen 
15 bat umeko talde ere egoten 
da. Bergaran irteten dira, baina 
Bergaratik kanpo ere ezagutzera 
ematen dituzte. Herriko txikitxoenak erraldoiekin.  |   goiEna

•	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•	
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Astelehenetik 
larunbatera 

10:00etatik 13:00etara  
eta 

16:00etatik 20:00etara 
zabalik

maiatzaren 14an, zapatua, 18:00etan hasita, 
erraldoiak konpartsako kalejiran arituko dira Bergaran

iritsi dira 'Tostoi' eta 
'erreileno' erraldoiak

Tostoi eta Erreileno erraldoi berriak.   |   goiEna
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Ondo pasa 
jaietan!

MAItE txINtxUrrEtA  |  BErgara

Atzegi elkarteak kudeatzen duen 
San Lorentzo auzoko etxebizitzan 
bizi da Gorka Rementeria (Ber-
gara, 1970) duela bi hilabetetik, 
beste sei lagunekin batera. Guz-
tiak udaletxeko balkoian izango 
dira maiatzaren 13an, eta Remen-
teria izango da txupina jaurtitzeaz 
arduratuko dena. Jaizalea izanik, 
zalantzarik ez zuen izan Udalaren 
proposamenari baietz esateko.

Zer pentsatu zenuen txupina jaur-
titzea eskaini zizutenean?
Lehenengo momentutik esan nuen, 

oso seguru, botako nuela. Duda-
rik ere ez nuen egin. Bat-bateko 
gauza izan zen, sorpresa bat. Bai-
na pozik nago.
Urduri egongo zarela uste duzu?
Ez dakit. Espero dut, behintzat, 
dena ondo ateratzea. Esan zidaten 
moduan, txupina lurrerantz ez 
botatzea, gorantza baizik. Beste 
batzuk ere hortik pasatu dira, 
eta ea nola ateratzen den.
jaietan zer gustatzen zaizu gehien?

Dena gustatzen zait, baita parran-
da ere. Ea monitoreek zenbat 
parranda egiten lagatzen didaten... 

Ze mezu emango zenieke bergara-
rrei Pentekosteetarako?
Ondo ibiltzeko eta ondo pasatze-
ko. Eta kontuz ibiltzeko, behintzat. 
Bakoitzak kontrolatzeko bere 
burua, baina ondo pasatzeko.
Pisukide guztiekin igoko zara bal-
koira, eta denen izenean botako 
duzu txupina. Zer esaten dizute?
Esaten den moduan, errespetua-e-
do igartzen dut etxean. Aurten 
jaiak bereziak izatea espero dut. 

Gorka Rementeria, San Lorentzoko etxe berriko balkoian.  |   m.t.

gorka rementeria | txupina botako du aurten

"aurtengo 
jaiak bereziak 
izatea    
espero dut"
atzegi elkarteko kideen izenean 
jaurtiko du txupina rementeriak 

"dudarik ere ez 
nuen egin txupina 
jaurtitzea eskaini 
zidatenean"

"jaietatik den-dena 
gustatzen zait, 
baita parranda 
egitea ere"

Maite Elortzak egindako marrazkia izango dute aurtengo jaietako zapiek.  |   Jardun

Iaz bezala, Maite Elortza gazteak irabazi du 
Jardun euskara elkarteak antolatutako lehiaketa, 
eta berarena izango da aurten ere mahoi koloreko 
jaietako zapiak eramango duen marrazkia, baita 
leloa ere: Kalean zein etxean, euskara geurean!

Jardunek 1.200 zapi aterako ditu jaietarako, 
eta datorren egubakoitzeko Bitorianatxoren 
jaitsieran izango dira eskuragarri hiru euroren 
truke, baita herriko zenbait tabernatan ere. 
Euskararen aldeko lelodun pegatinak ere aterako 
ditu Jardunek, doan banatzeko.
Zapian Pentekosteetako elementurik 

bereizgarrienak ageri dira, eta horien bitartez 
JAIXAK 2016 irakurri daiteke. 

Bestalde, azken urteetan bezala, aurten ere 
Blanca Narbaiza izango da egubakoitzean, 
20:00etan bergararrei Udaletxeko balkoitik eta 
Bitorianatxoren paperetik Pentekosteetan ondo 
pasatzeko mezua igortzeaz arduratuko dena. Hala, 
bost egunez Bitorianatxok hartuko du agintea, 
herria jai giroz betetzeko. Jaiak bukatzean, aurten 
goizago igoko da, gaueko hamarretan, eta ez 
gauerdian orain arte bezala. Hala ere, musikak 
jarraituko du Bitorianatxo igotzean ere.

Txupina, Bitorianatxori ongietorria eta... zapiak lepora!
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maiatzaren 15ean, domeka, 
Espoloian kontzertua eskainiko du 
udal musika Bandak, 12:30ean

Musu berriak 
aurten Musika 
bandan

ENEkO AZUrMENdI  |  BErgara

Belaunaldi berriek etengabe eral-
datzen dute Musika Banda, eta 
aurten ere hala gertatu da. 

Izan ere, lau aurpegi berri 
izango ditu Bergarako Udal Musi-
ka Bandak aurtengo Pentekoste 
jaietan: Leire Pineda eta Jone 
Mugika klarinete-jotzaileak, Olatz 
Olañeta flauta-jotzailea eta Bittor 
Giral tronboi-jotzailea. 

Ezinbesteko
Bergarako Udal Musika Banda 
ezinbesteko elementua da herri-
ko jaietan, kaleak eta giroa musi-
kaz alaitzeko. 

Jaiei hasiera emateko, adibi-
dez, txupinazoaz eta Bitoriana-
txoren jaitsieraz gain, Bandaren 
kalejira izango da maiatzaren 
13an, egubakoitza.

Gainera, aste horretako dome-
kan, maiatzaren 15ean, kontzer-
tua eskainiko du Espoloian.

Olatz Olañeta.  |   goiEna

oLaTZ oLañeTa

"Flauta-jotzaile bat behar zutela 
esan zidaten eta onartu egin nuen"

Olatz Olañeta bergararra 
da eta 16 urte bete berri 
ditu.

7-8 urte zituenetik 
jotzen du zeharkako flauta, 
eta aurtengo kurtsoaren 
hasieran, irail inguruan, 
sartu zen Bergarako Udal 
Musika Bandan. Ez zuen bi 
aldiz pentsatu Udal 
Bandan jotzeko aukeraren 
gainean. "Flauta-jotzaile 
bat behar zutela esanez 
deitu zidaten, eta onartu 
egin nuen", azaldu du. 

Taldean "erraz" 
integratu dela nabarmendu 
du. "Lehenagotik ere 

batzuk ezagutzen nituen, 
eta erraza egin zait taldean 
sartzea". 

Onartu du oraindik 
kontzertu gutxi jo dituela 
bandarekin eta urduri 
samar egoten dela jotzen 
hasi aurretik. 
Pentekosteetako 
kontzertuaz galdetuta, 
oraingoz, lasai dagoela dio, 
baina oraindik egun batzuk 
falta direlako. "Eguna 
iristen denean urduritasun 
puntu bat etorriko zait, 
seguru, plaza beteta 
egongo da eta", 
azpimarratu du. 

Leire Pineda.  |   goiEna

Leire PineDa

"Urduri samar nago, aurtengoa 
nire lehenengo aldia izango da eta"
Leire Pineda bergararrak 
14 urte ditu eta 8-9 urte 
zituenetik jotzen du 
klarinetea. Orain dela 
gutxi hasi da Bergarako 
Udal Musika Bandan. 
"Gabonetan Alfredok 
deitu zidan bandan sartu 
nahi ote nuen galdetuz, 
eta baietz esan nuen, 
ilusioa egiten zidan eta", 
azaldu du.

Gainera, taldeak 
harrera ona egin diola 
nabarmendu du, eta oso 
gustura dagoela. "Bandako 
kideak oso jatorrak dira eta 
asko lagundu didate 

taldean integratzen", 
adierazi du. 

Taldearekin lau 
kontzertu eskaini ditu 
dagoeneko, baina 
Pentekoste jaietan jotzen 
duen lehen aldia izango da 
aurtengoa. "Urduri samar 
nago, aurtengoa nire 
lehenengo aldia izango da 
eta", onartu du. 

Gaineratu du "jende 
asko" egongo dela 
kontzertua ikusten eta 
horrek ere zertxobait 
urduritzen duela, baina, 
gainontzean, lasai dagoela 
azpimarratu nahi izan du. 

Kontzertuko 
kantak

el carloteño 
(PasodoblEa) 
M. Gz. Bastida
ross roy (ObErtUrA)
J.de Haan
la canción del olvido 
(ZarZuElaKo 
sElEKZioa)
J. Serrano
rhapsody in blue 
G. Gershwin
frenesí
A. Dominguez
bergarako ereserkia
A. Gz. Chirlaque

Zuzendaria: 
Alfredo Gz. Chirlaque

Irizar Ibilbidea 1 behea 
BERGARA
Tel.: 943 76 53 42 
Faxa: 943 76 52 16
bergara@gokierreformak.es
www.gokierreformak.netOndo ibili jaixetan!

Teilatuak, fatxadak, igogailuak, sukaldeak, bainugelak.

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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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

Ingenieritza eta Instalakuntza
BERGARA

www.alet-taldea.com
Tel.: 620 56 13 16
669 36 69 53

Ondo pasau jaixetan!

Energia	fotovoltaikoa	•	Energia	Termikoa	•	Geotermia
Biomasa	•	Zoru	Erradiatzailea	•	biomasa galdaratan aukera zabala

BERRIA: Pellet eta egurrezko galdara mistoak jartzen ditugu. 

Bezeroaren beharretara egokitzen gara. 

Diru-laguntzak eskatzeko epea zabalik. Informa zaitez!

xAbIEr UrZElAI  |  BErgara

Goitibehera, Goitibera, Karrila-
na, Soapbox, Speeddown... eta 
mila izen gehiago dira munduan 
zehar erabiliak inertziako kirolak 
izendatzeko. Halaxe aitortzen 
dute Euskal Herriko federazioko 
ordezkariek euren webgunean 
(www.ehikf.eus); izan ere, "Lehen 
jai giroko jolas bat zena gaur 
egun kirol bat gehiago izateko 
bidean dago", eta dena ondo arau-
tzen duen federazioa dute, egu-
tegi osoarekin. 

Hala, Euskal Ligako egutegi 
horren barruan Debagoienak 
pisu handia du; izan ere, guztira 
10 proba dira, eta horietako lau 
Debagoienean egiten dituzte: Ber-
garan (maiatzak 15), Antzuolan 
(maiatzak 21), Oñatin (maiatzak 
22) eta Eskoriatzan (zehazteke 
dago eguna)–. 

bergara, egutegiko bigarrena 
Liga maiatzaren 7an hasiko dute, 
Legazpin, eta maiatzaren 15ean 
Bergarak hartuko du testigua, 
San Martzialgo jaitsierarekin: 
"Homologatuta dagoen jaitsiera 
da, eta bertan parte hartuko duten 
ibilgailuek ere neurri zorrotzak 
betetzen dituzte. Garai batean ez 
zegoen halakorik, jendeak gur-
pilak zituen edozer gauza hartu-

ta hartzen zuen esku halako las-
terketetan, baina orain ez, segur-
tasun neurriak ondo zaintzen 
dira", adierazi du Bergarako 
probako antolatzen lanetan ibi-
liko den lagunetako batek, Irene 
Gorostik. 

Izan ere, inertziako kiroletan 
geroago eta gailu arinagoak egi-
ten dituzte, eta abiadura handia 
hartzen dute pilotuek, edozein 
dela modalitatea: pneumatikodun 
ibilgailuak –abiaduran azkarre-
nak–, arinak (gravity bike, ske-
leton, longboard...), errodamen-
dukoak –klasikoak– edota drift 
trike-koak –uneoro zeharka doa-
zenak–.  

iazko txapeldunak, herrikoak 
San Martzialgo lasterketako irtee-
ra puntuan iaz Liga irabazi zuten 

bi pilotu izango dira, Jokin Gutie-
rrez eta Aitor Zabaleta bergara-
rrak. Iaz bikotea osatu zuten, 
baina oraingoan Jokin Gutierre-
zek eta Andoni Barrioberok osa-
tuko dute bikotea, Zabaletak 
beste ibilgailu bat gidatuko du-e-
ta. Hala, Gorostik aurreikusten 
du Bergaran 50 pilotu inguru 
batuko direla: Dagoeneko 13 lagu-
nek eman dute izena, eta, hainbat 
kategoria baldin badaude ere, 
adin ezberdinetako jendea batzen 
da hemen. Hori bai, parte har-
tzeko betebehar konkretu batzuk 
errespetatu behar dira –webgu-
nean datoz zehaztuta–.

euskal Herriko ligako bigarren 
lasterketa san Martzialen 

Jaietan 50 goitibehera inguru espero dituzte, kategoria ezberdinetan

iaz Bergarako Jokin gutierrezek eta aitor zabaletak irabazi zuten liga

Pneumatikodun goitibehera bat, iaz, San Martzialen behera.  |   imanol soriano

Drift-trike modalitatea.  |   i.s.

Pentekoste 
Sariak 81 urte 
beteko ditu
Domekan, maiatzak 15, 
Pentekoste Sarian 
afizionatu mailako ziklistek 
126 kilometro izango 
dituzte aurretik, eta, 
tartean, birritan igo 
beharko dute Asentzio. 
12:40 aldera amaituko 
dute proba, San Antonion.

trialsina
Dirt jump eta trialsin 
erakustaldia egingo dute 
zapatuan, maiatzak 14, 
Mariaren Lagundiko 
jolastokian (17:30).

bErgara hiria, FinalaK
Apirilean hasi zuten 
amateur mailako Bergara 
Hiria txapelketa, eta 
maiatzaren 16an 
(astelehena) jokatuko 
dituzte finalak.

txiMista xaKEa
Maiatzaren 22an (goiz eta 
arratsalde) Euskadiko 
banakako eta taldekako 
tximista xake partidak 
jokatuko dituzte.

EsanaK

"gaur egun 
segurtasun 
neurri zorrotzak 
betetzen dira" 

i r e n e  g o r o s T i   |   a n t o l at z a i l e a

Aristi bigarren, iaz.  |   goiEna
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bigantxak eta 
errekortadore 
festa ederra  
gaztaminza dulantziarraren eta 
arana bergararraren arteko 
desafioa izango da, besteak beste

Unai Arana Xurra.  |   unai arana xurrA

unai arana 'xurra' 

"Gero eta erantzun hobea dute 
horrelako ikuskizunek herrian"
35 urte ditu Xurra-k eta 
errekortadore taldeko 
beteranoena da.

Bergarako Zezenak 
taldeko zezenik 
indartsuenetako bati uztaiak 
sartzea izango da  Oier 
Gastaminzaren aurka egin 
beharreko desafioaren 
helburua. 

"Oierrek berak proposatu 
zuen desafioa, taldeko 
gazteena zaharrenaren 
aurka", azaldu du Xurra-k. 

Aurkariaz galdetuta, onartu 
du taldeko gazteenari 
irabazteko gogoz dagoela, 
baina ez dela erraza izango. 
"Gazteak indartsu datoz, eta, 
gainera, beteranoon aurka 
hazi egiten dira", adierazi du.

Errekortadoreek azken 
urteetan afizio handia sortu 
dutela dio, eta plazak bete 
egiten direla onartu du. "Gero 
eta erantzun hobea dute 
horrelako ikuskizunek 
herrian", azaldu du. 

Oier Gastaminza.  |   oiEr gastaminza

oier gasTaMinZa

"Espero dugu plaza betetzea eta 
jendeak gure ikuskizunaz gozatzea"
Oier Gastaminza 
dulantziarrak 27 urte ditu 
eta taldeko gazteena da.

"Dakidan guztia Xurra-k 
eta Txili-k erakutsi didate, 
asko zor diet", azaldu du.

Mota horretako desafio 
bat egiten duen lehen aldia 
da. "Uztai eta errekorte 
lehiaketetan parte hartu 
izan dut, baina inoiz ez dut 
desafiorik egin", dio.

Aurkariak etxean 
jokatzen duen arren, ez da 

kikiltzen arabarra. 
"Saiatuko naiz nire 
irakasleari egurra ematen", 
nabarmendu du.

Herrian zaletasun 
handia dagoela dio eta 
egun handia izango dela 
espero du. "Espero dugu 
plaza betetzea eta jendeak 
gure ikuskizunaz 
gozatzea", adierazi du.

Azkenik, zezen famatua 
dela eta ikustera joatea 
mereziko duela espero du.

ENEkO AZUrMENdI  |  BErgara

Bergarako Pentekoste jaietan ez 
dira sekula bigantxak eta erre-
kortadoreak falta. 

Aurten ere ez dute hutsik 
egingo eta herriko zezenzaleek 
ikuskizun horretaz gozatzeko 
aukera izango dute.

Maiatzaren 14an, zapatua, 
bigantxekin gozatu ahalko dute 
gaztetxoek, 09:00etan, zezen-pla-
zan. Arratsaldean, berriz, erre-
kortadore gaztetxoen (10-16 urte 
bitartekoak) txapelketa egongo 
da, 19:00etan. Ondoren, Oier Gas-
taminza dulantziarraren eta Unai 
Arana Xurra bergararraren arte-

ko desafioa izango da, zezenari 
adarretan uztaiak sartzeko hel-
buruarekin.

Domeka goizean bigantxak 
egongo dira, 09:00etan. Arratsal-
deko zazpietan, berriz, 10 erre-
kortadorek parte hartuko duten 
errekorte txapelketa izango da. 
Astelehen eta martitzenean ere 
bigantxak egongo dira. 

izen handiak 
Punta-puntako errekortadoreak 
Mika Romero eta Erik Paskal 
izango dira, baina, horiez gain, 
herriko hainbat errekortadorek 
ere parte hartuko dute.
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  BErgara

Aspaldiko partez, Kulkiren jolas
-parke tematikoak bisitatuko du 
herria. Lehenengo aldia ez duten 
arren, aurrekoa orain sei bat urte 
izan zen; beraz, ume askorenda-
ko, ondo pasatzeko moduko eskain-
tza berria da honako hau, eta 
beste askok, orduan txikiak zire-
nek, berriz eta beste era batera 
gozatu ahal izango dituzte Kul-
kiren kirol eta jolasez. 

baserriko 12 jarduera 
Kultur-kirolak hedatzeko, zenbait 
gai ardatz hartuta, jolas-parke 
tematikoak antolatzen dituzte 
Luisfer eta Patxi Etxeberriak. 
Bergarara Baserriko Kulki Par-
kea deitzen dena ekarriko dute 
hilaren 16an, astelehena, Kua-
drillen Eguna. Ariznoa plazan 
ipiniko dute parkea, 17:00etan.

Luisfer Etxeberriak azaltzen 
du zertan datzan Baserriko Kul-
ki Parkea: "Kirol parke tematikoa 
da gurea; honako hau baserriko 

lanei lotuta dago, eta hamabi 
jarduera daude bertan, kirol arlo-
koak guztiak. Etortzen direnek 
aukera daukate 12 jarduera horie-
tan aritzeko, modu librean".

Nahieran ibiltzeko paradaz 
gain, ume eta gaztetxoek badute 
beste aukera bat ere: Antzararen 
Jokoaren arabera jolastea. Etxe-
berriak honela azaltzen du: "Antza-
raren Jokoaren neurrira dina-
mizatuta dago. Txoko baten, 
Antzararen horma-irudi batekin,  
badago halako joko bat, eta lau-
kietan agertzen dira plazan dau-
den kirolak. Ume batek erabaki-
tzen badu horren arabera jolastea, 
dadoa bota eta tokatzen zaion 

laukian dagoen jokoa egingo du". 
Gaineratzen duenez, "badago dina-
mika berezi bat, umeen eta fami-
lien neurrikoa".

laiak, hanka-palo gisa 
Parkean egongo diren jarduerak 
"kirol bihurtu diren baserriko 
lanak dira; baserriko lanak, gaur 
egun herri kiroletan sartuta dau-
denak", esaten du Luisfer Etxe-
berriak. Adibidez, lasto-fardo 
altxaketa dago, eta Patxi Etxebe-
rria bertan egongo da, umeei edo 
gurasoei laguntzeko. 

Beste kirol-joko bat hanka-pa-
loen gainean ibiltzea da, herri 
batzuetan horrelako lasterketak 
egiten dituztelako, baina, kasu 
honetan, baserri giroari lotzeko, 
hanka-palo gisa laiak erabiltzen 
dituzte.

Horiez gain, beste honako 
jokoak egin ahal izango dituzte 
ume eta gurasoek: txinga-eroatea 
–baserriarekin lotuta egon dadin, 

txingak kaikuak dira Kulki par-
kean–, lokots-bilketa, gurdiak 
eramatea, eta beste batzuk, doze-
na bat joko zenbatu arte.

2 urtetik gorakoendako 
Kulki parkearen arduradunaren 
esanetan, "adin guztietako umeen-
dako egokia da parkea". Izan ere, 
honakoa gaineratzen du: "Bilatzen 
duguna da askotariko adinak 
integratzea, eta, parke tematikoa 
denez, baserriaren gainekoa, ume 
bakoitza, bere adinaren arabera, 
bere erara integratzen da. Laien 
jokoan, adibidez, 2 urteko ume-
txoa etortzen bada, geuk edo 

gurasoek lagunduko diogu laie-
tara igotzen eta tipi-tapa pauso 
batzuk ibiltzen; aldiz, 12 urteko 
gaztetxo bat etortzen bada, bera 
bakarrik ibil dadin lagunduko 
diogu".

Europako elkarte bateko kide 
1997an sortutako proiektua da 
Kulki, Lizarran dute egoitza nagu-
sia, eta jendartean kultur-kirolak 
sustatzea du helburu; Kirol Tra-
dizionalen Europar Elkarteko 
(JUGAJE) kidea da ekimen hori. 
Elkarte horretako partaide dira 
Europako hainbat herri kirol 
elkarte eta sustatzaile, eta baita 
mundu akademikoko eragileak 
ere. Helburua da herri kirolek 
sustatzen dituzten balioak aitor-
tzea eta hedatzea eta ondare hori 
babestea, eta baita herri kirolak 
egin daitezen zabaltzea eta lagun-
tzea ere. Hori txikitandik egin 
daitekeela erakutsiko dute Kul-
kikoek Bergarako jaietan.

baserriko 
lanak, jolas 
bihurtuta
Herri kirolak izango dira kulki 
Baserri Parkean adin guztietarako 
ariznoa plazan

Modu librean edo 
Antzararen 
jokoaren arabera 
egin daitezke lanak

jarduera guztiak 
erabiltzaileen 
adinera egokituta 
egin ahalko dira

Kulki Baserri Parkea, Allon (Nafarroa).  |   l.E.

Artekale 9 Tel.: 943 76 11 83
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  BErgara

Txupinazoa bota eta gero irekiko 
dituzte Matxiategin barrakak. 
Txartelen prezioa gehienez 2 euro-
koa izango da, eta lau bidaiako 
bonuarena, 6 eurokoa; jostaleku 
berritzaileen kasuan, 2,50 euro 
da bidaia. Maiatzaren 16ko goi-
zean eta maiatzaren 18an eta 
22an, euro 1 kostatuko da bidaia; 
berritzaileetan, 1,50 euro. Ton-
bolan, bi boleto euro 1en truke 
salduko dituzte; bost boleto ero-
siz gero, 2 euro kobratuko dute.            

Familiarendako aisialdia
Jaietako lehen egunean, maia-
tzaren 13an, txupinazoko ospa-
kizunak bukatu eta segituan, 
auzolanean parrillada prestatu 
eta jateko aukera izango dute 
ume eta gurasoek; segidan, Mugi 
Mugi erromeria. Ekintzak 20:30ean 
hasiko dira eta Oxirondo Aisial-
di Guneko gurasoek antolatu 
dute. Parrilladarako produktuak 
azokan erositakoak izango dira, 
eta auzolanean prestatuko dute.  

Parrillada eta ondorengo erro-
meria haurrek eta gurasoek elka-
rrekin dantzan egiteko pentsatu-
ta dago. Parrillada guztian egoten 

den giroa horretara zuzenduta 
dago: seme-alabek eta gurasoek 
elkarrekin jaietako giroaz eta 
aisialdiaz disfrutatzeko.

Afaria Azokan izango da, eta 
erromeria, Oxirondo plazan; egu-
raldi txarra egiten badu, ekintzak 
Seminarioko karpan egingo dira.

txupinazoaren ondoren, barrakak, parrillada eta erromeria izango dituzte

umeendako gozamena, jaiak 
hasten diren momentutik

Barrakak izango dira Matxiategin, umeek eta helduek ondo pasatzeko.  |   JosEtxo arantzaBal

Demasa Eguna 
ospatuko dute 
txosnetan
Kilometroak 2016 jaialdiko 
antolakuntzaren eta 
Xaxauren eskutik, Demasa 
Eguna izango da domeka, 
hilak 15, txosnetan; izan 
ere, seme-alaba eta 
gurasoendako ekintzak 
egongo dira Bideberriko 
txosna gunean. Hala, 
12:00etan elkartuko dira 
seme-alaba eta gurasoak, 
eta gurasoek prestatutako 
joko eta jolasak egingo 
dituzte.  

Adin guztietako 
umeendako eta 
gurasoendako ere, Imanol 
Ituiñok magia emanaldia 
egingo du 17:00etan.

PlastiKa sariKEta
Zapatuan, 86. Haur eta 
Gazteen Simon Arrieta 
Plastika Sariketa izango da 
San Martin Plazan.

JolasParKEaK
Bi jolasparke izango dira 
jaietan, horietako bat, 
Arrizuriaga azpikoa, 7 
urtetik beherakoendako 
(maiatzak 15, goiz eta 
arratsaldez); bestea, 
Ipintzakoa, ume eta 
gaztetxoendako (maiatzak 
17, goiz eta arratsaldez).
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kepa Junkera, aukeran dantza konpainia eta oihan vega arituko dira san martin plazan

bergarako Pentekosteak astebetez 
musika estilo ezberdinez blai
IrAtI ElOrtONdO  |  BErgara

Energiaz beterik datoz Pentekos-
teak aurten, erromeriek eta orkes-
trek alaituko dituzte Bergarako 
kaleak berriz ere. Erromeriez eta 
orkestra taldeez gain, hainbat 
izen esanguratsuk beteko dituz-
te Bergarako plazak; besteak bes-
te, Kepa Junkerak, Oihan Vegak 
eta Aukeran Dantza Konpainiak           
–Fusioak lana aurkeztuz–.

Erromeriatik orkestrara 
Maiatzaren 13an gaueko bedera-
tzi eta erdietan emango die hasie-
ra jaiei Mugi Mugi erromeria 
taldeak, herriko txikienendako, 
honako hau haurrei zuzenduta 
baitago. Haurrentzako kantuak 
joz alaituko dute Oxirondo plaza. 
Helduek ere izango dute dantza 
egiteko aukera, gaueko hamai-
ketatik aurrera, San Martin pla-
zan. Bertan, En Tol Sarmiento 
taldeak bertsio ugari eskainiko 
ditu gau osoa dantzan aritzeko.  
Astelehena, hilak 16, alaitzeko 
Nuevo Talisman orkestra taldea 
iritsiko da Bergarara goizeko 
hamabi eta erdietan eta gaueko 
hamaiketan Espoloian herria 
dantzan jartzeko. San Martin 
plazan erromeria izango dute 
herritarrek astelehenean bertan, 
gaueko hamar eta erdietatik aurre-
ra, Garilak 26 taldearen eskutik.

izen esanguratsuak herrian
Kepa Junkera trikitilariak alai-
tuko ditu kaleak Sorginak nes-
kekin batera San Martin plazan 
zapatuan, hilak 14, gaueko hamai-
ka eta erdietan. Musikan 35 urte 
diharduela ospatzeko, Trikitixa-
ren historia txiki bat diskoko 
abestiak joko ditu, baita ekainean 
kaleratuko duen beste abesti berri-
ren bat ere. Aukeran Dantza Kon-
painiak hartuko du erreleboa 
domekan, hilak 15. Arratsaldeko 
zortzi eta erdietatik aurrera ari-
tuko dira dantzan Fusioak lana 
aurkeztuz San Martin plazan. 
Taldearen lan guztien  koreogra-
fia-bilduma bat aurkeztuko dute; 
Aramaion egon ziren pasa den 
urtean, eta arrakasta handia izan 
zuten; bada, berriz itzuliko dira 
Debagoienera. Dantza utzi eta 
disko-festara pasatuz, Oihan Vega 
DJ bergararrak emango die amaie-
ra Pentekoste jaiei martitzenean, 
hilak 17. Arratsaldeko zortzieta-
tik hamarretara arituko da. 
Ostean, hamabi eta erdiak arte 
ere arituko da, San Martin plazan 
herriko gaztetxo eta helduei azken 
musika nobedadeak eta betiko 
abestiak eskainiz. Orain asko 
entzuten diren kantuak jarriko 
ditu; besteak beste, Picky, La Trai-
dora, Sueños de color... Bergararrek 
jaiak primeran bukatzeko.

"Ilusio handia egiten dit Bergarara joateak; badakit bertan 
oso musika-zaleak direla, eta tradizio handia dago" 

KEPa JunKEra | trikitilaria

Kepa Junkera trikitilari 
bilbotarra Bergarara hurbilduko 
da Sorginekin batera 
maiatzaren 14an gaueko 
hamaiketan. 

sorginekin zatoz bergarara; 
zer du berezi beraiekin 
jotzeak?
Egia bihurtu den amets bat 
izan da Sorginak proiektua, 
orain dela bi urte amesten hasi 
nintzena. Denbora luzea pasa 
dut amets honekin imajinatzen 
eta zoragarria izan da neskekin 
aritzea. Orain ere disko bat 
grabatzen amaitu berri dugu, 
ekain hasieran argitaratuko 
duguna. Ilusio handia egiten dit 
Bergarara joateak. Badakit 
bertan musika ikaragarri 
gustatzen dela, eta tradizio 
handia ere badago. Bailaran 
historian asko jo izan da 
trikitia, eta tradizio handia 
dagoen tokietan jotzea 
pozgarria da benetan. Bergara 

leku horietako bat da; gogoan 
dut trikitia jotzen hasi 
nintzenean ilusio handia egiten 
zidala herri horietara joateak. 
Nolakoa izango da bergarako 
errepertorioa?
Azkenengo diskoa joko dugu, 
batik bat, Trikitixaren historia 
Txiki bat, eta disko berriaren 
abestiak ere jotzea espero 

dugu. Disko asko ditut, eta 
zaila da errepertorioa 
aukeratzea. Min handia 
sentitzen dut askotan, 
gerturatzen den jendeak ez 
baititu entzun aspaldian 
kaleratu nituen kantak 
zuzenean. Niregatik izango 
balitz, kantu guztiak joko 
nituzke.

Kepa Junkera eta Sorginak.  |   kEPa JunkEra

Ondo pasa 
jaixetan!

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 03 46 30

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

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

Proiektuak · Koltxoiak 
Horma-Armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · Eskailerak · Leihoak · 
Tarimak · Egur lanak

Ondo pasa jaietan!



gOIENA  |  2016-05-06  |  EguBakoitza 45PaZkoak 2016

"Bergarako ikuskizuna berezia izango 
da eta espero dugu gustukoa izatea" 

Edu MuruaMEndiaraZ | aukEran dantza konPainia

Edu Muruamendiaraz Aukeran Dantza 
Konpainiako koreografoa da. Fusioak 
ikuskizuna aurkeztuko dute Bergaran.

Zer du berezia fusioak ikuskizunak?
Aukeran Dantza Konpainiaren azken 
urteetan egindako koreografien bilduma 
da, espazio eta herri bakoitzera 
egokitzen dena.
Aramaion aurkeztu zenuten 
ikuskizuna duela gutxi; zer moduz 
bailaran arituta?
Ondo, ikusgarria izan zen. Ez dugu 
aukera askorik izan bailaran jotzeko, eta 
aprobetxatu egin behar dugu.
Ikuskizuna kanpoan egingo duzue; 
zer diferentzia sumatzen duzue 
kanpoan edo barruan arituta?
Sortzen den giroa ezberdina izaten da, 
aukera desberdina bai espazio eta 
teknika aldetik –argiak...–. Ekarriko 

ditugun koreografiak dantzatzen dugun 
espaziora moldatuko ditugu.
Zenbat egongo zarete oholtzan eta 
zer espero duzue bergarako 
ikuskizunaz?
Zortzi dantzari arituko dira. Herri 
bakoitzean ikuskizun desberdina 
ekartzen dugu; beraz, hau ere berezia 
izango da. Espero dugu Bergarako 
ikuskizuna ondo joatea eta ikuslea 
gustura gelditzea.
Etorkizunerako bestelako 
proiekturik? 
Apirilaren 17an gure azken ikuskizuna 
estreinatu genuen, Maurizia.  Horrez 
gain, Geltokia ikuskizunaren funtzio 
pare bat gelditzen zaizkigu egiteko eta 
Alos Quartet &Aukeran&Oteka Tx 
proiektuan 4-5 emanaldi egingo ditugu. 
Fusioak ikuskizunarekin Sevillan eta 
Washingtonen ere arituko gara.

Aukerab dantza taldea Fusioak lana aurkezten.  |   imanol soriano

"Laugarren aldia da Bergaran disko 
festan aritzen naizena; oso pozgarria da" 

oihan vEga | irrati Esataria Eta dJ-a

Oihan Vega bergararra laugarren aldiz 
arituko da bere herrian maiatzaren 17an, 
zortzietatik aurrera, eta azken 
nobedadeak eskainiko ditu.

Zure herrian arituko zara...
Plazera da nire etxean egotea, nire 
jendearekin. Txiki zirela ezagutzen 
nituenak 15 urterekin gerturatzen 
zaizkit, eta denbora luzea pasa dela 
konturatzen naiz. Gogoan dut nik 15 
edo 16 urte nituela Joseina Etxeberria 
etorri zela, eta bertan aritu nintzen 
dantzan; eta orain, ni nago agertoki 
gainean. Eboluzio hori izan dudala 
antzematea... 
Nola prestatzen duzu disko-festa?
Beti izaten ditut kantu sorta batzuk 
ondo funtzionatzen dutenak. Esne 
Beltzaren Nahi dut kantuak eta Ikusi 
mendizaleak abestiak beti 

funtzionatzen dute eta edonon kalejira 
bat lor dezaket. Disko-festa, azken 
finean, demokrazia da, nik ez dut jartzen 
nik nahi dudana, jendeari gehien 
gustatzen zaizkion abestiak jartzen 
ditut. Beti moldatu behar izaten dut 
errepertorioa, beti etortzen delako 
norbait abesti bat eskatzera.
Inoiz eskatu dizute ezagutzen ez 
zenuen abesti bat edo harritu 
zaituen bat?
Askotan gertatu izan zait abesti bat 
eskatu eta kantua zein den ez jakitea. 
Ezagutzen ez ditudan kantuak ere 
deskubritzen aritzen naiz; lehen, irratian 
ematen genuen askotan abesti berrien 
berri, baina orain, gaztetxoek gu baino 
lehenago ezagutzen dituzte abesti asko. 
Gauzak aldatzen doaz; Youtube, 
Facebook eta Twitter bidez segituan 
entzuten dituzte nobedadeak.

Oihab Vega disko festan.  |   goiEna
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Jaietako ezinbesteko parte diren herritarrek nahiago 
dutena eta gehituko luketena partekatu dute

kuadrillen eguna eta 
bertako giroa, gustuko 

1.
Jaietan zer egitea gustatzen zaizu 
gehien, edo zer egiten duzu?

2.
zure esku balego, zer gehituko 
zenuke?

grEgorio JiMEnEZ 

1."Nik jan-edan eta parranda; norma-
lean, jende gehienak egiten duena, 

tabernarik taberna ibili; giro handiena 
izaten den eguna martitzena da, kua-
drillen eguna".

2."Ba, ez dakit, dena debekatzen dabil-
tzanez… lehen, adibidez, zezen jaial-

diak plazan egiten zituzten eta par-
te-hartze handiagoa izaten zuten".

"Lehen, zezen jaialdiak 
plazan egiten zituzten eta 
parte-hartze handiagoa 
izaten zuten"

laMinE sarr 

1."Gehien gustatzen zaizkidanak dira 
senegaldarren gaineko kulturarekin 

lotutako ekimenak, baina ez dira asko 
egoten".

2."Musika kontuak, janariarekin 
lotutakoak… senegaldar kulturare-

kin lotutako ekitaldiak gehituko nituz-
ke, ze, gainera, senegaldar asko bizi 
da-eta hemen".

"senegaldar kulturarekin 
lotutako ekitaldiak 
gehituko nituzke, hemen 
senegaldar asko bizi da"

Mariasun gardoKi

1."Neure herria ez dut lagatzen jaie-
tan, eta, giro ona egiten badu, ahal 

dudan guztietan mendira noa edo hon-
dartzara… gero, hemengo giroa ikusi 
eta jai itxura atera".

2."Nire ustez, nahikoa gauza dago 
jaietan; gauza asko daude; norbera 

girotu behar da; poztu eta martxa! 
Martxoso izan beharra dago".  

"Jaietan gauza asko 
daude; norbera girotu 
behar da, poztu eta 
martxa!"

olatZ ElortZa 

1."Astelehenean egoten den giroa; 
Bergarako jendea eta Bergarako 

giroa. Zapatuan eta domekan jende 
larregi egoten da eta kanpora joaten 
naiz; afariren bat ere egiten dut…".

2."Aldatzekotan, hemen egoten den 
zarata gutxitu, edo, behintzat, ordu 

gutxiagotara mugatu; zezenak ere ez 
zaizkit gustatzen, baina bueno".

"astelehenetan egoten 
den giroa gustatzen zait 
gehien; gutxien, egoten 
den zarata eta zezenak"
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ENEkO AZUrMENdI  |  BErgara

Herriko hainbat elkarte gastro-
nomikok bakailao onena presta-
tzeko ahalegina egingo dute aur-
ten ere Pazkoetako Bakailao 
Lehiaketan. Hainbat mota eta 
zaporetako bakailaoak prestatzen 

dituzte partaideek, eta epaileek 
lan zaila izaten dute, normalean.

Maiatzaren 14an, zapatua, 
izango da sariketa, goizeko 11etan, 
San Martin plazan. 

 Elkarte bakoitzetik bi per-
tsonaz osatutako talde bakarrak 

parte hartu ahal izango du lehia-
ketan, gehienez.

irabazleei tartea 
Iaz Basalgo elkarteak irabazi 
zuen, Osintxuko Aiz-pe eta San-
ta Ana elkarteen aurretik. 

iaz Basalgo elkarteak irabazi zuen lehiaketa eta 
aurten ere parte hartuko du bikote irabazleak

elkarteak, bakailao 
onenaren bila

aiZ-Pe eLkarTea

Kultura desberdinak uztartuz
Bigarren postua eskuratu zuten Osintxuko Aiz-pe elkarteko 
Jennyk eta Antoniok iaz. Hiru urtetan segidan hartu dute parte 
bakailao txapelketan eta behin irabazi ere egin zuten.

Txiletarra da bat eta bergararra bestea, eta sukaldean ederki 
ulertzen dute elkar. Aurten ere, txapelketa eginez gero, parte 
hartuko dutela nabarmendu dute, txapelaren bila.

Jenny Higuera eta Antonio Gonzalez.  |   i.s.

Roberto Maiztegi eta Angel Martin.  |   imanol soriano

basaLgo eLkarTea

Pazientziaz eta 
poliki prestatu
Denbora eskaini eta 
poliki-poliki egiten utzi. Hori 
izan zen Basalgo elkarteko 
Roberto Maiztegiren eta Angel 
Martinen sekretua pil-pil 
saltsa egoki prestatu eta iazko 
bakailao lehiaketa irabazteko. 
Urte asko daramatzate 
lehiaketan parte hartzen eta 
kuadrillan hiru elkarte 
desberdinetako bikoteak 
dituzte: Basalgo, Arrano eta 
San Juan elkarteetakoak, hain 
zuzen. Guztiak kontuan 
hartuta, bost aldiz, behintzat, 
irabazi dute lehiaketa hau. 
Kuadrilla honetan neurria 
hartuta diote pil-pil saltsari.

sanTa ana eLkarTea

Bakarrik ere 
posible da

Bost edo sei urte 
daramatza David 
Martinezek bakailao 
lehiaketan parte hartzen, 
bikotekide ezberdinekin. 
Iaz, hala ere, bakarrik parte 
hartzea suertatu zitzaion, 
baina maila ona eman eta 
hirugarren postua eskuratu 
zuen.

Inoiz ez du lehiaketa 
hau irabazi, baina aurten 
irabazteko gogoz da. Unai 
Arebalillo izango da bere 
bikotekidea aurten. David Martinez bakailaoarekin.  |   i.s.

Telleria 19, BO2 -BO3 BERGARA • TEL.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
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1996ko jaiei errepasoa: gauza asko mantentzen dira 
eta beste batzuk, aldiz, atzean geratu dira

Duela hogei urteko 
bergarako jaiei 
begiradatxoa 

xAbI gOrOstIdI  |  BErgara

Gogoratzen al dituzu duela hogei 
urteko Bergarako jaiak? Oroitza-
pen lauso horiek argitzeko, ondo-
rengo argazki sorta lagungarria 
izango da. 

1996ko Pazkoetako irudi hauek 
erakusten dutenez, jaietako gau-
za asko oraindik mantentzen dira. 

Elkarteen arteko txapelketa, gaz-
tetxoentzako margo eta marraz-
ki lehiaketa edota herri bazkaria 
diren horren erakusle. Azken 
honek 22 urte beteko ditu aurten 
eta irudietakoa bigarren edizioa 
izan zen. Hasieran, Jardunek 
antolatzen zuen; eta orain, aldiz, 
Udalak. Ez da aldaketa bakarra; 

izan ere, lehen, martitzenean 
egiten zen, eta duela zortzi urte 
astelehenera pasa zen.

galdutako ohiturak 
Urte hartan laugarren txekorke-
ta ospatu zen. Beste zortzi gehia-
go egin zituzten, eta azkena  
2004koa izan zen.

Orkestra Sinfonikoak hamar urte 

Urtebetetze borobil hori ospatzeko, The Lion King filmeko soinu-bandan 
oinarritutako kontzertua eskaini zuten Bergarako frontoian. 

200 lagunek hartu zuten parte bertan. Orkestrako musikari gazteez 
gain, Aritzeta Orfeoia eta Orfeoi Gaztea ere izan ziren ikuskizuneko 
partaide. Film arrakastatsuko doinuez gain, hamar urteotan zehar jotako 
piezak ere landu zituzten.  

Orkestrakoak hamargarren urteurrena ospatzen.  |   BErrigara

Buruhandiak, 
lehengo eta oraingo 
jaietako 
protagonista 

Jaiak eta buruhandiak eskutik 
doazen lagunak izan dira beti. Urte 
hartan ere, buruhandi eta 
erraldoiek kaleak alaitu zituzten 
udal txistulari bandaren 
laguntzarekin.

Ordutik hona, Bergarako 
konpartsako kideek buruhandi eta 
erraldoi asko mantendu dituzte, 
baina pertsonaia berriak ere sortu 
dituzte.Umeak eta buruhandiak Bergarako kaleetan zehar.  |   BErrigara

Margo txapelketa herriko gazteentzat

Herriko gazteentzat antolatutako margo eta marrazki txapelketaren XV. 
edizioa ospatu zen. 

Hamabost urtetik beherako gaztetxoek euren artelanak sortzeko 
aukera izan zuten. Aurtengoa txapelketaren 35. edizioa izango da.

Gaztetxoak euren marrazkiak eskuan dituztela.  |   BErrigara

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
greMioak
aroZtegiak
aZkarate aroZtegia
BErGArA
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
Telleria 19 B02-B03
Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
blogak.goiena.net/azkarate

honDeaketak
exCavaCiones y Contratas arrasate sl 
ArrASATE 
Meatzerreka 30
Tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

iturgintZa
egia iturgintZa
ArrASATE 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
Tel.: 943 77 01 85

oyanguren iturgintZa
EsKoriAtzA 
• iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

urko ManteniMiento sl
ArETxABALETA
• instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
Tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

leihoak
argi-plastik
ArrASATE 
Zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30

loreZaintZa
Makai koop. elkartea
ArETxABALETA 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45



gOIENA  |  2016-05-06  |  EguBakoitza 49PaZkoak 2016

Bazkalosteko karaokea.  |   BErrigara

Toreatzaile gazteak zezen plazan lanean.  |   argazkilariaxxx Txokolate Revenge talde bergararra.  |   BErrigara

Zezenzaleak 
taldeak 
antolatutako 
Txekorketa 
Urte hartan txekorketak 
egin zituzten 
zezen-plazan. 

Salamancako Lopez 
Chaves ganadutegiaren 
zezenek hartu zuten 
parte eta Jesus Millan 
eta Luis Antonio Gaspar . 
Paulita gazteak izan 
ziren toreatzaileak. 

Herri bazkaria 
Bideberrin, 
jaietako azken 
egunean 
Jaietako herri bazkariaren 
bigarren edizioa izan zen 
1996koa. Lehena San 
Martinen izan zen, baina 
bigarrena Bideberrin egin 
zuten. 

Honela azaldu zuen Nekane 
Gabilondok, Jarduneko 
dinamizatzaileak, leku 
aldaketa: "Txosna askorik ez 
dago, eta, gazte gehienak hor 
egoten direnez, lekurik 
aproposena iruditu zaigu". 
Bazkalostean, kuadrilletako 
kideek txosnetako agertokia 
erabili zuten karaokea egin eta 
bazkalostea girotzeko.

Txokolate 
Revenge 
taldearen 
kontzertua

Txokolate Revenge rock 
talde bergararrak 
kontzertua eskaini zuen 
Bideberrin. 
Horrez gain, talde 
horretako Amaia Arriaran 
abeslariak Orkestra 
Sinfonikoaren 
kontzertuan jardun zuen, 
bakarlari.

Bergarako elkarteen arteko sukaldaritza lehiaketa

San Martin plaza herriko elkarteen arteko sukaldaritza lehiaketaren testigu izan zen. 
Trikitilariek girotuta, bakailaoarekin lanean aritu ziren hainbat elkartetako kideak. 

Galdu edo irabazi, giro alaian ondo pasatzea eta herriko jaiak elikatzea izan ziren parte 
hartzaileen helburuak.

Sukaldaritza lehiaketako parte hartzaileak.  |   BErrigara



2016-05-06  |  EguBakoitza  |  gOIENA50 PaZkoak 2016

Ondo pasau jaixetan!

-  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.

IrAtI ElOrtONdO  |  BErgara

Bergaran artisten erakusketak 
ikusteko aukera egongo da, taber-
na eta gozotegietan. Aroztegi 
aretoan Javier Vicenteren argaz-
kiak egongo dira maiatzaren 5etik 
22ra. Nahikari tabernan Ion Lei-
bar bergararraren margolanak 
egongo dira maiatzaren 8tik 
aurrera. Idoia Elexpururen mar-
golanak Dixula tabernan egongo 
dira, Gilermo Azkarate eta Agus-
tin Azkargortarenak Pol-Polen, 
Maite Azkargortaren akuarelak 
Raizabal gozotegian, Josefe Diaz 
de Tuestaren argazkiak Artesa-
nen, eta, azkenik, Jon Lopezen 
argazkiak Hamaikan.

Jon Lopez margolariaren lana.  |   Jon loPEzZumaiako flysch-a Elexpururen margolanean.  |   idoia ElExPluru

Agustin Amosorrain margolariaren lanetako bat.  |   agustin amosorrain

Javier Vicente argazkilariaren lana.  |   JaviEr viCEntE

Akuarelez sorturiko Maite Azkargortaren lanetako bat.  |   maitE azkargorta

Jose Felix Diaz de Tuesta argazkilariaren lanetako bat.  |   JosEFE diaz dE tuEsta

Herriko eta bailarako margolari eta argazkilariek 
hilabetea amaitu arte euren lanak aurkeztuko dituzte

Zazpi erakusketa 
bergarako tabernetan

v

ARTISTEN FITXA

Javier vicente
argazkiak bergarako kaleetan 
ateratzen ditu. herritarren 
egunerokotasuna erakutsiz. 
idoia elexpuru 
zortzi margolan  inpresionista eta 
neoinpresionista sortu eta 
aurkeztuko ditu.
guillermo azkarate eta 
agustin amosorrain
inauteriak gai nagusi modura hartu 
dute, eta aurten ateratako 
argazkiak erakutsiko dituzte, 
guztira 13.
Maite azkargorta
akuarela eta akrilikozko paisaia eta 
ilustrazioak erakutsiko ditu.
Josefe Diaz de Tuesta
gatzagarrei erretratuak egiten ibili 
da; guztira, 230 bildu ditu . liburu 
bat sortu du bildumarekin.
Jon Lopez
hamaika  margolan, erretratu, 
paisaia eta figurez beterik. 
kuriositatea du pertsonalitatean.
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Z o R i o n  a G u R R a k

aretxabaleta
Maddi de Cesero 
eraña
maiatzaren 10ean, 10 
urte. zorionak, printzesa! 
muxu handi bat, 
etxekoen eta lagunen 
partetik, eta belarri 
tirakada galanta, 
noraren partetik.

arrasate
Julen bermejo Lage 
maiatzaren 10ean, 9 
urte. zorionak, guapo! 
muxu handia, familiaren 
partetik.

arrasate
naia Martinez oruna
maiatzaren 9an, 7 urte. zorionak, maittia. zure 
urtebetetze eguna oso ondo pasa dezazula desio dugu, 
bihotz-bihotzez. jadanik 7 urte! etxeko printzesa zara. 
Patxo potolo-potolo bat, etxeko guztion partetik. maite 
zaitugu.

eskoriatza
oier garcia izquierdo
maiatzaren 9an, 13 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna! musu pila bat, 
zure familiaren partetik. 
aupa athletic!

bergara
erik gartzia Perez
maiatzaren 8an, 5 urte. 
zorionak, erik, txapelduna! 
ondo-ondo pasatu eguna 
eta patxo handi bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
iratiren, noraren, eleneren, 
jurgiren, aneren eta 
anderren partetik!

aretxabaleta
xabier Carbajo alvarez
maiatzaren 8an, 3 urte. 
zorionak, maitia! oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean eta jarraitu etxea 
pozez eta irribarrez 
betetzen. asko maite 
zaitugu, txapeldun. muxu 
asko, etxeko danon partetik.

oñati
aiantze arregi orueta
maiatzaren 7an, 6 urte. 
zorionak, guapa! ondo 
pasatu zure eguna! 
Patxo bat aitatxoren, 
amatxoren, iraiaren eta 
aneren partetik! mua!

oñati
Mara Mugarza urizar
maiatzaren 7an, 7 urte. 
ene... gure neska 
handixak 7 urte bete 
dittu jada. zorionak, 
pitxin! ondo ospatu eta 
tartako kandelei gogor 
ein putz! infinitura!

bergara
erik eta ane  beistegi alvarez
erikek maiatzaren 7an, 2 urte eta anek 16an, 6 urte. 
urte askotarako, bikote! ondo-ondo pasatu zuen 
urtebetetze egunak eta muxu bero-beroak, familiako 
guztion partetik.

oñati
Malen agirrebalzategi 
Lizarralde
maiatzaren 6an, 4 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
lau urteko neskatila 
handia egin zara. 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
txokolatezko muxu 
goxo-goxoak etxeko 
guztien eta, bereziki, 
eleneren partetik.

aretxabaleta
oxel aldalur Zuazua
maiatzaren 6an, 4 urte. 
zorionak, mutikote! 
ondo-ondo ospatu zure 
eguna eta muxu erraldoi 
bat nikoleren, amatxoren 
eta aitatxoren partetik.

oñati
aner urrutia garcia de 
albeniz
maiatzaren 5ean, 6 urte. 
zorionak aner! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik.

oñati
aiora Diaz aizpurua
maiatzaren 4an, 11 urte. 
oso ondo pasatu eguna. 
muxu handi bat, 
aittittaren, amamaren, 
aitatxoren eta amatxoren 
partetik.

oñati
unai bellido gonzalez
maiatzaren 3an, 7 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo pasatu zure eguna. 
muxu handi bat etxekoen 
eta, bereziki, izaroren 
partetik.
 

antzuola
ibone urzelai otaegi
maiatzaren 3an, 7 urte. 
zorionak, potxoli! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian! 
Patxo handi bat, 
familiako danon partetik!

bergara
aiur Lezeta iturralde
maiatzaren 2an, 4 urte. zorionak, politx hori! ondo 
pasatu zure urtebetetze eguna eta jarraitu gu denok 
pozez betetzen. muxu pila-pila, patata tortila, zure 
arreben, aitatxoren eta amatxoren partetik.

oñati
ane urigoen osa
maiatzaren 3an, 
urtebetetzea. zorionak, 
anetxo! muxu handi bat, 
familixa danaren 
partetik.

antzuola
enaitz irizar iztueta
maiatzaren 2an, 5 urte. 
urte askotarako, politt 
hori! ondo pasatu zure 
eguna eta izan beti 
horrelako mutiko 
zoragarria. muxu potolo 
bat, etxeko guztien 
partetik.

bergara
oier iturbe garmendia
maiatzaren 2an, 7 urte. 
zorionak, oier! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean eta 
muxu handi bat danon 
partetik.

bergara
endika ibaibarriaga 
bengoa
maiatzaren 2an, 12 urte. 
zorionak, endika, 12 urte 
jada. muxu handi bat 
etxekoen partetik. maite 
zaitugu.

basauri 
koldo eta imanol astigarraga bellido
koldok maiatzaren 2an, 6 urte eta imanol apirilaren 
1ean, 3 urte. zorionak aitonaren eta 'abu'-ren partetik.

oñati
uxue Lopez Lasa
maiatzaren 1ean, 9 urte. 
zorionak eta ondo-ondo 
pasatu zure eguna, 
uxue! maite zaitugun 
guztion partetik. egun 
ederra pasatuko dugu!

arrasate
Jule Herrarte
maiatzaren 1ean, 3 urte. 
ederto pasatu eguna, 
jule! muxu handi-handi 
bat!

oñati
aiora aranzadi umerez
maiatzaren 1ean, 5 urte. 
zorionak, aiora! 
ondo-ondo ospatu zure 
urtebetetze eguna, 
etxekoen eta bereziki, 
anerren partetik. Patxo 
handi bat, potxola. mua!

arrasate
ibai eta Haizea Murgia
ibaik maiatzaren 1ean, 10 urte eta haizeak maiatzaren 
6an, 7 urte. zorionak familia osoaren partetik eta 
besarkada handi-handi bat!

aretxabaleta
iban gonzalez seijo
maiatzaren 1ean, 14 
urte. zorionak! heldu 
dira 14 urte! disfrutatu 
eta segi horrela! muxu 
handi bat, familia 
osoaren partetik!

bergara
unax Maeztu
apirilaren 30ean, 7 urte. 
zorionak, maittia! 
dagoeneko 7 urte. ondo 
pasatu eguna etxeko 
guztien eta, bereziki, 
anderren, iratiren eta 
aratzen partetik. muxu 
pilo bat!

oñati
Hegoi Martinez rueda
apirilaren 30ean, 5 urte. 
zorionak, hegoi! 
ondo-ondo pasatu 
eguna! muxu handi bat 
gure partetik! itoitz, 
aitatxo eta amatxo. 
muak!
 

aretxabaleta
igotz Cantera Herrasti
apirilaren 30ean, 4 urte. 
oso ondo pasatu zure 
eguna. zorionak eta 
patxo handi bat, familia 
osoaren partetik.

eskoriatza
aner Jara Moya
apirilaren 29an, 9 urte. 
zorionak, txiki. 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna. besarkada handi 
bat, familia osoaren 
partetik!

oñati
Laia Zurutuza garcia 
de albeniz
apirilaren 27an, 
urtebete. zorionak, 
printzesita! Patxo 
handi-handi bat, etxeko 
danon partetik.

arrasate
izar bedia Delgado
apirilaren 28an, 21 urte. 
zorionak, izartxo! 
azukrezko goxoki 
pottokiak eta 
mosutxuak, lagunen 
partetik. ondo-ondo 
pasatu zure egunean. 
txaka.

urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean eta egubakoitzean goiena paperean.
Posta elektronikoa 
mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.
ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte 
jasotako zorion agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko 
ditugu.
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ZaPatua, 7

giro ezegonkorra espero da; bali-
teke zaparrada batzuk botatzea, 
eta ekaitzak ere jo dezake 
momenturen batzuetan.

doMEKa, 8

zeruan hodei ugari izango dira 
eta gutxitan zabalduko dira 
ostarteak. Hala ere, espero da 
ekaitzik ez botatzea.

Max. 22º

Min. 13º

Max. 22º

Min. 13º

e G u R a l d i a  as t e b u R u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

orokorrean tenperatura 
altuenak 20 graduren 
bueltan geldituko dira. giro 
nahasia izango da.

astelehena, 9 martitzena, 10 eguaztena, 11 eguena, 12zaPatua, 7 domeka, 8egubakoitza, 6

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 aizank! 

18:00 Platopic 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 amaia dj 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harmailatik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

 01:00 harmailatik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 osoko bilkura: arrasate 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 zaindu zaitez 

17:30 geure altxorrak 

18:00 atlantikoa helburu 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harira 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 harmailatik 

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak 

01:30 harira

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harira 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 atlantikoa helburu 

15:25 hurbilean 

16:00 geure altxorrak 

16:30 berriak 

17:00 zaindu zaitez 

17:35 ikusmira 

18:00 ur eta lur 

18:30 berriak 

19:00 harira 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 erreportajea: lurretik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harira

00:00 erreportajea: lurretik 

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 erreportajea: lurretik 

13:00 Platopic 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 erreportajea: lurretik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 hurbilean 

17:30 harira 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 erreportajea: lurretik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 mahai-ingurua: gemma 

zabaleta eta reyes Prados 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

09:00 kantari 

09:30 Platopic 

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean 

11:55 astea iruditan 

12:00 osoko bilkura: arrasate 

14:00 harira 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 astea iruditan 

16:05 Platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapilo 

17:30 amaia dj 

18:00 osoko bilkura: arrasate 

19:00 debagoiena zuzenean 

19:55 astea iruditan 

20:00 kantari 

20:30 amaia dj 

21:00 harira

22:00 debagoiena zuzenean 

22:55 astea iruditan 

23:00 erreportajea: lurretik

09:00 kantari 

09:30 Platopic 

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 erreportajea: lurretik 

11:30 amaia dj 

12:00 harira 

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 osoko bilkura: arrasate 

15:00 aizank! 

16:00 Platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapilo 

17:30 debagoiena zuzenean 

18:25 astea iruditan 

18:30 erreportajea: lurretik 

19:00 harira 

20:00 kantari 

20:30 debagoiena zuzenean 

21:25 astea iruditan 

21:30 osoko bilkura: arrasate 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:25 astea iruditan 

23:30 osoko bilkura: arrasate 

23:30 amaia dj

00:00 harira

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bertso saioa 

13:00 korapilo 

13:30 zaindu zaitez 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 geure altxorrak 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 aizank! 

18:00 ur eta lur 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari

19:30 bertso saioa 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 zaindu zaitez

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak 

01:00 amaia dj

GOIENA TELEBISTA

as t e a  G o i e n a n

Emusik 2016

emusik jaialdia, 
astelehenean
gaur, egubakoitza, eta bihar 
hainbat kontzertu eskainiko dira, 
Europako musika eskolen topa-
ketaren barruan, debagoieneko 
hainbat herritan. Bertako musi-
ka eskoletako ikasleek ere parte 
hartuko dute eta Debagoiena 
zuzenean saioan jasoko da.
'debagoiena zuzenean'
astelehena, 20:00

goiEna

bergarako kantariko 
azken saioak ikusgai
asteburu honetan estreinatuko 
dira, goiena telebistan, Berga-
rako kantari karaoke ikuskizu-
netan grabatutako azken bi 
saioak. zapatuan eta domekan 
eskainiko dira, eta astean zehar 
errepikatuko dira. ikus beheko 
taulan emisio ordutegiak.
'Kantari'
zapatua, 09:00

ARRASATE IRRATIA

Bihar, zapatua, aurkeztuko 
dute Doke antzerki talde-
koek Aingeru ala kurriloi? 
antzezlan berria Aramaion. 
Eta astelehenean, proiektu 
berri horri buruz eta estrei-
naldiaz hitz egitera egitera 
etorriko da Doke taldeko 
Mariasun Pagoaga, Arra-
sate Irratiko Igo autobuse-
ra! irratsaiora, 11:00etan.

Doke antzerki 
taldearen 
estreinaldia hizpide

Eguenean Eraso taldea izan-
go da Arrasateko gaztetxean 
22:00etan kontzertua eskain-
tzen, eta Aureo dantza ikus-
kizuna eskainiko da, berriz, 
Amaia antzokian hilaren 
14an, 19:30ean. Horietara 
joateko sarreren zozketan 
parte hartzeko, deitu 943 
25 05 05era edo idatzi irra-
tia@goiena.eus-era.

Dantza emanaldirako 
eta kontzerturako 
sarrerak zozketan

G u a R d i a ko  fa R m a Z i a k

aRRasate

egubakoitza, 6 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

Zapatua, 7 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

Domeka, 8 alberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

astelehena, 9 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

Martitzena, 10 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

eguaztena, 11 irizar erguin, 11 943 79 12 39

eguena, 12 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

beRGaRa

egubakoitza, 6 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

Zapatua, 7 estella matxiategi 5 943 76 19 63

Domeka, 8 estella matxiategi 5 943 76 19 63

astelehena, 9 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

Martitzena, 10 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguaztena, 11 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

eguena, 12 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

oñati

egubakoitza, 6 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Zapatua, 7 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 8 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 9 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Martitzena, 10 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 11 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 12 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali FarMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, (www.cofgipuzkoa.com).

e Z ko n t Z a k  e ta  e Z t e i - os Pa k i Z u n a k

Maialen eta Jesus 
maialen eta Jesus orain dela 50 urte ezkondu ziren, maiatzaren 
7an. urrezko ezteiak ospatuko dituzten honetan, zorionak eta 
egun ederra ospatu, seme-alaben eta biloben partetik!



gOIENA  |  2016-05-06  |  EguBakoitza 53c   |   CgOIENA  |  2016-05-06  |  EguBakoitza 53eskelak    |    ZerbiTZuak

aitor garai elorza. aretxabaletan, apirilaren 25ean. 50 urte.
isabel unamuno urkiola. bergaran, apirilaren 25ean. 87 urte.
kontxita aranzabal albizu. galdakaon, apirilaren 26an. 85 urte.
Jesus Mari errasti Lazkano. legazpin, apirilaren 27an.
rosario Zulueta uribe. arrasaten, apirilaren 28an. 88 urte.
Donato ibarguren unanue. bergaran, apirilaren 28an. 95 urte.
Pilar Jauregi Loiti. arrasaten, apirilaren 29an. 86 urte.
bittor olalde beloki. oñatin, apirilaren 29an. 88 urte.
sebastian Lasa nuin. arrasaten, apirilaren 29an. 77 urte.
antonio Merchan Tena. arrasaten, apirilaren 29an. 59 urte.
Jose Luis urrutia Makazaga. bergaran, apirilaren 30ean. 93 urte.
amelia garcia Castillo. arrasaten, maiatzaren 1ean. 85 urte.
gabino orobengoa biteri. arrasaten, maiatzaren 3an. 86 urte.
Lamberto agirre Durana. bergaran, maiatzaren 3an. 83 urte.

H i l d a ko a k

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

EskEr ona

Felisa iturrinoren alarguna

2016ko apirilaren 28an hil zen, 95 urte zituela.

Bergaran, 2016ko maiatzaren 6an.

gure minak eta negar-zotinak arindu eta azken agurrean 
lagundu gaituzuen denei, bihotz bihotzez, mila esker.

 Donato 
Ibarguren Unanue

urtEurrEna

2015eko maiatzaren 9an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Aretxabaletan, 2016ko maiatzaren 6an. 

urteurreneko meza domekan izango da, maiatzaren 8an, 11:30ean, 
aretxabaletako jasokundeko amaren parrokian. 

Jesus 
Garzia-Etxabe Ugarte

oroigarria

2016ko apirilaren 27an hil zen.

Zure anai-arrebak, koinatuak eta lobak.
Legazpin, 2016ko maiatzaren 6an.

Danon lagun ona izan zarelako, ez zaitugu ahaztuko.

Jesus Mari
Errasti Lazkano

urtEurrEna

2015eko maiatzaren 13an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2016ko maiatzaren 6an. 

urteurreneko meza domeka honetan izango da, maiatzaren 8an,
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

 Marcelino
Goenaga Goenaga

urtEurrEna

2015eko maiatzaren 4an hil zen, 63 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Oñatin, 2016ko maiatzaren 6an. 

urteurreneko meza zapatuan izango da, maiatzaren 7an,
19:00etan, oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

 Angel 
Altube Iñurritegi

EskEr ona

2016ko apirilaren 29an hil zen, 86 urte zituela.

Arrasaten, 2016ko maiatzaren 6an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

 Pilar 
Jauregi Loiti

EskEr ona

'kamiñero'

2016ko apirilaren 29an hil zen, 88 urte zituela.

Oñatin, 2016ko maiatzaren 6an.

emaztea: Carmen barrena. seme-alabak: Victor (†), moises eta ana alonso, ines, beatriz, 
elena eta javier murua (†), judith eta antonio murua, ana eta Felix esnaola. 

bilobak: josu eta sheila, ainhoa, maider, aimar, iban, asier eta leire, eta gainerako ahaideak.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi eta, 
bereziki, oñatiko musika bandari, abesbatzari eta oñatiko musika eskolari.

 
ondretako meza zapatuan izango da, maiatzaren 7an, agustindarren elizan, 19:30ean.

 Bittor
Olalde Beloki

EskEr ona

maritxu larrañagaren alarguna

2016ko apirilaren 30ean hil zen, 93 urte zituela.

Bergaran, 2016ko maiatzaren 6an.

gure minak eta negar-zotinak arindu eta azken agurrean
lagundu gaituzuen denei, bihotz-bihotzez, mila esker.

 Jose Luis 
Urrutia Makazaga

oroigarria

1968-06-05 / 2013-05-07

Tia Mikela eta etxeko guztiak.
Aretxabaletan, 2016ko maiatzaren 6an.

Maite izan zaitugunok gogoan zaitugu, Joseba.

Joseba 
Larrinaga Perea

urtEurrEna

gernikan-bergaran hil zen 2012ko maiatzaren 12an, 35 urte zituela

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2016ko maiatzaren 6an. 

joan zinen gu hemen utzita, baina jakin ezazu inoiz ez zaitugula ahaztuko.

Guiomar
Fernandez Aguirre

oroigarria

'kamiñero'

2016ko apirilaren 29an hil zen, 88 urte zituela.

Oñatin, 2016ko maiatzaren 6an.

Senar kuttuna
Aitta ona, Aittaitta hobia

Musikazale amorratua
Eskuzabala

Bihotz haundixa
Zuk itxittako hutsunia

Ez da behinguan beteko
Eskerrik asko danagatik, aitta.

Bittor 
Olalde Beloki

urtEurrEna

 Martin 
Larrañaga Aguirrezabal

2015eko maiatzaren 22an hil zen, 87 urte zituela.

Aldez aurretik, mila esker.
 Bergaran, 2016ko maiatzaren 6an. 

bere emazteak, seme-alabek eta bilobek 
haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren 

etor zaiteztela domekan, maiatzaren 8an, 12:00etan, 
bergarako santa marina parrokian izango den urteurren mezara.

oroigarria

2016ko apirilaren 26an hil zen, galdakaon, 85 urte zituela.

Bergaran, 2016ko maiatzaren 6an.

Zure anai-arrebek gogoan izango zaitugu.

Kontxita 
Aranzabal Albizu

joxe mari, m. Carmen, Caroli, roberto, 
sebastian (†), angel (†), antton (†) eta maritxu (†).
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Musika

Debagoiena emusik jaialdia
Europako musika eskoletako 
taldeen emanaldia Donostia 2016 
ekimenaren barruan. Debagoie-
neko hainbat herritan egingo 
dituzte. Ikus Herriak atala.  
gaur, egubakoitza, eta, bihar, zapatua.

arrasaTe Liher
Lide Hernando donostiarra dago 
Liher izenaren atzean. Taldeare-
kin egingo du emanaldia.  
gaur, egubakoitza, iluntz tabernan, 22:30ean.

areTxabaLeTa emanaldia: 
haize-instrumentuak
Leizarra musika eskolako ikas-
leen emanaldia. 
maiatzaren 10ean, arkupen, 18:00etan. 

anTZerkia

areTxabaLeTa 'Paperezko 
istorioak'
Donostiako Behi Bis taldeak isto-
rio hunkigarria ekarriko die 6 
eta 12 urte arteko neska-mutikoei. 
Tolosako Nazioarteko Txotxon-
gilo Jaialdian arrakasta handia 
izan zuen hausnarketa eragiten 
duen kontakizuna izango da. 
Sarrerak, hiru euro. 
etzi, domeka, arkupen, 17:00etan. 

erakuskeTak

LeinTZ gaTZaga 'kapulana bat 
zintzilik'
Mundukideren 15. urteurreneko 
argazki erakusketa. 
maiatzaren 6ra arte, kultura etxean.

bergara Javier vicente
Bazen behin herri txiki batean 
delako erakusketa ipini du argaz-
kilari bergararrak. 
maiatzaren 22ra arte, arkupen.

oñaTi xabin egaña
Margolanak daude ikusgai. Gaur, 
egubakoitza, inauguratuko dute. 
maiatzaren22ra arte, kultura etxean.

osPakiZunak

eskoriaTZa san Juan Txiki eguna 
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te: 10:00etan etxafuegoak eta kan-
pai jotzea, 10:30ean Elizabarrira 

igoera, 11:30ean meza eta 12:00etan 
trikitilariek girotuta salda eta 
txorizoa.  
bihar, zapatua, mendiolan, 10:00etan.

arrasaTe Corazon de encina 
Arrasateko estremadurarren 
elkarteak kultura astea egingo 
du. Bihar eta etzi, karta-jokoen 
txapelketak egingo dituzte, 
16:30ean; maiatzaren 10ean, 12 
urte artekoendako pintura lehia-
keta; 11n, argazki lehiaketa; eta 
12an, txokolate-jana eta umeen-
dako puzgarriak. 
aipatutako egunetan eta orduetan, Corazon de 
encina elkartean.

bergara irukurutzeta eguna
11:15ean salda eta pintxoak bana-
tuko dituzte. 
etzi, domeka, irukurutzetan.

eLgeTa asentzio eguna
12:00etan meza ermitan, eta ostean 
luntxa, Uberako, Angiozarko eta 
Elgetako trikitilariekin. 
etzi, domeka, asentzion.

bergara beart eguna
Margolarien elkarteko kideek 
euren lanak erakutsiko dituzte. 
etzi, domeka, san martin plazan, 12:00etan. 

HiTZaLDiak

oñaTi ramon Flecha
Ikas Komunitateen sustatzailea-
ren solasaldia, Elkar Hezik gon-
bidatuta. Saioa irekia izango da. 
gaur, egubakoitza, kultura etxean, 15:00etan.

araMaio infusioak eta azukrea
Lorabarri astearen barruan infu-
sio dastatzea eta azukreari buru-
ko solasaldia egingo ditu Amaia 
Diaz de Monasteriogurenek. 
etzi, domeka, erretiratuen elkartean, 17:30ean.

araMaio sendabelarrak
Sendabelarrak, kostu baxuko 
terapiak, elikadura eta osasuna 
izango ditu hizpide Josep Pamie-
sek. Gazteleraz. 
maiatzaren 10ean. kultura etxean, 18:00etan.

areTxabaLeTa 'euskal Herri 
itsastarra'
Jon Maiaren hitzaldia, herritar 
guztiendako. 
maiatzaren 10ean. kurtzebarrin, 18:00etan.

eskoriaTZa 'euskal estatua 
irudikatzen'
Zer da euskal estatua? Nola iru-
dikatzen dute euskal herritarrek? 
galderak erantzuten ahalegindu-
ko da EHUko irakasle Julen Zaba-
lo. Ele bitan. 
maiatzaren 10ean. zaldibarren, 19:00etan.

bergara Pedro Luis uriarte
Goienagusi elkarteko kidearen 
hitzaldia. 
maiatzaren 11n, udaletxean, 10:00etan.

oñaTi kirol ekintzetako 
segurtasunaz
Kirol ekintzak martxan ipintze-
ko dauden ardurei eta erantzu-
kizunei buruz egingo dute berba 
Asier Osinagak, Arantza Rojok 
eta Jose Antonio Landabereak, 
Oñatiko Udalak eta Debagoiene-
ko Mankomunitateak gonbida-
tuta. 
maiatzaren 11n, kultura etxean, 18:30ean.

anTZuoLa 'Zer da goiener?'
Irabazi asmorik gabeko energia 
kontsumoko kooperatibako kide 
Alex Lopezen hitzaldia. Elkar-
tearen aurkezpena egingo du.
maiatzaren 11n, olararen, 19:00etan.

Pazo da Cultura

arrasaTe 'Pinocchio'
Papera eta zura ipiniko ditu 
neska-mutikoen eskura La 
Baldufa taldeak. Haur-txo-
txongilo baten irudimenean 
sartuko dira umeak, hezkun-
tzaren, ahaleginaren, eran-
tzukizunaren eta zintzotasu-
naren inguruan hausnartzeko. 
Pinotxo bat nola egiten den 
ikusteko aukera ere izango 
dute.
etzi, domeka, amaia antzokian, 17:00etan

goiEna

araMaio 'aingeru ala kurriloi' antzezlana Doke taldearekin
Josemari Velez de Mendizabalek idatzitako lana. Hiru ahizpa 
eta iloba baten arteko harremana kontatzen du. Istorioa ira-
gan mendeko erdialdean kokatzen da. Mariasun Pagoaga, 
Arantza Ezkurra, Maider Alzelai eta Dorita Murgia oholtzan.
bihar, zapatua, kultura etxean, 20:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.eus   |   Faxa: 943 25 05 00

non-Zer maiatza 6
maiatza 12

ZerbiTZuak

Goiena Klubeko maiatzeko zozketa
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEkO: 
E-postaz: kluba@goiena.eus  

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

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

indarrean dagoen loPd 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak goiena komunikazio taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla.  

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

sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko,  
sarrerak.  
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

liburu sorta
3 liburuko pack-a (laminen sekretua, 
Urpekariak, leize-zuloko misterioa).  
Parte hartzeko sariaren izena:  
Liburuak

Otarrea
bidezko merkataritzako produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena:  
Otarrea

kindle-a
Parte hartzeko sariaren 
izena: Kindle

arrasate
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anTZuoLa ardo ekologikoak
Euskadiko somelier txapeldunor-
de Alaitz Galanen eskutik ardo 
ekologikoen dastatzea. 
maiatzaren 11n, sastiñan, 19:00etan.

eLgeTa Testamentuei buruz
Foru Aldundiko zerga bilketa 
unitateko buru Juan Carlos Gon-
zalezen eskutik, Xalbadorpe erre-
tiratuen elkarteak gonbidatuta. 
maiatzaren 12an. udaletxean, 19:00etan.

gaZTeLekuak

bergara Jolasak
Askotariko jolasak egingo dituz-
te. Banaka eta taldeka.  
bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:30ean.

bergara ortua
Garaiko produktuak landatuko 
dituzte; besteak beste, tomateak 
eta letxugak.  
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:30ean. 

uMeak

eLgeTa ipuinen ordua
16:40an 5 urtetik gorako neska
-mutikoendako eta 17:25ean 2 
urtetik gorakoendako. Euskaraz. 
Sarrera irekia. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, aipatutako 
orduetan. 

oñaTi Ludoteka ibiltaria
Amets harrapariak eta puzgarriak 
izango dira protagonista, 3-10 
urte artekoendako. 
bihar, zapatua, san anton plazan, 11:00etan. 

LiTeraTura

araMaio Literatura tertuliak 
Euskal kultura piztu zen artiku-
lua irakurri eta inpresioak par-
tekatuko dituzte. 
maiatzaren 11n, kultura etxean, 18:00etan.

arrasaTe Mexikoko ipuinak 
Paloma Martinezek gazteleraz 
eta Sara Tamezek euskaraz kon-
tatuko dituzte ipuinak Mundutik 
Arrasatera ekimenean. 5 urtetik 
gorakoendako. 
maiatzaren 12an, kulturaten, 18:00etan. 

berTsoLariTZa

bergara 'gu ere bertsotan' 
Bergarako ikastetxeetako kideen 
emanaldia. 
maiatzaren 11n, pilotalekuan, 17:30ean.

eskoriaTZa ikasleak bertsotan 
Eskoriatzako ikastetxeetako nes-
ka-mutikoen saioa. 
maiatzaren 12an, zaldibarren, 17:00etan.

ikus-enTZuneZkoak

arrasaTe 'Free angela and all 
political prisioners' 
Dokumentala ikusi ostean sola-
saldia egingo dute, Itziar Ganda-
riasek gidatuta. Emakume Txo-
koaren eskutik. 
maiatzaren 11n, kulturaten, 19:00etan

araMaio Pago motzak 
Valentin Mugartzak pagoei buru-
ko bidea erakutsiko du, eta, ostean, 
gai berari buruzko solasaldia 
egingo du. 
maiatzaren 11n, pilotalekuan, 17:30ean.

eskoriaTZa ikasleak bertsotan 
Eskoriatzako ikastetxeetako nes-
ka-mutikoen saioa. 
maiatzaren 12an, zaldibarren, 17:00etan.

besTeLakoak

eskoriaTZa atxorrotx kultur 
elkartearen eguna
Egun osoko egitaraua prestatu 
dute; besteak beste, bazkaria, 
kalejira, poteoa eta dantzaldia. 
bihar, zapatua, eskoriatzan, 11:00etan. 

eLgeTa bisita gidatua lubakietara
Memoria Historikoaren Euskal 
Interpretazio Zentrotik irtengo 
dira. 
etzi, domeka, 10:00etan. 

bergara kafe konpon
Erretiratuen elkartearen egoitzan 
apurtutako gauzak elkarlanean 
konpontzeko saioa. 
maiatzaren 11n, san joxepen, 16:00etan.  

ikasTaroak

oñaTi Diabetesari buruz 
Gaixoendako eta laguntzaileen-
dako hiru eguneko tailerra: maia-
tzaren 9tik 11ra. 
aipatutako egunetan, osasun etxean, 16:00etan.

eLgeTa nekazaritza ekologikoa
Aste Berdearen barruan. 
maiatzaren 11n, udaletxean, 17:30ean.

eskoriaTZa sukaldaritza 
osasuntsua
Ohiko hanburgesendako ordez-
koak emango dituzte. Hanburge-
sak eta saltsak zerealekin, baraz-
kiekin eta arrainekin nola egin 
daitezkeen erakutsiko dute.  
maiatzaren 11n, kultura etxean, 18:00etan.

bergara Larrain dantza 
Maiatzaren 24tik ekainaren 28ra 
arte egingo dute ikastaroa, mar-
titzenetan. Eneko Galdos dantza-
ria izango da irakaslea. Izena 
emateko epea maiatzaren 10ean 
bukatzen da: 943-76 57 80 telefo-
noan edo idazkaritza@bme.e.te-
lefonica.net helbidean. 
izen-ematea, aipatuko lekuan.

irTeerak

oñaTi 'uraren bidea' 
Jaturabetik hasita, Aitzgain, Orka-
tzategi eta Aitzulo ikusteko auke-
ra, maiatzaren 15ean. Izena ema-
teko: 943-78 28 94.  
izen-ematea, aipatutako telefonoan.

arrasaTe beteranoen mendi 
martxa 
Herran-Ribera-El Cubo-San Loren-
zo izango da ekainaren 4an egin-
go duten ibilbidea. Gesaltza Aña-
nan bazkalduko dute. Izena ema-
teko azken eguna maiatzaren 19a 
izango da. 
izen-ematea, besaideren bulegoan.

Jacques Derayek 
zuzendutako La piscina 
filmean oinarritzen da 

Cegados por el sol. Derayeren 
istorioa Frantzian gertatzen 
zen; Guadagninorenan, Italiako 
irla liluragarri batean. Irlan, 
ahots barik geratu den rock izar 
bat eta bere bikotekidea bizi 
dira. Bizimodu lasaia dute, 
zaratak eta, askotan, rock 
munduak dakartzan 
neurrigabekerietatik baztertuta. 
Baina bikoteak ezusteko bisita 
bat izango du: rock izarraren 
bikotekide ohia eta honen alaba 
agertuko dira, atzean utzitako 
oroimenak eta sentimenduak 
birsortuz. Eta hor sortzen da 
istorioaren gakoa. Rock kantaria 
zoriontsua da aukeratutako 
bizimodu berrian edo ezkutuan 

bizi da aurreko neurrigabeko 
bizimodura ez bueltatzeko? 
Bikotekide ohiaren agerpenak 
hankaz gora jarriko du 
bikotearen lasaitasuna. Ralph 
Fiennes-ek egiten duen 
pertsonaiak oreka baino gehiago 
erotasuna ekarriko du. Hori 
horrela, baztertuta ziruditen 
portaerak eta sentimenduak 
berpiztuko dira. Berehala 
antzematen da iraganean bi 
pertsonaien arteko sortutako 
garra oraindik itzali gabe 
dagoela. Eta irlara heltzen den 
pertsonaiak ondo daki hori, eta 
horregatik agertzen da bere 
alaba tentagarriarekin, iragana 
berreskuratu nahian. Hor 
sortuko da hiru pertsonaien 
arteko gatazka. Tartean, neska 
gaztea nahastuko da. 

Guadagninok nahiko film 
sentsuala egin du. Istorioaren 
kutsu aztoragarria azaltzen 
digu. Alde batetik, ondo 
erabiltzen du irlaren xarma – 
eguzkia, paisaiak, festak, 
janaria…–, eta, beste alde 
batetik,  naturaz inguratuta eta 
besteengandik aldenduta 
bizitzeko aukera ematen dien 
etxe ikusgarria. Sentimenduak 
eta sentsuak nahasten dira 
pertsonaien harreman 
korapilatsuetan. Ralph 
Fiennes-ek eta Tilda 
Swinton-ek ederki islatzen dute 
bizirik mantentzen den garra. 
Matthias Schoenaerts-ek eta 
Dakota Johnson-ek ere lan 
ederra burutzen  dute.

Ezusteko bisita

arrasaTe

AMAIA ANTZOKIA

kiki, el amor se hace
zapatua: 19:30.
astelehena: 20:30.

el inventor de juegos
zapatua: 17:00.

oñaTi

KULTURA ETxEA

kiki, el amor de hace
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

eibar

COLISEO

el olivo
zapatua eta domeka: 
17:00.

Julieta
zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.

Tini. el gran cambio 
de violeta
zapatu: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena:  0:30.

ANTZOKIA

el olivo
zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Tini. el gran cambio 
de violeta
domeka: 17:00.

gasTeiZ

FLORIDA

el libro de la selva
egubakoitza: 16:30, 
18:30, 20:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30, 18:30, 
20:30.
astelehena, eguaztena 
eta eguena: 16:30, 
18:30, 20:30.
martitzena: 16:30, 
20:30.

Julieta
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Tini. el gran cambio 
de violeta
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

Monsieur chocolat
egubakoitzetik 
eguenera: 18:20.

infiltrados en Miami
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

Toro
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

La noche que mi 
madre mato a mi 
padre
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
22:30.

el olivo
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.

Capitan america
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45.

nacida para ganar
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
20:30, 22:30.

kiki, el amor se hace
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

el caso Fritz bauer
egubakoitzetik 
astelehenera, 
eguaztena eta eguena: 
16:30, 20:30, 22:30.
martitzena: 16:30, 
20:30.

La punta de iceberg
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

kung Fu Panda 3
zapatua eta domeka: 
12:00.

Zootropolis
zapatua eta domeka: 
12:00.

el cazador y la reina 
del hielo
zapatua eta domeka: 
12:00.

BOULEvARD

Tini. el gran cambio 
de violeta
egubakoitzetik 
eguenera: 18:05, 
20:10, 22:15.
zapatua eta domeka: 
16:00.

nacida para ganar
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.
zapatua: 23:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.

el olivo
egubakoitzetik 
eguenera: 17:40, 
19:45, 21:50.
zapatua: 23:55.
zapatua eta domeka: 
15:35.

Triple
egubakoitza eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:45, 
22:15.
zapatua: 00:45.
zapatua eta domeka: 
17:15.

La venganza de Jane
egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.
zapatua: 00:30.

infiltrados en Miami
egubakoitzetik 
eguenera: 17:50, 
20:00, 22:10.
zapatua: 00:20.
zapatua eta domeka: 
15:40.

Capitan america
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:00, 20:30, 22:00.
zapatua: 23:30.

Capitan america 3D
zapatua eta domeka: 
16:00.

el libro de la selva
egubakoitzetik 
eguenera: 17:45, 
19:00, 20:00.
zapatua eta domeka: 
16:45.

el libro de la selva 
3D

zapatua eta domeka: 

15:30.

el cazador y la reina 
de hielo

zapatua: 23:40.

zapatua eta domeka: 

15:40.

kiki, el amor se hace

zapatua: 00:30.

egubakoitzetik 

eguenera: 20:10, 

22:20.

objetivo: Londres

zapatua: 00:20.

egubakoitzetik 

domekara: 22:15.

Toro

egubakoitzetik 

eguenera: 21:15.

Feliz dia de la madre

zapatua eta domeka: 

15:45.

Trumbo

zapatua: 00:20.

egubakoitzetik 

eguenera: 18:00.

kung Fu Panda 3

zapatua eta domeka: 

15:30.

ratchet and Clank

egubakoitzetik 

eguenera: 18:10.

CegaDos Por eL soL  
Zuzendaria: luca guadagnino.
Herrialdea: italia.
urtea: 2015.
aktoreak: ralph Fiennes, tilda swinton, 
matthias schoenaerts, dakota johnson.
iraupena: 124 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

KritiKa

ZinEMa

ZerbiTZuak
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xAbI gOrOstIdI  |  Eskoriatza

Haurren hezkuntza aurrerapen 
teknologikoetan oinarritzen ari 
da gero eta gehiago. Errealitate 
horren aurrean, bestelako hez-
kuntza ereduak aldarrikatzen 
dituzten guraso eta elkarteak 
daude eta baso-eskola da eredu 
horietako bat. Naturari garran-
tzia eman eta umea erdigunean 
kokatzen duen eredua da. Horre-
tarako, lehen urratsa basoa ikas-
gela bihurtzea da. Bi eta sei urte 
bitarteko haurrak espazio natu-
raletan hazten dituzte, naturare-
kin etengabeko kontaktuan. Ale-
manian lehen baso-eskola 1968an 
sortu zen, eta 1993a ezkero baso-es-
kola itunduak dituzte. 

Huhezi fakultateko Hazitegi  
ikertaldeak 2001 ezkero darama 
haurtzaroaren garapen osasun-
tsuaren inguruko ezagutza erai-
kitzen. Bertako kide Alex Baran-
diaranen esanetan, "Europan 
tradizioa duen arren, nahiko 
eredu berria da Euskal Herrian 
eta interesa pizten ari da". 

askotariko onurak
Umeak aire librean hezteak hain-
bat onura eragin ditzake. "Hel-
burua haurrak bere testuinguru 
erreala ulertzea bada, bide apro-
posa da baso-eskolaren eredua", 

adierazi du Barandiaranek.  Ere-
du tradizionaletan errealitatea-
rekin jokatu beharrean, erreali-
tatearen errepresentazioarekin 
jokatzen da. Baso-eskoletan, aldiz, 
errealitatea ukitu eta ikuspuntu 
global batetik jorratzen da. "Ez 

ditugu errealitate zatiak gelara 
eramaten, errealitateaz bertan  
jabetzen direlako", gaineratu du 
Itziar Arregik, Hazitegiko kideak. 

Haurren garapen sentsorial, 
motor, kognitibo zein psikologi-
koan eragin positiboak edukitzeaz 

gain, haurrek gaixotasun  gutxia-
go hartzen dituzte. Eskandinavian 
eta Europa erdialdean hemen 
baino baldintza klimatiko gogo-
rragoetan hezten dira, eta iker-
ketek baieztatzen dute osasun-
tsuago hazten direla. 

ikasgela tradizionala alde batera utzi eta umeak basoan hezten dituen hezkuntza eredua da

Europa erdialde eta iparraldean tradizio luzea du, eta Euskal Herrian indarra hartzen doa pixkanaka

Huhezin baso-eskola eredua lantzen
b u k at Z e ko

Alex Barandiaran, Maitane Hidalgo, Naiara Zia eta Itziar Arregi, Hazitegiko kideak.  |   xaBi gorostidi

Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!

'Puntua' oRainDik etxean Jasotzen ez baDuzu: 
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo  Whatsapp: 688 69 00 07

Lasa jatetxean 
prestatutako izokin 
ketua, tostada 
kurruskari eta 
arrauçtza-nahaski 
gainean.

AINtZANE 
OIArbIdE

M
adrilgo Hauteskun-
deak, paradisu fis-
kalak, Garbiñe 
Biurrunen ezetza, 

zaborrak nora eraman, guztiak 
izan dira hizpide egunotan, 
eta kolaborazio hau idazteko 
gaia ezin aukeratu...

Asteazken gauean entzun 
nuen, ordea, erabat hunkitu 
ninduen berria, eta, orri zuria-
ren aurrean jarrita, nire nahiak, 
bihotzak eta ordenagailuaren 
teklatuak ezinbestean nara-
mate egunotako gai aspertue-
tatik ihes egin eta XVIII. men-
dera, Lapurdiko arrantzaleei, 
herri minez, familia gosez eta 
bihotz minez etxekoek idatzi-
tako gutunen aurkikuntza 
zoragarrira. 

Le Dauphin itsasontziak 
zeramatzan lapurtarren 50 
gutun euskaraz idatziak, Lapur-
diko jende xeheak idatziak. 
Baionatik irten eta Ternuatik 
gertu dagoen Louisbourg uhar-
tera abiatu ziren 1757ko api-
rilaren 9an. Erresuma Batuko 
itsas armadaren itsasontziak 
harrapatutako ontzian zihoa-
zen familien jakin-minak, egu-
neroko kontakizunak, ametsak, 
kalamidadeak eta, batez ere, 
behin eta berriz gutun hauetan 
errepikatzen den erregua: otoi, 
zatoz etxera! Hunkigarria gutu-
nak maitatuengana inoiz iritsi 
ez zirela jakitea eta hunkigarria 
garai hartan euskaraz hain 
eder eta garbi idazteko ohitu-
ra zutela ikustea.

Otoi, zatoz 
etxera!

a Z k e n  b e R b a


