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A
magara Estetika 
Zentroak 25 urte 
bete dituen arren, 
zuk 40 urteko ibil-
bidea daukazu este-

tika munduan. Nolakoak izan 
ziren zure hasierak? 1976ko aza-
roan hasi nuen jarduna este-
tizista modura, Zerkaostetan 
zegoen ESLU ile-apaindegiaren 
kabina txiki batean. Orduko 
nire zereginak oso oinarriz-
koak ziren, baina esperientzia 
eta segurtasuna neureganatu 
nituen urte haietan. Gainera, 
formaziorako aukera ere izan 
nuen eta gorputz zein aurpe-
giko tratamenduetan trebatu 
nintzen.   
Tratamendu espezializatuagoak 
eskaintzeko asmoz sortu zen Ama-
gara estetika zentroa?
Hala da; tratamendu espezia-
lizatuak eta ikasitako teknika 
berriak praktikan jartzeko kabi-
na txikiegia neukan. Horrega-
tik erabaki nuen puntako tra-
tamenduak eskaini behar bani-
tuen, horretarako aproposa zen 
leku bat aurkitu behar nuela. 
Amagararen kokalekua aurkitzea 
izan zen lehenengo pausoa, beraz.
Buruhauste handien ondoren, 
gaur egun estetika zentroa 
dagoen lokala erosi genuen. 
Obrak egin, beharrezko maki-
neria erosi, lantaldea sortu 
eta egin beharreko paper guz-
tiak egin eta gero, 1991ko 
urrian Amagarak ateak zabal-
du zituen. Ilusio handiz sor-
tutako proiektua errealitate 
bihurtu zen. 
Nolakoak izan ziren Amagara-
ren lehenengo urteak? 
Gogorrak, hasiera guztiak beza-
la; batez ere, lana eta familia 
kontziliatzeko orduan. Sasoi 
hartan Amaia eta Garazi –nire 

alabak– oso txikiak ziren eta 
familiagatik sakrifizio handiak 
egin behar izan nituen. Euren 
omenez jarri nion izena zen-
troari. Formazioa eta lana tar-
tekatu behar izaten genuen, 

eta askotan asteburuetan ere 
izaten genituen ikastaroak.  
Eta zer da hasiera hartatik poz-
tasunez gogoratzen duzuna?
Gauza asko! Baina batez ere 
lanerako geneukan ilusioa eta 
grina. Ordura arte garatu ezin 
genituen lanak martxan jartzea 
izugarria izan zen, bereziki 
gorputzeko tratamenduak. Egun-
go teknikak eskaintzea izan 
baita gure bereizgarrietako bat 
hasiera-hasieratik. 
Ze zerbitzu edo lan mota eskain-
tzen dituzue Amagaran? 
Lehendabizi, bezero bakoitzaren 
diagnosi bat egiten dugu, nor-
berari egokitutako lan pertso-
nalizatua egin ahal izateko. 

Gainera, sasoiaren arabera 
egituratzen da lana: udazkena 
eta negua aurpegiko tratamen-
duen kanpainetarako unerik 
egokiena da, azalak jasan duen 
zigorraren ondorioak murriz-

teko eta bere onera ekartzeko. 
Udaberri eta udan, berriz, gor-
putzeko tratamenduek eta sola-
riumak hartzen dute pisu han-
diena. 
Eta zein dira urte osoan zehar 
eskaera handiena duten zerbi-
tzuak?
Laser makinekin egiten ditugun 
depilaziorako eta aurpegiko 
tratamenduak, aurpegiaren 
i t xura  eder t z eko  eg i t en 
dugun  mikropigmentazioa, 
manikurak, hidromasajeak, eta 
abar.   
Mediku espezialista baten zer-
bitzua ere eskaintzen duzue.
Bai; Cristina Arruabarrena 
medikuarekin elkarlanean egi-
ten ditugu gorputzeko zein aur-
pegiko terapia mediko-esteti-
koak.
Zilarrezko ezteiak ospatzeko zer-
bait berezia egiteko asmorik? 
Urrian hasiko gara 25.urteu-
rrena ospatzeko promozioekin. 
Gure bezeroek zein bertara 
hurbiltzen diren berriek ere 
izango dute sorpresaren bat 
edo beste. Facebook nahiz komu-
nikabideen bitartez ere egingo 
ditugu eskaintza bereziak. Bes-
talde, une berezi hau aprobe-
txatuz, gure logotipoa itxural-
datu dugu.
Bukatzeko, zerbait gehitu nahi 
duzu, Maite?
Eskerrak emateko aprobetxatu 
nahiko nuke. Lehendabizi, nire 
lantaldeari, Itxaso Guerrero 
eta Elena Azpilikuetari, eta 
urte hauetan gurekin lan egin 
duten guztiei. Eta nola ez, gure 
bezeroei. Gurekin jarraitzen 
dutenei, eta edozein arrazoien-
gatik gustura gelditu ez direnei 
ere barkamena eskatu nahi 
diegu, akats horietatik ere ika-
si baitugu.

"25 urteak bezeroekin ospatu nahi ditugu, 
eurei esker heldu baikara honaino"

Maite Agirre | amagara estetika zentroko zuzendaria

Zilarrezko ezteiak bete ditu Arrasateko Amagara Estetika Zentroak, eta urteurrena 
ospatzeko promozio eta eskaintza bereziak egingo dituzte urte osoan zehar

Amagara Estetika Zentroko lantaldea. |   belun une ahaztezinaK

"Duela 25 urteko 
helburua eta 
egungoa berbera da: 
puntako eta 
kalitatezko 
tratamenduak 
eskaintzea" 

"1991ko 
urrian zabaldu 
genituen 
ateak eta ilusio 
handiz sortutako 
proiektua errealitate 
bihurtu zen"
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Jose Ba
asiro n 
i r u ñ e ko  a l k at e a

"Jakina denez, Nafarroan, beste hainbat lekutan bezala, 
errepresioa bortitza izan zen, eta Iruñean bakarrik 300 
fusilatutik gora, 1.000 atxilotu inguru, 260 funtzionario 
santzionatu eta kargugabetu eta 170 pertsona errepresio 
ekonomikoaren biktima izan ziren, 1936tik 1939ra. Krimen 
horiek ez dira oraino epaituak izan, eta kasu askotan ezta 
ikertuak ere. Orain dela urte bat Madrilgo kereila 
Argentinarraren Koordinadorarekin bilera bat egin ondoren, 
Iruñeko Udalak krimen horiek guztiak ikertzeko eta justizia 
eta erreparazioa behingoz bete dadin kereila bat aurkeztea 
erabaki zuen, erakundeek ere badutelako zer esanik kausa 
honetan. Lehen Udala izan zen Iruñekoa, baina orduz 
geroztik beste hainbat udalek bat egin dute ekimen honekin: 
Zaragoza, Tarragona, Rivas eta Cadiz, esaterako. 

Kereila aurkezteko Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
ikertzaileek lau hilabetez krimen horiek guztiak ikertu 
dituzte eta urriaren 4an aurkeztuko dizkigute ikerketa 
horren emaitzak. Eta gero, Iruñeko Udaleko zerbitzu 
juridikoek eramango dute aurrera kereilaren defentsa. 
Horretarako, biktimei arreta egiteko bulego bat ireki genuen 
maiatzean eta hilabete hauetan guztietan zehar aitortzak, 
testigantzak eta dokumentazio ezberdina biltzen aritu dira".

"Biktimei arreta egiteko bulego bat 
ireki dugu, testigantzak biltzeko"

Jaume
asens 
b a r t z e lo n a ko 
a l k at e o r d e a

"Bonbardaketa jasan zuten zibil desarmatuen kontrako 
krimenek zigorgabe segitzen dute. Denborak ez du ezabatzen 
egileen erantzukizuna. Gainera, nazioarteko arau guztiak 
hautsi zituzten. Kereila Altra Italia elkarteak aurkeztu du, 
Bartzelonan bizi diren italiar progresisten elkarteak, biktima 
batzuekin batera. Bat, adibidez, ume zela zauritu zuten 
bonbardaketetan. Atake horietan 1.808 eraikin suntsitu 
zituzten. Adibidez, 1938an, Sant Felip Neri Plaza erabat 
suntsitu zuen, baita haurreskola ere. Historiadoreek 153 
hildako kontabilizatu zituzten, gehienak umeak. Kereilak 
l'Aviazione Legionarako 21 pilotu seinalatzen ditu, 
gizateriaren kontrako krimenengatik; 1937-1939 urteetan 
Bartzelona bonbardatu zuten, eta estimazioen arabera, ia 
5.000 hildako zibil eragin. Bat bizi da, eta bere interrogatorioa 
baimentzearen zain gaude. Denbora kontran dugu. Baina 
garrantzitsua da balioan jartzea halako prozesuak: egindako 
sarraskien gainean eztabaidatzeko espazio publikoa sortzeaz 
gain, lekukoei ahotsa ematen diete, eta euren samina errepara 
dezakete. Gainera, kereilak aurrera egingo balu, faxismoak 
suntsitutako herrietarako aurrekari oso interesgarria litzateke.  
Horregatik eskaini diegu Gernikari, Durangori edo Elgetari 
babesa gaia bide judizialetik arakatzea erabakitzen badute". 

"Bartzelonako bonbardaketek ia 
5.000 hildako zibil eragin zituzten"

Josu
iBargutxi 
F r a n k i s m oa r e n 
k r i m e n e n  a u r k a ko 
k e r e i l a r e n  e u s k a l 
p l ata Fo r m a ko  k i d e a

"Kereila aurkeztu nuen nik bederatzi urte egon izanagatik 
kartzelan, Ordena Publikoaren Auzitegiak epaitua 
izateagatik bermerik gabe, gerra kontseiluak izan 
nituelako bermerik gabe, urte askora kondenatua izan 
nintzelako eta kartzelako egoera pasatu nuelako. 

Goldatu elkarteko kidea ere banaiz, diktadura garaiko 
preso, errepresaliatu eta errefuxiatuek osatutako 
elkartekoa. 2012an Argentinara joan ginen urte bi lehenago 
frankismoaren aurka irekitako kereila zertan zen ezagutzera 
eta handik sekulako ilusioarekin itzuli ginenez sortu genuen 
Euskal Plataforma, kereilaren alde eta orokorrean 
inpunitatearen aurka lan egiteko. Ehunka kereila daude, 
batzuk taldeek aurkeztuak, Intxorta elkarteak eta Goldatuk 
esaterako, eta beste batzuk norbanakoek, Juan Ramon Garai 
arrasatearrak, adibidez. Orain Udalei proposatzen gabiltza 
erakunde lez kereilatzeko, biktimen izenean eta herri 
bakoitzak sufritutakoagatik. Salaketa guztiek, bat eginda, 
frankismoaren aurkako kereila osatu egiten dute. Historiako 
garai baten aurka gabiltza eta horrek adierazten du milaka 
biktimen lekukotasuna egongo dela. Horregatik luze doa 
baina urratsak ematen ari dira; izan ere, hogei lagunen 
inputazioa erabaki izana Servini epaileak bada zerbait".

"Bederatzi urte egon izanagatik 
kartzelan aurkeztu nuen kereila"

MIrArI AlTuBE  |  elgeta

Urriaren 4an, orain dela 80 urte, 
tropa frankistak geldiarazi zituz-
ten Intxortan, Elgetan. Horri 
esker, urriaren 6an, Euskal Esta-
tutua onartu zen, eta urriaren 
7an lehenengo Euskal Gobernua 
osatu Jose Antonio Agirre buru 
zela. Hori guztia gogoan, oroimen 
historikoarekin lotutako ekitaldi 
bereziak gertatu dituzte aste 
bukaerarako Elgetan. 

Kereilanteen testigantzak 
Etorkizunera begira jarriko dira 
egia, justizia eta erreparazioa hel-
buru duten mugimenduen erron-
kak, aukerak eta betebeharrak 
aztertzeko helburuarekin. Eta 
luxuzko gonbidatuak izango dituz-
te: Frankismoaren Krimenen Aur-
kako Kereilaren Euskal Platafor-
mako bozeramaile Josu Ibargutxi, 
Iruñeko alkate Joseba Asiron, eta 
Bartzelonako alkateorde Jaume 
Asens; Bilboko Udaleko ordezka-
riek ere baieztatu dute parte har-
tzea. "Hala, lotura historiko bat 
egingo da Iruñe eta Bilbo artean, 
gerraren hasiera eta bukaera iru-

dikatzeko Euskal Herrian", argitu 
du Iraitz Lazkanok, Elgetako alka-
teak. Memoria Historikoaren Eus-
kal Interpretazio Zentroan elkar-
tuko dira mahai-inguruan, bihar, 
zapatua, 10:30ean. Dagoeneko abian 

diren hainbat kereilaren gainean 
jardungo dute gonbidatuek, eta 
azken urratsen berri eman. Aurre-
tik, alkateak eta Interpretazio 
Zentroko gidari Nerea Villak 1936ko 
gertakarien aurkezpena egingo 

dute eta mahai-ingurua bukatu-
takoan aurreskua eta lore eskain-
tza izango dira. Gerrako fronteko 
parte izandako gainerako udale-
rrietako ordezkariak ere gonbi-
datu dituzte ekitaldira, Berritxu-

tik hasi eta Aramaiora artekoak. 
Domekan, ostera, antzeztutako 
bisita gidatu berezia egingo dute 
eta orain dela 80 urteko gertaere-
tara eramango dituzte bisitariak. 
Taldea 10:00etan abiatuko da Espa-
loia kafe antzokitik.

Epailearen aurrean 
"Guretzat oso urteurren garran-
tzitsua da, 80 urte pasatu eta gero 
erresistentziaren grina oraindik 
badagoelako herri honetan. Zori-
txarrez frankismoaren aztarna 
guztiak ez dira deuseztatu eta orain-
dik erantzule piloa daude ezer 
erantzun gabe", dio Josu Ibargutxik, 
eta gaineratu du: "Lehenengoz 
historian, frankismoaren erantzu-
le batzuek epaile baten aurrean 
erantzun beharko diete inputazioei. 
80 urte pasa behar izan dira, baina 
behingoz milaka biktimen duin-
tasuna hor egongo da ordezkatua". 
Era berean, jakinarazi du orain 
urtebete Iruñeak kereilan sartzeko 
hartutako erabakia beste erakun-
de asko dabiltzala hartzen, besteak 
beste, Elgetako Udala eta Arabako 
Batzar Nagusiak.

Frankismoaren aurka 
borrokan jarraitzeko 
grina berretsiko dute

duela 80 urte tropa frankistak geldiarazi izana gogoratuko dute elgetan

jarritako kerilen gainean jardungo dute luxuzko gonbidatuek bihar Iraitz Lazkano eta Josu Ibargutxi ekitaldien berri ematen Elgetan.  |   larraitz zeberio

Lore eskaintza 
Arrasaten

Debagoiena faxisten esku erori 
zela 80 urte bete ziren irailaren 
26an. Orduko errepresaliatuak 
gogora ekartzeko lore eskaintza 
egin zuten Arrasateko Laubide 
plazako monolitoaren aurrean 
eta "emakumeek jasandako 
errepresioa" eta "euskarak 
izandako ondorioak" salatu 
zituzten. Aurreskua dantzatu 
zuten eta Eusko gudariak eta 
La Internacional abestuta 
bukatu ekitaldia. Bailarako 
milizianoen eta gudarien 
senitartekoak eta beste hainbat 
herritar elkartu zen omenaldian. Umeak loreak jartzen Arrasaten dagoen monolitoan.  |   mireia biKuña
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ENEkO AZurMENdI  |  debagoiena

Urriaren 2an, domeka, ospatuko 
da Kilometroak 2016 festa eta 
antolakuntzak autobus zerbitzu 
bereziak jarri ditu egun horre-
tarako. Hala, Pesak eta Lurral-
debusek indartu egingo dituzte 
euren zerbitzu-eskaintzak.  

Debagoieneko DG03 –Esko-
riatza - Aretxabaleta-Arrasate-Oña-
ti-Legazpi - Zumarraga - Antzuo-
la - Bergara - Arrasate - Aretxa-
baleta-Eskoriatza zirkularra–, 
DG04 –Eskoriatza - Aretxabale-
ta-Arrasate-Bergara - Antzuola 
- Zumarraga - Legazpi - Oñati - 
Arrasate - Aretxabaleta - Esko-
riatza zirkularra– eta DG05 –Gas-
teiz - Arrasate - Eibar– lineetako 
zerbitzuak lanegunetako ordute-
giarekin ibiliko dira. DG08 lineak 
ordubetez behin egingo ditu bidal-
diak –Oñati - Eibar–. Gainera, 
DG07 lineako zerbitzua orduro 
egongo da –Donostia - Arrasate–. 
DG01 lineako autobusek errefor-
tzuak izango dituzte igandeetako 
bidaldietan –Bilbo - Bergara–. 
Horrez gain, zerbitzuak antola-
tuko dira Eibartik Bergarara, 
Euskotrenen bidez Eibarrerantz 
doazen bidaiariak eroateko, eta 
tratamendu bera izango du Zuma-
rraga - Bergara lineak, Renferen 
bidez doazen bidaiariak hartzeko.

Bergaran geldialdi bakarra 
egingo dute autobusek, Ibargarain 
–autobus geltoki nagusia–. Infor-
mazio gehiago www.pesa.net/pesa/
eu/horarios webgunean.

Gomendioa
Bestalde, Donostiatik, Zarauztik, 
Bilbotik eta Gasteiztik Bergara-
raino joan behar dutenei gomen-
datzen zaie bidaia-txartelak aldez 
aurretik erosteko txarteldegietan, 
salmenta-makina automatikoetan 
edo bidaia-txartelak Internet bidez 
erosteko plataforman –www.pesa.
net webgunean–.

Autokarabanendako gunea 
Antolakuntzatik garraio publikoa 
eta bizikleta sustatu gura izan 
den arren –inguruko herrietatik–, 
autokarabanendako gune bat ere 

ezarriko da, Amillagako Eroski-
ko aparkalekuan. 

Autoendako aparkalekuak 
ere egongo dira Amillagan, Antxi-
turrin eta San Lorentzoko indus-
trialdeetan. Horiek betez gero, 
Larramendikoa erabiliko litza-
teke eta zirkuitura joan-etorria 
egiteko lotura autobusak erabi-
liko lirateke.

Irisgarritasuna 
Bergara ondo kokatuta dago, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
errepide nagusien bidegurutze 
den heinean. Hala, erabili beha-

rreko errepideak honako hauek 
dira: Gasteiztik datozenek AP-1 
autobidea erabiltzea dute onena, 
herrira hegoaldeko irteeratik 
sartuta; kostaldetik datozenek, 
AP-8 autobidea eta Maltzagatik 
Bergarara AP-1 autobidea, Ber-
garako Iparraldeko irteeratik 
sartuta; Goierri aldetik datoze-
nek, berriz, Beasain-Durango 
errepide ardatza erabilita, auto-
bidez Antzuolaraino joatea dute 
aukera egokiena eta ondoren, 
GI-632tik, Bergara hegoaldetik 
herrira sartu. Nafarroatik dato-
zenei ere gauza bera egitea 

gomendatzen die antolakuntzak; 
Bizkaitik datozenek bi bide nagu-
si dituzte: batetik, AP-8 autobi-
dea Maltzagaraino eta handik 
AP-1etik Bergarako Iparraldeko 
sarreraraino. Beste bidea da 
Durango-Beasain ardatza era-
bilita, Kanpanzar pasatu, Ber-
garara hegoaldetik sartuta. 
Arrasate aldetik Bergarara, 
ohiko errepidetik, GI-632tik ere 
sar daiteke herrira; Eibartik, 
GI-627 errepidetik; eta Elgetatik 
ere jaits daiteke. Azken hau 
beste alternatiba bat  da Elorrio 
eta Durangaldetik datozenen-
tzako.

Nolanahi ere, autoz datoze-
nek Bergarako iparraldean koka-
tuta dauden aparkalekuetarantz 
jo beharko dute, aurrez aipatu-
tako Amillaga edo Larramendi-
koetara, hain zuzen ere.

Erdigunea itxita
Bergarako Udaltzaingoak jaki-
narazi duenez, herrirako sarre-
ra guztiak itxita egongo dira 
domekan, 08:15etik 20:00 ingurua 
arte. Ertzainak egongo dira Iba-
rrako, Tximelako eta Hondar-
tzako biribilguneetan eta Ami-
lagako bidegurutzean –Mekolal-
d e r a  b i d e a n – .  B e s t a l d e , 
Ibargaraiko geltokiko bidegu-
rutzean autobusek bakarrik 
izango dute baimenduta sarre-
ra herrira. 

Oinez
Bergarako Udaltzaingoak autoa 
ahalik eta gutxien erabiltzea 
aholkatu du, oso premiazko kon-
tuengatik ez bada, behintzat. 
"Sarrera eta irteera guztiak itxi-
ta egon arren, premiazko gauzak 
badira beti egongo da pasatzeko 
aukera. Hala ere, gure gomen-
dioa da oinez edota herribusean 
–normal funtzionatuko du– mugi-
tzea", adierazi du Jon Ander 
Arriola Bergarako udaltzainak.

autobus zerbitzu bereziak egongo dira 
domekan, kilometroak 2016rako
garraio publikoa eta bizikleta erabiltzeko dei egin du antolakuntzak 

Ibargaraiko autobus geltokiko bidegurutzean autobusek bakarrik izango dute baimenduta sarrera.  |   maite txintxurreta

E.A.  |  debagoiena

Forokoop kooperatiba-eztabaida-
rako foro bat da, kooperatiba 
gaiei buruzko hausnarketa teo-
riko zein praktikoak egiteko sor-
tu zena. Foro honetako X. jardu-
naldia egingo dute urriaren 5ean, 
eguaztena, Arrasateko Garaia 
Gunean. 

Kooperatibismoaren ekarpen 
soziala, parte-hartzea eta norta-
suna landuko dira, besteak beste.  

Jardunaldiari hasiera ema-
teko, aurkezpena egingo dute 
Maria Ubarretxena Arrasateko 
alkateak, Alfredo Ispizua EKGK
-ko kideak –Euskadiko Koope-
ratiben Goren Kontseilua– eta 
Rosa Lavin Konfekoop-eko pre-
sidenteak –Euskadiko Koopera-
tiben Konfederazioa–. 

Ondoren, bideo bat errepro-
duzituko dute, Zer da zuretzat 

kooperatibismoa?, eta, hori buka-
tzean, eztabaidarako tartea ire-
kiko da; kooperatibismoak egi-
ten duen ekarpen sozialaren 
gaineko eztabaida, hain zuzen 
ere.

Horrez gain, lan elkartuko 
kooperatibismoa, parte-hartzea 
eta nortasuna ere landuko dira, 
Ekoizpeneko eta Zerbitzuetako 
Kooperatiben Nazioarteko Era-
kundearen eskutik.

Bukatzeko, eztabaidatutako 
eta landutako gaien gaineko 
ondorioak aterako dituzte eta 
gero luntxa egongo da. 

Parte hartzeko deia 
Foroan parte hartzeko dei egin 
die Forokoopek herritarrei, euren 
"kezkak, hausnarketak, irado-
kizunak eta kritikak" helaraz-
teko gonbita eginda.

Forokoop-eko X. jardunaldia 
egingo dute urriaren 5ean
Kooperatibismoaren ekarpen soziala landuko da 
bertan; arrasateko garaia gunean izango da

E.A.  |  debagoiena

Grupo Amuebladora Mondra-
gonesak 60 urte bete ditu, eta, 
urteurrena ospatzeko, irailaren 
23rako ekitaldi berezi bat anto-
latu zuten. Ekitaldia Maala 
kaleko Okendo etxean egin 

zuten. Oso giro onean ospatu 
zuten urteurrena langileekin, 
bezeroekin eta familiarekin. 
Grupo Amuebladora Mondra-
gonesakoek "eskerrak" eman 
nahi dizkie ospatzera joan ziren 
guztiei.

sei hamarkada bailarako 
etxeak altzariz hornitzen
grupo amuebladora mondragonesak 60. 
urteurreneko ekitaldi berezia ospatu du 

60 urte hauetan lanean ibilitakoak..  |   imanol soriano

E.A.  |  debagoiena

Atzo hasi eta bihar arte, 
ACTE-Koben Elkarteko Kon-
gresua izango da Malagan eta 
bertan Arrikrutz-Oñatiko 
Kobak izango dira; Geoaizko-
rri proiektua azalduko dute. 
Proiektuan, Oñati, Leintz 
Gatzaga eta Zerain sartzen 
dira, mendialdea, gatza eta 
barrunbeak ezagutaraziko ditu 
eta geologia izango da eskain-
tza turistikoaren oinarria.

Bihar, zapatua, aurkeztu-
ko dute egitasmoa, Geoaizko-
rri, Aizkorri-Aratz mendize-
rraren ondare geologikoa 
balioan jartzeko ekimen geo-
turistikoa izenburuarekin. 
Oinatur kooperatibako kide 
diren Leire Garai Urteagak, 
Borja Abarrategik, Miren Lide 
Zumaldek eta Ikerne Altubek 
egingo dute aurkezpena.

geoaizkorri 
proiektua 
aurkeztuko 
dute Malagan
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AMAIA TxINTxurrETA  |  bergara

Bergaran bizi den Iñigo Akai-
turriri Guardia Zibilak herio-
tza-mehatxua egin diola salatu 
zuen Bergarako Sortuk marti-
tzenean. Akaiturrik berak kon-
tatu zuen gertatutakoa. Duela 
hiru aste, Zornotzara lanera 
zihoala, kontrol batean gelditu 
zuen Guardia Zibilak, Elorrion. 
"Autotik aterarazi" eta galdetu 
zioten ea espetxean egondakoa 
zen. ETAko kide izateagatik 
egon zela erantzundakoan hasi 
omen ziren galdezka ea zein 
taldetakoa zen, nortzuek osatzen 
zuten taldea, nork egiten zuen 
tiro… "Ez niela erantzungo gal-
dera horiei esan nien, eta orduan 
agindu zidaten Land Rover baten 
atzean ipintzeko. Bide bazterrean 
bost bat Land Rover sartuta 
zeuzkaten". 

Geroago, "mehatxua" etorri 
zen: "Esan zidan ea ordainduta 
nuen egindakoa; nik baietz eta 
berak ezetz. Erantzun nion: 'Hori 
zure arazoa da, ez nirea'. Eta 
orduan esan zidan ordaintze-
kotan zelan zen modurik erra-
zena berarentzat: zulo bat egitea, 
buruan tiro bat ematea eta lur-
peratzea zulo horretan". Sala-

keta jarri zuen Guardia Zibila-
ren aurka Bergarako epaitegian.

Biolentzia gelditzeko exijitu 
Bergarako Sortuk "babesa" hela-
razi dio Akaiturriri. Martitzenean 
gogorarazi zuen gertaera hori ez 
dela "kasu isolatua", eta biolen-
tzia hori guztia gelditzeko exiji-
tu zuen. Bide batez, Angel Otae-
giren familiak deitutako ekital-
dian parte hartzeko gonbita egin 
zuen; bihar da, Azpeitian.

guardia zibilak herritar bati 
heriotza-mehatxua egin 
diola salatu du sortuk

J. BErEZIArTuA / M. AlTuBE  |  arrasate

"Arrazoi pertsonalak" direla-eta 
aurkeztu zuen joan den marti-
tzenean dimisioa Haritz Azka-
rraga arrasatearrak, ordura arte 
Tabakalerako kudeatzaileak: 
"Kontratatu nindutenean helbu-
ru batzuk zehaztu zizkidaten eta 
horiek bete ditut. Obra bukatzea, 
enpresa egitura sortzea eta bide-
ragarritasun ekonomikoa ber-
matzea; horiek beteta daude eta 
fase baten amaierara heldu gara. 
Orain, Tabakaleraren kudeaketak 
haize freskoa behar du", adiera-
zi dio GOIENAri, dimisioa aur-
keztu ondoren, eta gaineratu du: 

"Naturaltasunez eta normaltasu-
nez aurkeztu dut dimisioa, ez 
dago arrazoi arrarorik".

Lanarekin "pozik" 
Lau urte "intentsu" izan direla 
Tabakalerako kudeatzaile lanetan 
onartu du: "Sartu ginenean egoe-
ra kaotikoa zen eta horri buelta 
ematea lortu genuen. Nire gainean 
jarri ziren lanak, modu batean 
edo bestean, bete ditugu. Obra 
esperotako epean eta aurrekontu 
barruan amaitzea lortu da. Bide-
ragarritasun ekonomikoaren 
ikuspegitik, kudeaketa aurrekon-
tu estratosferiko batetik aurre-

kontu erreal batera pasatzea 
lortu dugu eta aurrekontu hori 
betetzen ari gara", dio, eta gai-
neratu du: "Beti egin ahal dira 
gauzak hobeto, baina balorazioa 
positiboa da orokorrean".

Etorkizun "oparoa" 
Tabakaleraren kostu finkoari 
dagokionez, Azkarragak adiera-
zi du "zabaldu aurretiko estima-
zioen barruan" dagoela: "Ireki 
aurretik bideragarritasun plana 
eta urtetik urterako aurrekontua 
aurkeztu nizkion administrazio 
kontseiluari. Zifra hori egoki 
ikusi zuen eta orain arte egune-
rokotasunak erakutsi du betetzen 
ari dela".

Era berean, sinetsita dago 
Tabakalerak "etorkizun oparoa" 
duela: "Hasi besterik ez da egin 
eta egonkortzeko denbora behar 
du, benetako fruituak ematen 
has dadin". 

Dimisioa onartu 
Tabakalerako Administrazio Kon-
tseiluak onartu egin zuen Azka-
rragaren dimisioa eguaztenean 
egindako batzarrean. Hala jaki-
narazi du ohar bidez: "Obraren 
kudeaketan eta exekuzioan lau 
urtez lan egin ostean, desadosta-
sun eta irizpide kontrajarrien 
harira, bi aldeek erabaki dute 
Tabakalerarentzat hobe dela bere 
lan kontratua bertan behera 
uztea". Kudeatzaile berri bat izen-
datzeko lehiaketa publikoa dei-
tuko duela laster gaineratu dute 
oharrean.

azkarragak dio helburuak 
bete dituela tabakaleran 
lau urtean kudeatzaile izan denak dimititu egin du

Haritz Azkarraga, Tabakaleran, iazko otsailean.  |   jagoba domingo

uBANE MAdErA  |  debagoiena

Batzar Nagusietan ordezkaritza 
duten politikariei eskualdeko 
plataformaren sorrera eta ibilbi-
dea azaldu ondoren –PPkoari 
izan ezik, joan egin behar izan 
zuen–, Josu Peredak eta Joxe 
Etxeberriak azpimarratu zieten 
Debagoienean hondakinen bilke-
tan izan den garapenaren gakoa 
dela "bilketa selektiboa hondakin 
guztientzat" ezarri izana; eta 
"derrigortasuna etxeetan honda-
kinak sailkatzerakoan". 
derrigortasun horrek ze ondorio 
ekarri du eskualdean?
2011n, eskualdean bilketa selek-
tibo maila %37 zen. Organikoa 
ez zen berezita batzen, eta herri-
tarrari sekula ez zitzaion mezurik 
bidali esanez etxean hondakinak 
behar bezala sailkatu behar zitue-
nik. 2012an Mankomunitatetik 
aldaketa abiarazi zen. Oinarrizkoa 
izan zen organikoa berezita batzen 
hastea, eta bai zerbitzuetan, indus-
trian eta komertzioetan ere hon-
dakinak sailkatuta batzen hasi 
ginela. Era berean, ordura arte 
herritarren eskubidea zen bilke-

taren zentzua aldatu, eta eskubi-
dea izatetik betebehar izatera 
aldatu zen. Uste dugu herritarra 
erraz asko jabetu zela aldaketaren 
beharraz. Horren ondorioz, eta 
faseka, inbertsioak ere ezin dire-
lako kolpean egin, Debagoieneko 
zazpi herritan hiru urtetan hon-
dakinak biltzeko era aldatu zen. 
Berria ezarri eta hilabetean lortu 
ziren %75etik gorako bilketa selek-
tibo mailak. Gaur egun, %80tik 
gorako mailak ditugu. Aipatu 
beharra dago etxeetan sortzen 
ditugun hondakinen artean baka-
rrik %10-15 dela birziklagarria 
ez dena, hau da, benetako erre-
fusa. Oraindik Debagoienean 
badugu zeregina hobetzen. Hala 
ere, oso pozik egoteko moduko 
emaitzak ditugu eta herritarrei 
zorionak emateko modukoak. 
“Bilketa ganorazkoa" antolatu beha-
rra aldarrikatu zenuten Batzar Nagu-
sietan; zela egiten da hori?
Azpiegiturak eta bitartekoak jar-
tzen, inbertsioak egiten bilketa 
horren kostuak nork bere gain 
hartzen eta ahaleginak egiten, 
batez ere, komunikazioan. Gure 

kasuan ere komunikazioan egon 
zen gakoa. Mezu bakarra eta bate-
ratua eman zitzaien herritarrei 
eragileen hitzaldi bitartez. Horrek 
sinistu eragin zion herritarrari 
betebehar bat zuela, eta ez esku-
bidea. Hondakinen kudeaketan 
bi fase daude: bilketa eta trata-
mendua. Batak zelan egin bestea 
baldintzatzen du. Bilketa ez bada 
selektiboki egiten, ezin dira berres-
kuratu, eta hor ez dago birzikla-
pen tasarik, eta alderantziz. Zer-
gatik sortzen dira 165.000 tona 
hondakin nahasi Gipuzkoan urte-
ro?  Ez delako bilketa selektibo 
egokirik martxan jartzen eskual-
deetan. Hori egingo balitz, 165.000 
tona horiek izango lirateke 60.000 
tona, asko jota. Guk Zabortegirik 
Ez Debagoiena Eredu aipatzen 
dugunean horixe da: Debagoie-
nean posible izan bada bilketa 
maila honetara iristea, beste edo-
zein eskualdetan ere egingarria 
da. Egin behar duguna da uler-
tarazi jendeari derrigortasuna 
nahitaezkoa dela honek funtzio-
natzeko. Epelen Zabortegirik Ez 
esaten dugunean da horrelako 

zabor motarik ez dugula nahi. 
Eta hortxe kokatzen dugu aipatu 
egin izan den elkartasun hitzaren 
esanahia;  hau da, eskualde guz-
tiek bilketa selektibo eraginkorrak 
ezarri ostean egon daitekeen  
elkartasuna, uste baitugu zaborra 
ez dena,  zabor bihurtzen ari dire-
nen eta ez direnen arteko elkar-
tasuna ezinezkoa da eta.
Asteon jakin dugu gipuzkoako 
100.000 tona hondakin Mutiloara 
eramango dituztela, ez Epelera…
Ez dio axola. Epelen edo Mutiloan 
organikoa behar den moduan ez 
batzeak zabortegi bati eta ingu-
runeari dakarzkion arazoak ber-
berak dira. 
Zeintzuk dira azpimarratzen ditu-
zuen arazo horiek?
1-Despilfarroa. Ez gaude ados 
zabortegira balioa duten mate-
riala ekartzearekin. Europako 
mezuen kontra doa, gainera; 2- 
Beste eskualde batzuetan organi-
koa berezita batzen ez denez, 
zabortegira doan hondakin naha-
si horrek izango luke organiko 

asko. Eta hondakindegi batean 
kutsadura sortzen duena organi-
koa da, lurrean zein atmosferan. 
3- Ibilgailuen etengabeko joan-e-
torria sortuko litzateke inguruan. 
4- Epelen jasotzen diren indus-
triako hondakinendako beste 
bailara bat okupatu beharko litza-
teke. Mutiloan gauza bera egin 
beharko da, han hondakin arris-
kutsuak jasotzen dituztelako.
Erantzunen bat eman zizueten 
Batzar Nagusietako ordezkariek?
Espero dugu emaitza positiboak 
izatea. Esperantza horrekin joan 
gara. Arrazoi askorengatik: erra-
za da, egingarria da, eta anima-
tu nahiko genuke beste eskualde 
batzuetan, eta baita ere beste 
herrialde batzuetan hondakinen 
bilketa selektiboa martxan jar-
tzeko. Era berean, uste dugu 
eskualde guztietan bilketa gano-
razkoa ez antolatzea dela eraba-
ki politiko bat. uste dugu eskual-
de guztietan bilketa ganorazkoa 
ez antolatzea dela erabaki poli-
tiko bat. 

Joxe Etxeberria eta Josu Pereda, agerraldirako testuarekin.  |   ubane madera

Joxe etxeberria eta Josu Pereda | debagoiena eredu zabortegirik ez! plataformako kideak

"ez gaude ados nahastuta bildutako 
hondakinak zabortegietara eramatearekin"
debagoiena eredu zabortegirik ez! Plataformako bi ordezkarik agerraldia egin 
zuten batzar nagusietan, elkarrekin Podemosek eta eh bilduk eskatuta
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MIrEN ArrEgI  |  arrasate

Atzo hasi zuen EAJk gainerako 
alderdiekin iragarritako bilera 
sorta –domekako hauteskundee-
tan Legebiltzarrerako 29 eserle-
ku eskuratu zituen– . Oraingoz, 
aukera guztiak daude mahai 
gainean, baita bakarrik gober-

natzearena ere. EH Bilduk hiru-
ko itun bat egiteko eskaintza 
berretsi dio Arnaldo Otegiren 
ahotik eta Elkarrekin Podemosek 
bere burua oposizioan ikusten 
dutela esan du. Jeltzaleek adie-
razi dute,  bestetik, Alderdi Sozia-
listarekin Gipuzkoako Foru 

Aldundian duten itunak Gipuz-
koako diputazioko gobernuari 
egonkortasuna eman diola.  

EH Bildu Debagoienean nagusi 
Debagoienean EH Bildu izan da 
alderdi bozkatuena azkenengo 
urteotan bezala, nahiz eta jeltza-
leek -bigarren indarra- murriztu 
egin duten 2012koetan lehenen-
goarekiko zuten aldea. EAJ alka-
tetza duen lau herrietatik hirutan 
-Arrasate, Aretxabaleta eta Esko-
riatza- irabazle atera da, baina 
Bergaran EH Bildu nagusitu zaio, 
ia 200 botoren aldearekin. Oste-
rantzean, EH Bildu nagusitu da 
Oñatin, Antzuolan, Aramaion, 
Elgetan eta Leintz Gatzagan.  

Ordezkarien balorazioa
Pozik azaldu dira EAJko Deba-
goieneko ordezkariak hauteskun-
deetan EAJk lortutako emaitze-
kin. Victoriano Gallastegi berga-
rarrak oso pozik daudela eta 
programan agindutakoa beteko 
dutela adierazi du astean. EH 
Bildu koalizioko Oñatiko alkate 
Mikel Biainek, berriz, nabarmen-
du du Legebiltzarrean erabaki-
tzeko eskubidearen aldeko gehien-
goa dagoela eta horrek ilusioa 
pizten duela: "Ikusi egin beharko 
da, baina, zein paper jokatzen 
duen EAJk". Podemos alderdiko 
Salva Gonzalezek, bestetik, kan-
painan izan dituzten "zailtasunak" 
ekarri ditu gogora, eta horiek 
kontuan izanda emaitzekin pozik 
daudela gaineratu du. PSE-EEko 
Paco Gartziak emaitzak onak ez, 
baina txarrenak ere ez direla 
esan du. 

Hauteskundeen ondoren, 
gobernatzeko aukeretan 
pentsatzeko garaia da

eaj izan da garaile eaen; debagoienean, eh bildu

abstentzioa inoizko handiena izan da: ia %38

"Jakin behar da 
botoa ematen 
ez duenak 
zergatik ez duen 
ematen"
muko irakas-
le eta ikertzai-
le da ainhoa 
l a r r a ñ a g a 
bergararra . 
emaitzen gai-
nean aritu gara harekin.
EAJ atera da garaile eta era-
bakitzeko eskubidearen 
aldeko gehiengoa izango da  
legebiltzarrean. Zer gerta-
tuko da?
Paktuei dagokienez aurrei-
kusten da eajk alderdi sozia-
listarekin negoziatzea. nekez 
ikusten dut beste edozelako 
akordio. erabakitzeko eskubi-
dearen bidean zer gertatuko 
den? ezer ez. esango nuke 
kontzeptu horren inguruan 
nahasketa handia dagoela eta  
ez dagoela sustantziazko urra-
tsik egiteko borondaterik. 
EH Bildu izan da indar nagu-
sia debagoienean eta biga-
rrena EAJ, 500 botoko 
aldearekin. Hirugarren inda-
rrarekiko aldea handia da. 
herri mailan gertatzen diren 
fluktuazioak gauzak bat dira 
eta beste gauza bat da plano 
autonomikoa. aurreikusten zen 
eh bilduren gorakada. arnaldo 
Otegiren figura hor dago; gai-
nera, lider berri eta indartsuak 
atera dituzte.  
Abstentzioa inoizko handie-
na izan da. Ia %38.
aztertu behar da botoa ematen 
ez duenak zergatik ez duen 
ematen. batetik, konfiantza 
falta dago; politikak duen des-
prestigioa…. badago baita ere 
politikoki aktiboa den sektore 
bat makineria hori elikatzen 
aurrerapausorik emango ez 
dela pentsatzen duena. abs-
tentzio aktiboa, esan gura dut.

AInHOA LArrAñAGA 
iraKaslea

goiena

"Lehen bi 
alderdien 
mezuak 
errotuta daude 
Debagoienean"
jesus ugalde 
uribe-etxe-
barria (berga-
r a ,  1 9 5 7 ) . 
Kimika Fisi-
koko katedra-
duna da euskal herriko uni-
bertsitatean (ehu).
EAJ atera da garaile eta era-
bakitzeko eskubidearen 
aldeko gehiengoa izango da 
legebiltzarrean. Zer gerta-
tuko da?
ez dakit. oso igarle eskasa 
izan naiz orain arte izan diren 
hauteskundeen ondorengoak 
antzemateko. askotan, "zer 
gertatuko da ?"-ri erantzun 
ordez "zer gustatuko litzai-
dake gertatzea ?"-ri erantzu-
ten diot konturatu gabe eta 
gehienetan ez dira berdinak 
izaten.
EH Bildu izan da indar nagu-
sia debagoienean eta biga-
rrena EAJ, 500 botoko 
aldearekin. Hirugarren inda-
rrarekiko aldea handia da. 
bi alderdi horiek eta euren mezu 
politikoak guztiz errotuak dau-
de eskualdean. gainontzeko 
alderdienak ez bezala. baina 
hau ez da balorazio bat, des-
kribapen soila baizik.
Abstentzioa inoizko han-
diena izan da. Ia %38.
boto zuriak izango balira, ongi, 
baina abstentzioa... badakit 
badaudela hainbat elkarte 
hauteskundeetan parte ez 
hartzea aldarrikatzen dutenak 
eta ulertzen ditut beren arra-
zoiak, baina ez zait iruditzen 
abstenitu diren ehunetik hogei-
ta hemezortzi horiek talde 
hauetakoak direnik. absten-
tzioa handiegia izan da, nire 
gusturako.

jEsus uGALDE 
jaKiundeKo Presidentea

goiena

Pello uriZar
e h  b i l d u

Arrasate, 1968. 
Ingeniaria. Eusko 
Alkartasuneko 
idazkari nagusia da 
2009tik. 1995etik 
1997ra eta 2000tik 
2007ra Arrasateko 
zinegotzi izana da. 
Legebiltzarkide izan 
da Eusko 
Lagebiltzarreko X. 
Legegintzaldian 
(2011-2016).

reBeka uBera 
e h  b i l d u

Elgeta, 1972. 
Magisteritzan 
lizentziaduna. 
Gipuzkoako Batzar 
Nagusietako 
batzarkidea. 2014ko 
azarotik Aralarko 
idazkari nagusia da 
Zabaleta ordezkatuz. 
Legebiltzarkide izan 
da Legebiltzarreko X. 
Legegintzaldian 
(2011-2016).

larrai tZ ug arte
e h  b i l d u

Oñati, 1976. 
Zuzenbidean 
doktorea eta 
kriminologian aditua. 
2011tik 2015era 
Gipuzkoako Foru 
Aldundiko 
Azpiegiturak eta 
Mugikortasun Foru 
Diputatua izan da, 
baita erakunde 
horretako 
bozeramailea ere. 

mai De r otame n Di  
eh bildu

Eskoriatza, 1976. 
Ingeniaria. 
Orendainen jaioa da, 
baina Eskoriatzan 
bizi da. Hiru 
agintalditan izan da 
Eskoriatzan 
zinegotzi. 
Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Finantza 
eta Aurrekontu 
alorreko zuzendari 
izana da. 

ai tor urr u tia 
e a J

Eskoriatza, 1973. 
2015eko irailaren 
amaieraz geroztik 
legebiltzarkidea da, 
Maria Eugenia 
Arrizabalaga 
ordezkatuz. 
Eskoriatzako EAJren 
alkategai eta 
zinegotzi izan da 
aurreko bi 
agintaldietan, 
2007tik 2014ra. 

lu is Javier  teller ia
e a J

Antzuola, 1957. 
Biologian eta 
ekologian doktorea 
EHUn, 1984tik. Azti 
- Tecnalia eta Neiker 
-Tecnaliako 
zuzendari izandakoa 
1987tik 1990era. 
Legebiltzarkide izan 
da Eusko 
Legebiltzarreko X. 
Legegintzaldian 
(2011-2016).

r afaela r om er o 
p s e - e e

Quintana de la 
Serenan (Badajoz, 
1972) jaioa, gaztaroa 
Arrasaten eman zuen 
eta zinegotzi izan 
zen (1995-1998). 
Gipuzkoako Batzar 
Nagusietako 
presidentea 2007-
2011 bitartean. 
Sozialisten 
bozeramaile izan da 
Batzar Nagusietan. 
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Debagoienean, EH Bildu izan 
da alderdi bozkatuena. Guztira 
12.357 boto eskuratu ditu. Biga-
rren alderdi bozkatuena EAJ 
izan da, 11.822 botorekin. Lehen 
bi indar nagusiak nahiko pare-
katuta daude eskualdean, 500 
bat botoren aldea baitago bien 
artean. 2012ko Legebiltzarreta-
koetan, ia 3.000koa zen. Hiru-
garren Elkarrekin Podemos 
koalizioa gelditu da, 4.059rekin, 
eta laugarren PSE-EE, 2.448rekin. 
PPk 1.086 boto lortu ditu eta 
Ciudadanosek 248.

Lehenengo biak botoetan gertuago

eusko 
LegebiLtzarra 

2016

elkarrekin 
Podemos

9

eaj
29

eH 
Bildu

17

elkarrekin 
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Urriaren 21etik aurrera 
Goiena aldizkaria 
indartsuago etorriko da

Albisteak zabalagoa emango dizkizu.
Orrialde gehiago izango ditu.
Neurri erabilgarriagoa izango du.

+

+

+
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gipuzkoako
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arrasateko
udala
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udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala
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laguntzaileak

g u t u n a k

Eskerrik asko, 
Gatzaga! 
Nerea Altuna, Ainhoa Barandiaran, 
Jaione Makazaga eta Saioa urrutia
(gatzagako guraso elkartearen 
izenean, gurel)
leintz gatzaga

Kaixo! 
GURELeko kideok 

Gatzagako herritar guztiei 
eskerrak eman nahi 
dizkizuegu.

Eskerrik asko azken 
urteetan egin diren ekintzetan 
parte hartzeagatik –argazki 
erraldoia, sinadura bilketak, 
zozketak, Lakuara irteera…–; 
eskerrik asko eskolak eta herri 
honek merezi duela 
gogorarazteagatik; eskerrik 
asko baxu egon garenean 
animatzeagatik; azken finean, 
eskerrik asko emandako babes 
guztiagatik. 

Mundialak zarete!
Duela gutxi jakin dugu 

aurtengo ikasturterako eskola 
ez dutela itxiko. Berri oso onak 
dira! Eta gure poza zuekin 
partekatu nahi dugu. Arazoei 
aurre egiteko batzen bagara, 
nola ez gara ospatzeko batuko?

Eskerrik asko, bihotzez, eta 
zorionak gatzagar guztioi, eta 
baita bide honetan lagun izan 
zaituztegun elkarte, erakunde, 
sindikatu zein norbanako 
guztiei ere.

Maitatu eskola, maitatu 
herria!

Igandean, zatoz 
Kilometroetara... 
bizikletan!
Itxaso Fernandez
(aranzadi ikastolako dbhoko 2. 
mailako ikasleen izenean)
bergara

Igande honetan Kilometroak 
jaia ospatuko da Bergaran, 
Aranzadi Ikastolak antolatuta. 

Ikastola honen 
helburuetako bat Kilometroak 
jai jasangarria ospatzea   
denez, igandean Bergarara 
bizikletaz etortzera animatzen 
zaituztegu.

Kutsadurarik ez du sortzen; 
garbia da; osasungarria; 
dibertigarria; bidegorri eta 
aparkalekuak erabilgarri 
izango dira; egokia eta erosoa 

da; talde, lagunekin nahiz 
familian joateko aproposa; 
ordutegi aldetik ez dauka 
mugarik eta nork bere kasa 
antolatu ahal du joan-etorria; 
ez dauka kosturik; autobusen 
edo bestelako ibilgailu edo 
garraiobideen kopurua 
murriztea dakar…

Onurak asko dira, hortaz, 
eta, gainera, bizikleta martxak 
antolatu dira Oñati, Arrasate, 
Antzuola eta Soraluzetik. Bi 
martxa egongo dira: bat, 
09:00etan; eta bestea, 10:30ean 
(Antzuola, 10:00). Martxez gain, 
norbera nahi duenean ere etor 
daiteke.

Martxetarako, topaguneak 
egongo dira: Arrasaten, 
Eroskiko aparkalekuan; 
Oñatin, Etxe Aundin; 
Antzuolan, herriko plazan; eta 
Soraluzen, bidegorriaren 
hasieran. 

Aparkalekuetan zaindariak 
egongo dira, 20:00ak arte, 
sartzen laguntzeko, 
aparkatzeko, bizikletak   
zaindu eta ateratzen 
laguntzeko ere. Bi aparkaleku 
izango dira: bat, Labegaraietan; 
eta bestea, Agorrosingo kirol 
eremuan. 

Ea, bada, animatu!

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena-abizenak, herria eta telefonoa. gutuna helarazteko: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  Faxa: 943 25 05 00

G
atazka da gizartea mugiarazten duen gurpila, eta zibiliza-
zioaren erronka berau "ahalik eta baketsuen" bideratzea, 
kontrako muturrean "ahalik eta odoltsuen" dago eta. Gataz-
ka hor da beti, baina ahalik eta urrutien gura da. Gataz-

karen kudeaketarako masterrak, ostera, gero eta gehiago dira. 
Inpresioa dut hauteskunde kanpainan alderdiek ihes egiten 

diotela gatazkari. Ez da erakargarria. Gipuzkoan, adibidez, erraus-
tegiaren inguruan gatazka handia dago, baina ez da ispilatu hau-
teskundeetan. Beste arazo bat: milaka langile egon daitezke 
hitzarmen kolektibo barik, eta horrek liskarra sortzen du gehien-
go sindikalaren eta Jaurlaritza-
ren artean, baina hauteskundee-
tan jai.

Eskandalu soziala sortzen da 
argazkiak umetxoa hondartzan 
hilik azaleratzen duenean. Euro-
par Batasunak eraiki gura duen 
harresiaren gaiak bat egiten du 
denboran kanpainarekin, baina 
hemen berriro ere jai. "Ez dugu 
eskumenik", esango du batek; 
"Eta, gainera, gai arantzatsua da”, pentsatu besteak: errefuxiatuak, 
immigranteak… Hobe alfonbra azpira.

Gutxiegi islatu da gatazka soziala hauteskundeetan, baina hori 
ere bada esanguratsua, noiz eta krisia geratzeko etorri denean. 
Legebiltzarrerako hauteskundeak eta bere emaitzak hor daude, 
herritarrak hautatu du eta kito. Baina horrek ez du gatazka sozia-
la ezabatzen, ez eragile sozialen zilegitasuna txikitzen.

Urkullu lehendakariari ez zaio gustatzen "ardurarik gabeko" 
mugimendu sozialek alderdien jarduna "baldintzatzea". Kontua da 
hauteskundeek ez dutela beti errealitate soziala islatzen, eta eske-
rrak; demokrazia ordezkatzaileak ezin duela demokrazia parte-har-
tzailea ezabatu. Eta eskuinaren bake soziala eta egonkortasun 
mitikoa gatazkaz blai daudela.

Erraustegira itzulita, Gipuzkoako errealitate instituzionalak 
aurrera atera nahi du, baina kontsulta batean gipuzkoarren gehien-
goak esango lioke ezetz, argi eta garbi, gainera. Ezetz?

xABIEr lETONA
goiena.eus/komunitatea/

Gatazkaz blai

Hauteskundeek ez 
dute beti errealitate 
soziala islatzen, eta 
eskerrak

Z a B a l i k
uNAI BuSTurIA | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a Z k i Z

B
adira erreskadan ematen ditugun animo mezuak, sare 
sozialek horretarako ematen duten erraztasunaz baliatuta. 
Albiste txar baten berri izan, eta olatua dator segidan. 
Baina bata bestearen jarraian jasotako animo! horrek 

indarra galtzen duen sentsazioa izaten dut maiz, mezuak berak 
indarra galduko balu moduan, edo errazegi emango bagenitu 
moduan. Niri, besteak kostatzen zaizkit gehiago; benetan iristen 
diren animo mezuak, begietara begira ematen direnak, besarkada 
batekin edo bizkarrean kolpe batekin lagunduta. Egunero ez ditu-
gu halakoak behar, baina tarteka eskertzen dira. Bada, animo! Bai, 
badakit, errazena egin dut orain ere.

xABIEr urZElAI  | xurzelai@goiena.eus

Animo!

u st e a k  u st e
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Deki-k, Ekideko marka berriak, BabybalanZ 
kulunkailua aurkeztu du Koloniako K&J Ferian
BabybalanZ kulunkailu automatikoek haurtxoaren kotxetxoa edo sehaska modu seguru eta automatikoan mugitzen dute. Produktua bere-
ziki diseinatu da kulunka-abiadura amaren bihotzaren taupaden antzekoa izan dadin, haurtxoa baretzen laguntzen duen mugimendu sua-
be eta natural batekin. Gainera, arinak, seguruak eta erabilerrazak dira.

Ekide 25 urtetik gorako ibilbidea duen Arra-
saten sortutako enpresa da, ingeniaritzaren 
eta fabrikazio-teknologien integrazioan adi-
tua dena.
Duela urtebete, Ekidek Deki marka 
sortu zuen bere produktu propioak 
garatu, fabrikatu eta komertzializatzeko 
helburuarekin 

Eguneroko bizitza errazteko eta erosoagoa 
egiteko produktu teknologikoak garatzen 
ditu Deki markak. Honela, ingeniaritza eta 
berrikuntza uztartuz, Dekik hemen zein bes-
te herrialde batzuetan oso ezagunak diren 
produktuak garatuak ditu; esaterako, Dry&Go 
(lehenengo paraplis), umeen karrotxoetan 
zein gurpil-aulkietan euritakoa jartzeko eus-
karria. 
Produktu hauek nazioartean izan duten 
harrera ona ikusita,  I+G alderdia sustatu 
eta indartzera bultzatu du Ekide, produktu 
teknologikoagoak sortzeko, eta, honen frui-
tu, haur-kotxeak eta sehaskak automatiko-
ki kulunkatzeko gailu automatikoaren gara-
pena izan da.

Ingeniaritza eta berrikuntza uztartuz, 
Dekik hemen zein beste herrialde 
batzuetan oso ezagunak diren 
produktuak garatuak ditu; esaterako, 
Dry&Go (lehenengo paraplis)

Artikulu teknologiko eta berritzaile hauek 
mundu mailan erreferente diren  Kind & 
Jungend Koloniako (Alemania) eta Las 
Vegasko (AEB) azoketan aurkeztu berri 
dituzte. Azoka hauek mundu osoko hau-
rren sektoreko ia 40.000 bisitari profe-
sional biltzen dituzte. Eta bertan jaso 
duten harrera eta oihartzun zabala 
bultzada ederra izaten ari dira 
hasitako bide berri honentzat.
110 pertsonak osatzen duten 
enpresa honen jarduna 3 espa-

rru ezberdinetan sailkatua dago: automoziora-
ko kontrol-tresnen diseinua eta fabrikazioa; 
material  eta prozesu ezberdinetan burututako 
serie laburrentzat ingeniaritza eta fabrikazioa; 
eta azkenik, ikusmen artifiziala, fabrikazio-pro-
zesuari balioa erantsiz eta bezeroei irtenbide 
globalak eskainiz. Horrela,  Ekide hainbat sek-
toretan presente dago; esaterako, automobil-
gintza, trenbide, autobus edo elektromedikun-
tzan.

EKIDE S.L.  •  Telleria Kalea 2, Arrasate  •  www.ekide.es  •  www.dekiproducts.com • info@dekiproducts.com

Ekideren produktu berriak ikusmina sortu zuen Kolonian egindako Kind & Jungend azokan.
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H e r r i a k

ENEkO AZurMENdI  |  leintz gatzaga

Leintz Gatzagako Udalak honda-
kin organikoa kudeatzeko dara-
bilen eredua aztertzen du Joseba 
Sanchez ingurumen aholkulariak 
landutako txostenak. Uztailean  
Gijonen txostenaren alde sozio-
logikoa aurkeztu zuen Sanchezek 
eta orain, Belgraden –Serbia–, 
alde teknikoa aurkeztu du, mun-
du mailako kongresu batean. 
Hala ere, bere lankide batek aur-
keztu behar izan du, Ramon Pla-
nak, Sanchezek ezin izan du-eta 
bertara joan.

Eredu deszentralizatua 
Hondakin organikoa sortzen den 
leku berean kudeatzean oinarri-
tzen da eredu deszentralizatua. 
"Hondakina jaso eta leku zentra-
lizatu batera eraman beharrean, 
tokian bertan tratatzea da", azal-
du du Sanchezek. Hain zuzen ere, 
eredu hau da Leintz Gatzagak 
erabiltzen duena. 

Arrakastatsua 
Oso erantzun ona izan du lan 
honek kongresuan. "Bertan zeu-
denengan interes handia piztu 
zuen nire lanak; egia esan, ez 
nuen espero", nabarmendu du 
Sanchezek. "Udalak egindako 
lana baloratu zuten. Agian, hemen 
ez dugu hainbeste baloratzen, 
baina beste leku batzuetan asko 
baloratu dute", gaineratu du. 
Oraindik deiak eta e-mailak jaso-
tzen dituela dio, informazio eske.

Kongresu garrantzitsua 
Besteak beste, mundu osotik joan-
dako ingeniariak, politikariak 
eta teknikariak batu dituen kon-
gresua izan da Belgraden eginikoa, 
72 herrialdetatik hurbildutako 
1.300 parte-hartzaile baino gehia-
go batu dituena. Bertan parte 
hartu ahal izateko, martxoan 
eman zuen izena Sanchezek. "Lehe-
nik, laburpena bidaltzen duzu, 
eta, horren arabera, zure lana 

kongresuan aurkezteko aukera 
ematen dizute edo ez", dio txos-
tenaren egileak. Kongresu horren 
baitan, ondorengo saioan aur-
keztu zen Sanchezen lana: Hon-
dakin organikoa prozesu biologi-
ko bitartez kudeatzeko eredu 
deszentralizatuak.

Erreferente 
Leintz Gatzagan erabiltzen den 
eredu hau mundu mailako erre-

ferente bihurtu da. "Beste herrial-
de askotan, konpostajea erabiltzen 
da eta iniziatiba batzuk ere badau-
de, baina ez da benetako erre-
minta bat bezala erabiltzen. 
Beraiendako, konpostaje deszen-
tralizatua da 300 tonako planta 
bat. Beraz, eskala txikiagoan egin 
daitekeela eta ondo funtzionatzen 
duela ikusten dutenean, harritu 
egiten dira", azaldu du ingurumen 
aholkulariak. Gaineratu du hemen 

"herri guztian" kudeatzen dela 
hondakin organikoa, eta hori, 
leku askotan, planteatu ere ez 
dutela egin oraindik. 

Bailaran, bakarra
Debagoien osoan, Leintz Gatzaga 
da organikoa kudeatzeko eredu 
hau erabiltzen duen herri baka-
rra, nahiz eta herri guztietan 
kudeatu. "Eskoriatzan, adibidez, 
auzo-konposta egiten dute, baina, 
horrez gain, bilketa ere badago. 
Gatzagan herritarrendako bilke-
ta sistemarik ez dago", azpima-
rratu du.

IsWAko kide
International Solid Waste Asso-
ciation erakundeko bazkide da 
Sanchez. Horregatik, kongresue-
tarako harremana "errazagoa" 
dela aitortu du. 

organikoa konpostaren bidez tratatzeari buruzko txostena aurkeztu dute belgrad-en

leintz gatzagako hondakinen kudeaketa eredua aztertu du joseba sanchez teknikariak

Mundu mailako erreferente

Joseba Sanchez txostenaren egilea, Leintz Gatzagako konpost-gunean.  |   imanol beloKi

joseba sanchez leitzarra da hondakin 
organikoak kudeatzeari buruzko txos-
ten honen egilea. bere doktoretza 
lanaren parte da txosten hau.
Zer da, zehazki, txosten honetan 
aztertu duzuna?
orain arte, hondakin organikoaren 
kudeaketa sistema beti bera izan da; 
hau da, jaso eta toki zentralizatu bate-
ra eraman, bertan tratatzeko. nik 
aztertu dudana, ordea, aurkakoa da; 
eredu deszentralizatua, hondakin horiek 
sortutako tokian bertan kudeatzea. 
lehenik, sozialki aztertu nuen:  jendea 
pozik zegoen sistema honekin edo ez; 
jendeak egiten zuen edo ez; ez bazuen 
egiten, zergatik, eta abar. txostenaren 
alde hori gijonen aurkeztu nuen eta 
belgrad-en, berriz, alde teknikoa; hau 

da, behin eredu horren aldeko apustua 
eginda, ekonomikoki eta teknikoki 
bideragarria den. 
Zer egin duzu bideragarria den edo 
ez jakiteko?
lehenik, edukiontziak aztertu, jendeak 
egiten duela frogatzeko. 
nahiko ongi eginda 
zegoela ikusi nuen. 
ondoren, sistema aurre-
ra eramateko, pertsona 
baten beharra zegoela 
konturatu nintzen, eta, 
kasu honetan, herriko 
brigada izango litzateke. azkenik, 
kalkulatu nuen brigada horrek nolako 
lan-karga izango lukeen. baldintza 
horiek kontuan hartuta, gainontzeko 
sistemekin konparatu. 

Organikoan bakarrik zentratzen da 
sistema hau?
hori da. legeak dio zabortegira ezin 
dela bota eta ezin dela erre egonkor-
tu gabe dagoen gauza bat. gaur egun, 
guk gipuzkoan egiten duguna da orga-

nikoa eta dena nahas-
tuta zabortegira bota. 
beraz, guk egiten dugu-
na da organikoa kendu, 
legea betetzeko, eta 
beste modu batean 
kudeatu, epelera era-
man beharrean, herrian 

bertan tratatu. oraingoz, organikoa-
rekin bakarrik egiten dugu, baina 
hemendik 5-10 urtera estrapolatu 
egin beharko litzateke gainontzeko 
frakzioetara.

Belgradeko kongresuaren ostean, 
deiak eta e-mailak jasotzen ari zara, 
informazio eske.
bai. Kontua da kongresuan 25 minu-
tu ematen dizkizutela azaldu beha-
rrekoa azaltzeko. gainera, normalean 
jendeak ez du galdetzen eta momen-
tuan jasotako informazioarekin gel-
ditzen da.  gure kasuan, ordea, alde-
rantzizkoa izan zen. deitu egin digu-
te, galdetzeko, interesatzeko eta 
hobeto azaltzeko. egia esan, ez nuen 
espero hainbesterainoko interesik; 
beraz, oso pozik. 
Nondik sortu zitzaizun txosten hau 
egiteko aukera?
nire doktoretza lanaren barruan dago  
kokatuta azterketa hau. nafarroako 
eta euskal autonomia erkidegoko 

sistema guztiak ari naiz aztertzen. 
Kasu honetan, gatzagako udalak ahol-
kulari bezala kontratatu ninduen eta 
sakonago eta bertatik bertara aztertu 
ahal izan dut. azkenengo urtebetean 
ni egon naiz gatzagan eta orain dela 
bi urte mankomunitatearekin egiten 
nuen lan. beraz, zenbat eta denbora 
luzeagoa izan, orduan eta sakonago 
aztertzeko aukera ematen dizu. 

joseba sanchez

"Ez nuen hainbesterainoko interesik espero, pozik nago"
jOsEBA sAncHEZ | ingurumen aholKularia eta txostenaren egilea

"Hemendik 5-10 
urtera, beste 
frakzioetara 
estrapolatu 
beharko litzateke"

Eredu honek 
interesa piztu du 
nazioarteko zenbait 
profesionalengan

Herrian sortutako 
hondakin organikoa 
herrian kudeatzen 
du leintz gatzagak

LEIntZ GAtZAGA
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DantZa

Urriak 1
'Tormenta' / Cía Cielo rasO

Haur antZErKia

Abenduak 3
'Moby Dick' / Gorakada

antZErKia

Urriak 30
'Mami Lebrun' / Xake produkzioak

ZarZuEla

Azaroak 19, 20, 25 eta 26
'La del soto del parral' / Izaskun Murgia Elkarte Lirikoa

MusiKa

Abenduaren 23
Benito Lertxundi

OPEra

Urriak 18
'El Barbero de Sevilla' / Ozenki elkartea

MusiKa

Abenduaren 8tik 11ra
XXIV. Nazioarteko Akordeoi lehiaketa

Azaroak 12
'Vuelos' / Aracaladanza

DantZa

Kultura Saila

MusiKa

Abenduak 31
Arrasate Musikaleko banda

antZErKia

Azaroak 6
'Aingeru ala kurriloi?' / Doke antzerki taldea

Sarrerak:
www.arrasate.eus
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Astelehenetik asteazkenera: 09:30 – 16:00
Ostegunetan eta ostiraletan: 09:30 – 19:00 | Zapatuetan: 09:00 – 13:00

Zabaldu berria!
MARITXUTAN
ZABALIK!
Txanda 
eskatu

Tel.: 943 04 10 07 | Antso Abarka 6 | Zigarrola | Arrasate

Ile biltzea + 
Makillajea + 
Orraztea 

45 e

J.B.  |  arrasate

Maritxu Kajoik 40 urte beteko 
ditu aurten. Urriaren 7an ospa-
tuko da, ohikoa baino gehiago 
itxaron beharko da aurten urteko 
egunik dotoreenerako. Gainera, 
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 
jaieguna izango dela aprobetxa-
tuta, goizeko jai giroa indartzen 
saiatu da Komisiñua. Lau hamar-
kada beteko ditu txikiteroen zain-
dariak, eta, hasierako urteak 
gogora ekartzeko, eskapulario 
karratuak atera dituzte aurten: 
"Biziberrituta dator Maritxu, gaz-
tetasuna eta lagun artean ondo 
pasatzeko gogoak ez direlako adi-
nean eramaten, jarreran baizik". 

trikitixa Eskolak 25 urte
Urtero moduan, egun handiaren 
aurreko egubakoitzean Nobenai-
xua ospatuko dute Maritxu azpian 
(18:30). Arrasateko Trikitixa Esko-
la omenduko dute gaur, aurten 
25 urte betetzen dituela aintzat 
hartuta: "Herrian egin duten eta 
egiten duten lan guztiarengatik 
jasoko dute inbutu preziatua". 

Komisiñuak jakinarazi due-
nez, ikasleek trikiti eta panderoak 
astinduko dituzte Maritxupean. 
Eta, urteroko ohiturari jarraituz, 
"primerako" ardoa eta gazta pro-
batzeko aukera egongo da Triki-
tixa Eskolako kideei esker ona 
adierazteko ekitaldiaren ostean.

Trikitixa Eskolari jarriko diote 
inbutu preziatua gaur, Maritxupean

Santa Ageda abesbatzako Eugenio Gallastegi iazko Nobenaixuan.  |   larraitz zeberio

Atzerantz begirada izeneko aukerak jaso ditu boto gehien.  |   arrasateKo udala

JOkIN BErEZIArTuA  |  arrasate

Udaletxean 36 urtez euskara tek-
nikari izan den Joxefe Diaz de 
Tuestak erretiratu zen egunean  
GOIENAri emandako elkarrizke-
taren harira –"Euskara zerbitzua 
kili-kolo geldituko da; egoera kez-
kagarria da", zioen, besteak beste–, 
oharra kaleratu du Udal Gober-
nuak, euskararekiko konpromisoa 

berretsita: "Euskarak garrantzi 
handia dauka, gure kulturaren 
oinarritzat har genezake eta Arra-
sate euskalgintzan aitzindaritzat 
jotzen dugu. Udaleko gai estrate-
gikoa da eta momentu egokian 
gaude sail honetan hausnarketa 
sakon bat egiteko eta, etorkizu-
nerako erabakiak hartuta, aurre-
rapauso sendoak emateko".   

Alkatetzatik zuzenean 
Euskara Saila "transbertsala" 
izan behar dela uste du egungo 
gobernuak: "Benetan duen garran-
tzia eman behar zaio, eta, horre-
gatik, Alkatetzatik zuzenean era-
mango den departamentua izatea 
proposatzen dugu, horrek eka-
rriko dituen aldaketa guztiekin". 
Erlojuaren Eraikinera pasatu 

nahi den Udal Euskaltegiaren 
papera ere indartu nahi dute, 
besteak beste: "Langileen espe-
rientzia erabiliko dugu Euskara 
Sailean inplikaturik eta aktiboki 
lan egin dezaten, eta ez irakasle 
soil bezala". Horrekin batera, 
Kultura Sailarekin eta herriko 
elkarteekin zein eragileekin elkar-
lana "aktiboki" areagotu gura du 
Gobernuak.

Gainera, Euskara Saileko tek-
nikari guztien lan profesionala 
eskertu gura du Udalak. "Etor-
kizunean ere euren lana eta ezin-
besteko kolaborazioa izaten jarrai-
tuko dugula espero dugu. Arra-
saten baditugu taldeak, elkarteak, 
komunikabideak, euskararen 
inguruan gogor eta ondo lan egi-
ten dutenak. Gure hizkuntza 
minoritarioa izanik, euskararen 
aldeko estimulazio politikak beha-
rrezkoak dira eta horretan jarrai-
tuko dugu", diote oharrean. 

Euskara "gai estrategikoa" 
da Udal Gobernuarentzat

sail horretan "hausnarketa sakona" egiten dihardute 

udal barruan zein kanpoan elkarlana sustatuko dute

J.B.  |  arrasate

Udaleko Obrak, Zerbitzuak, Man-
tenua eta Auzoak batzordeak 
eman du Gipuzkoa etorbiderako 
(Elma) hormarendako irudi 
aukeratuaren berri. Udalak ire-
kitako parte-hartze prozesuan 
261 boto jaso dira –173 webgu-
nean eta 88 BAZen–; horietatik 
115 boto jaso ditu Atzerantz 
begirada-k, 60 Basoa-k, 41 Arra-
sateko historia-k, 32 Monumen-
tu-k eta 13 Udazkeneko basoa-k. 

Bilboko Wallart Mural Pain-
ting enpresaren ardura izango 
da horma-irudi berria egitea. 
"Garbiketa lanak amaitzear 
dituzte eta onddoak kentzeko 
tratamendua ere emango diote 
paretari. Zuriz margotuko dute 
lehendabizi eta gero gainetik 
irudi berria marraztu. Egural-
diak laguntzen badu hiru edo 
lau aste beharko dira lanak 

amaitzeko. Azkar bukatu baino 
gehiago, garrantzitsuena da hor-
ma behar den moduan gelditzea", 
adierazi du Oscar Garciak. Lanek 
15.125 euroko aurrekontua dute.   

Muralart taldearen aukerak 
Mural berri bat egingo zela 
zabaldu eta gutxira herriko 
Muralart taldeak beste bost 
proposamen aurkeztu zituen. 
"Lanak lehiaketa publiko bidez 
esleitzea erabaki genuen eta 
horretarako ezinbestekoa da 
izaera juridikoa duen elkarte 
bat izatea. Hala ere, eurekin 
egin genuen berba etorkizune-
ko proiektuetarako eta onartu 
genuen, kreditu aldaketa baten 
bidez, 2.000 euroko partida bat 
irekitzea", dio Garciak. Partida 
hori Erlojuaren Eraikinean 
mural berri bat egitera bidera-
tuko da (ikus 13. orria).

115 botorekin, 'Atzerantz begirada' 
izeneko horma-irudia Elmarako

S
exua bezain erotikoa, 
hura bezain erakar-
garria, omen da bote-
rea. Gizakiok  "agin-

tzeko grina" hutsa garela 
oihukatzen zuen Nietzschek. 
Eta badirudi oker ez zebilela. 

Nagusitasun gogoa odo-
lean daramagula dirudi eta 
ondorioz, obeditzeko zaleta-
suna patologiatzat hartuta 
daukagu. 

Gutako bakoitzari bere 
esparruan, arlo umilenean 
bada ere, baino hartan bes-
terik ez bada, bertako erre-
ge izateko sentimenduak 
gainezka egiten digu.

"Gizona gizonarentzako 
otso" zioenak abere taldeki-
deen mailan funtzionatzen 
den indarraren hierarkia 
islatu nahi izan zigun eta 
desbideratuta ez zebilela 
aitortu beharra dago. 

Aste honetan, gurean, 
beste behin –azkenaldi hone-
tan gehiegitxo ez bada ere– 
botoen boloa egin dugu. 

Haurrak plazan balkoitik 
botatzen diren gozokiak 
harrapatzeko egiten duten 
saiakera bezain zalapartaria, 
hortxe ibili dira hautagaiak 
botoen eskukadak beregana-
tu nahian. 

Demokraziaren jokoan 
patrikak eta poltsak herria-
ren nahiarekin betetzea nahi 
izatea zilegi da, baldin eta 
nagusitasunaren jokoaren 
amaieran patrika horiek ondo 
hustuta eta garbi garbiak 
etxeratzen badira. 

Nazareteko Jesusek aspal-
dian esan zigun: "Zuen artean 
nagusi izan nahi duenak bego 
zuen zerbitzari". Abere iza-
tetik gizaki izateko bidea da.

Boterea

"Hautagaiak 
botoen eskukadak 
bereganatu 
nahian ibili dira"

n i r e  u s t e Z

HOrAZIO 
ArgArATE

Euskara, aniztasuna eta herrita-
rrak batzen dituen Auzoko egi-
tasmoa gertu dago ikasturte 
berrirako. "Aniztasuna aitortuz, 
euskara komunikazio eta kohesio 
hizkuntza gisa erabiltzeko pro-
posamena da", diote. Jende berria 
erakarri gura dute; hurrengo 
hitzordua Auzokoak dokumenta-
laren proiekzioa urriaren 10ean.

Martxan da berriro 
Auzoko egitasmoa, jende 
berria erakartzeko asmoz 

J.B.  |  arrasate

Segurtasun Sailak gazte arra-
satearrari leporatzen dio azken 
egunetan Musakola auzoko zen-
bait garajetan eta lokal baten 
indarrez sartu eta bizikleta bi, 
zenbait telebista, golf makila 
batzuk eta kutxa gotor bat lapur-
tu izana. Miaketan, agenteak 
konturatu ziren atxilotutako 

gaztearen aitak motxila bat 
gordeta zuela garajean; motxi-
la horretan arma bat topatu 
zuten agenteek, 58 kartutxore-
kin batera. Jabeak 2017ra arte 
armak erabiltzeko debekua 
ezarrita zuela ikusita, hura ere 
atxilotu zuten, armak legez kon-
tra edukitzea egotzita. Aske 
geratu dira, epaiketaren zain.

Aske geratu dira astelehenean atxilotu 
zituzten 22 urteko gaztea eta haren aita
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Eusko Legebiltzarrerako 
ere, EAJ lehen indarra

JOkIN BErEZIArTuA  |  arrasate

EAEn erakutsitako indarraren 
adierazle, EAJ izan zen nagusi 
Arrasaten ere. Arrasateko Uri 
Buru Batzarra "oso pozik" dago 
jasotako babesarekin: "Boto kopu-
ruen analisietan sartu barik, ziu-
rra da 2011z geroztik gero eta 
arrasatear gehiagok eman diotela 
konfiantza EAJri. Joera horrek 
gure proiektua sendotzen du eta 
horrek, beste parametro batzuekin 
batera, herri honek duen eraba-
kitzeko eskubidearen gauzatzea 
geldiezina dela adierazten du. 
Lortuko dugu; esfortzuarekin, 
konstantziarekin, perspektibarekin 
eta izualdi zein muturreko jarre-
ra barik. Arrasatearrei esker on 
sentituena adierazi nahi diegu; 
Udaleko zein Mankomunitateko 
gure ordezkariek lanean jarraitu-
ko dute herritarren ongizaterako". 

EH Bildu bigarren indarra 
Bigarren indarra izan zen EH 
Bildu: "Azken hauteskundeetako 
atzerapausoekin alderatuz, etor-
kizuna beste begi batzuekin ikus-

teko aukera ematen dute emaitza 
hauek. Orainari eta etorkizunari 
begiratzea dagokigu, ezkertiar eta 
independentistok herri honentza-
ko lanean jarraituko dugulako. 
Gaizki eta ongi egindakoetatik 
ikasten eta herritarrei entzuten 
herri egiten jarraituko dugu, librea 
eta justua izango den herrirako. 
Elkarlanean arituko gara, herritik 
eta herrirako, arrasatearrak ezin-
besteko aktibo eta helburu izanik". 

Elkarrekin Podemos, "pozik"
Espainiako hauteskundeetan Arra-
sateko aukerarik bozkatuena izan 
ostean, hirugarren indarra izate-
ra pasatu da Elkarrekin Podemos: 
"Pozik gaude arrasatearren eran-
tzunarekin. Aurreko bi hautes-
kundeetan izandako emaitzak ez 
ditugu errepikatu, baina jakina 
da erkidego mailan beste ardatz 
batzuk hartzen direla kontuan. 
Emaitzok lana zintzotasunez egi-
teko borondatea sendotzen digu-
te. Erronka handia dugu aurretik 
eta proiektu soziala, feminista eta 
ekologista ereiten jarraituko dugu". 

PsE-EEk nabarmen behera 
Arrasaten beherakada handiena 
izan duen alderdia izan da PSE-EE: 
"Boto asko galdu ditugu. Podemos 
min egin egiten ari da bai guri 
eta baita beste alderdi batzuei ere. 
Ez dira izan nahiko genituzkeen 
emaitzak, baina ez dira izan hain-
bat inkestek aurreikusten zuten 
bezain txarrak. Itxaropenarekin, 
herritarren alde jarraituko dugu 
lanean, horretarako gaude eta". 

2012koekin alderatuz jeltzaleak dira gora egin duten 
bakarrak, elkarrekin Podemos ez zegoela aintzat hartuta

J.B.  |  arrasate

Gaur hasi eta domekara arte 
sanmigelak ospatuko dituzte Gara-
gartza auzoan. Gaur trikitilarien 
kalejira (19:30) eta Manex Arrio-
labengoa zein Maria Izaga eta 
Azkaiter Pelox trio taldeen kon-
tzertuak izango dituzte (22:00).    

Biharkoa izango da egun han-
dia: umeendako jolasak eta I. San 
Migel ginkana (11:30), Gorriti eta 
bere animaliak (17:30), trikitila-
riak (19:30) eta Buzkantza Rock 
jaialdia (22:30). Jaialdiaren lau-
garren edizioan honako musika 
talde hauek joko dute: Paranoia, 
Perlata, Krisis, Las Tuerkas eta 
Kadena Perpetua. 

Domekan, berriz, San Migelen 
omenezko meza (11:00) eta Txi-
kitxu-Arrostaitz dantza taldearen 
emanaldia izango dira (12:30). 
Jaiak borobiltzeko auzo bazkaria 
egingo dute, 14:30ean hasita. 

300 bat kilo buzkantza
Ez dago Garagartzako sanmigelak 
ulertzerik buzkantza barik. Aur-
ten ere, egubakoitzean eta zapa-
tuan buzkantzak tomatearekin 
dastatzeko aukera egongo da 
auzo-etxean, 19:00etatik aurrera. 
Urtero legez, 300 bat kilo buzkan-
tza eskatu dituzte antolatzaileek. 

Buzkantza-jana 
eta beste 
Garagartzako 
sanmigeletan

o H a r r a k

IturrItxIPIGAInA 
ErOstEKO ZOZKEtA
Besaide Mendizale Elkartearen 
Iturritxipigaina erosteko zoz-
ketako zenbaki saritua da 1.466. 
Ordezko bi zenbakiak honako 
hauek dira: 1.028 eta 0271.

1954An jAIOtAKOAK
Azaroaren 5ean elkartuko dira. 
Izena emateko 60 euroko 
ordainketa egin behar da urria-
ren 28a baino lehen. Kontu 
korronte zenbakia: 3035 0001 
57 0011136853 (Laboral Kutxa). 

1956An jAIOtAKOAK
Azaroaren 5ean elkartu eta 
Oiartzunera joango dira. Ize-
na emateko kontu korronte 
zenbakia :  3035  0202  75 
2021046272 (Laboral Kutxa). 

1961EAn jAIOtAKOAK
Urriaren 22an elkartuko dira 
eta Zarauzko Kulixka jatetxean 
bazkalduko dute. Izena eman 
behar da urriaren 11 baino 
lehen. Kontu korronte zenba-
kia: 3035 0001 50 0011163282 
(Laboral Kutxa). 

1962An jAIOtAKOAK
Azaroaren 5ean elkartuko 
dira eta Al-Andalus elkartean 
bazkalduko dute. Izena eman 
behar da urriaren 24a baino 
lehen; kontu korronte zenba-
kia: 3035 0001 51 0010123638 
(Laboral Kutxa). 60 euroko 
ordainketa egin beharko da.

J.B.  |  arrasate

Kulturola ekimenaren barruan 
aurreikusita dago Erlojuaren 
Eraikina guztiz berritzea, eta 
Gipuzkoa etorbideko muralaren 
inguruan gertatutakoaren hari-
ra (ikus 12. orria), Udal Gober-
nuak erabaki du herriko Mura-
lart taldea aintzat hartzea lan 
horretarako; 2.000 euroko par-
tida bat bideratuko dute.  

Gobernuak azaldu duenez, 
muralista taldeko ordezkari 
batek Udalari proposatu zion 
"horma esanguratsu" horretan 
mural bat egitea, eraikinak 
iraganean izandako industria 
edota trenarekin harremana 
islatuko lukeena: "Udalak begi 
onez ikusi zuen muralisten pro-

posamena; izan ere, hainbat 
kultura talde eta euskaltegia 
jasoko dituen eraikinean herri-
ko beste artista talde baten lanak 
balio gehigarria ematen dio 
eraikinari berari". 

"Aukera ikusgarriak" 
Gobernuak espero du, Gipuzkoa 
etorbiderako Muralart taldeak 
prestatuta zituen "aukera  ikus-
garriak eta bikainak" ikusita, 
arrasatearrek "gogoz" hartuko 
dutela Erlojuaren Eraikinerako 
proiektua: "Muralista taldeak 
hainbat lan eginda ditu dagoe-
neko herrian eta Erlojuaren 
Eraikina zerrenda luze horri 
gehituko zaion beste lan esan-
guratsu bat izango da".

Erlojuaren Eraikineko irudi 
berria, herriko muralisten esku 

Ezkerraldeko paretan egingo da murala –eraikinari begira eskuinaldean–.  |   j.b.

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 17.446 17.704

abstentzioa %38,53 %35,64

eaJ 3.609  3.361

eH bildu 3.489 4.110

elkarrekin Podemos 1.601 –

Pse-ee 1.145 2.272

PP 480 561

Ciudadanos 121 –

tallErEs CHaPiME
San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22

lastEr, JuMPY COMBi 
Eta sPaCE tOurEr 
GurEKin iZanGO DituGu!

HIRU LUZERA: XS - M - XL
1,90 METRO GARAI* / ALBOKO ATE LERRAKORRAK 
ESKU LIBREKO IREKITZE SISTEMAREKIN
LUZERAN 4 METRO BAINO GEHIAGOKO ZAMATZEA 
MODUWORK-EKIN**

CITROEN JUMPY BERRIA
EZ DAGO EZINEZKORIK

CITROËN-ek nahiago du TOTAL
*XS eta M neurriak furgoirako eta XS, M eta XL konbirako. **XL neurrian.

citroen.es

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 isuria (g/km): 5,1/5,6-133/148 

pUERTA DE ALCALA, MADRIL

CREATIvE TECHNOLOGIE

Ondo pasa sanmigelak!  
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Pasa den zapatuan 2016-2017 
denboraldiko familia argazkia 
atera zuten Ointxe! klubeko talde 
guztiek. Ekitaldian, iazko EBA 
ligako jokalari baliotsuenaren 
Bereiker saria eman zioten Iker 
Barberori, eta haren ama Begoñak 
jaso zuen. 

Ointxe!-ko
familia 
denboraldi 
berrirako prest

PaKo alvarez

AMAIA TxINTxurrETA  |  arrasate

Urritik abendura bitartean Amaia 
antzokian izango den kultura 
eskaintza aurkeztu dute. Urtero 
legez, garrantzia eman diete herri-
ko taldeei, eta bestelako dantza 

ikuskizunak, antzerkiak eta kon-
tzertuak ere izango dira. 

Herriko taldeen presentzia
Egitarau horren lehenengo ezau-
garria herriko taldeek emanal-

dietan izango duten pisua izan-
go da. Emanaldi hauek egongo 
dira, zehazki: Ozenki taldearen 
El Barbero de Sevilla opera, 
Doke taldearen Aingeru ala 
kurriloi? antzerkia, Izaskun Mur-

gia Elkarte Lirikoaren La del 
soto del parral zarzuela, eta 
urtea amaitzeko egingo den 
Arrasate Musikaleko bandaren 
kontzertua.

Dantzak arreta berezia
Egitarauaren bigarren ezauga-
rri bezala, dantza azpimarratu 
du Garaik. Zapatu honetan ber-
tan, Tormenta dantza garaikide 
ikuskizuna izango da. Eta aurre-
rago, azaroaren 12an, Vuelos 
dantza ikuskizuna izango da, 
familia osoarekin batera disfru-
tatzeko.

Antzerkia
Antzerkiari dagokionez, Amaia 
antzokian hainbat emanaldi 
izango dira; tartean, Mami 
Lebrun, non Kepa Errasti are-
txabaletarra den aktoreetako 
bat. Urriaren 30ean izango da 
hitzordu hori.

Bestalde, umeei zuzendutako 
aukeren artean nabarmentzekoa 
da urriaren 3an egingo duten 
Moby Dick antzezlana. 

Musika
Eta nola ez, musika hitzorduak 
ere ez dira faltako egitarau zabal 
horren baitan.

Askotariko estiloak aintzat 
hartuta, hainbat emanaldi egon-
go dira antzokian: hala, urtero-
ko Nazioarteko Akordeoi Lehia-
keta egingo da abenduaren 8tik 
11ra bitartean, eta Benito Ler-
txundi kantautore sonatuaren 
kontzertua ere izango da aben-
duaren 23an. Gainera, rock musi-
kak ere izango du bere lekua bi 
kontzertuetan. Sarrerak dagoe-
neko salgai daude.

Dantzaz, musikaz eta antzerkiaz 
gozatzeko aukera zabala Amaian
urritik abendura bitartean antzokian izango den eskaintza aurkeztu dute

Benito Lertxundik abenduan emango duen kontzertua izango da egitarauko plater nagusietako bat.  |   arrasateKo udala

M.T.  |  arrasate

Ikasturte berri honetan, aurre-
koan moduan, literatura sola-
saldiak antolatuko ditu Biblio-
tekak. Dagoeneko aditzera 
eman dituzte euskarazko tal-
dean datozen hiru saioetan 
mintzagai izango dituzten 
lanak. Urriaren 19an, Toni 
Morrisonen Maitea; azaroaren 
30ean, Jon Miranderen Haur 
besoetakoa; eta abenduaren 
15ean, Adur Larrearen Gabriel 
Aresti Biografikoa komikia.

Saio guztiak arratsaldez 
izango dira. Interesatuek 
Bibliotekan eman dezakete 
izena, Udalaren webgunean 
edo 943252025 telefonoan.

Literatura 
solasaldiak urrian 
itzuliko dira

Arrasateko Udaleko Kirol Zer-
bitzuak ekitaldi berezia egin-
go du gaur Monterronen, 
ikasturte berriaren aurkezpen 
gisa. 17:00etatik aurrera, 
umeentzako pilatesa, helduen-
tzako hipopresiboak, nordic 
walkinga eta krossfita proba-
tzeko aukera izango da. Egu-
raldia txarra bada, bertan 
behera geratuko da ekitaldia. 

Kirol kurtso berriaren 
aurkezpena gaur 
Monterronen

x.g.  |  arrasate

St Pauliren jarraitzaileak den-
boraldi berria hasi dela ospa-
tzeko batuko dira zapatu 
honetan. Horretarako, bazka-
ria egingo dute eta 19:00eta-
rako Taupa tabernan kontzer-
tua antolatu dute.

BAr taldea
Bourbon And Roots taldeak 
Taupako bazterrak blues doi-
nuekin beteko ditu. 

Aitor Etxagibelek, Aitor 
Morenok eta Jaime Lizeran-
zuk osatutako hirukoteak 
zeresana emango du.

Denboraldi berria 
ospatuko dute 
Beste Bat!-ekoek

xABI gOrOSTIdI  |  arrasate

Pasa den asteburuan hasi zuen 
2016-2017 denboraldia Mondrate 
taldeak. 3-4 gailendu ziren Hiru-
kide Eskolapioak taldearen etxean. 
Markagailuan atzetik joan arren, 
emaitza iraultzea lortu zuten. 

Asteburu honetan etxeko lehen 
partidua jokatuko dute Ibarrako 
Lauburu taldearen aurka. Zapa-
tuan izango da, 18:00etan, Musa-
kolako kiroldegian, eta Arrasa-
teko taldea bigarren garaipenaren 
bila aterako da. 

Aldaketa sakonak
Aldaketa nabarmenekin ekin 
diote denboraldi berriari. Lehe-
nik eta behin, entrenatzaile alda-
keta egin dute aurten. Iaz atezain 
lanetan aritutako Josu Uribarren 
arituko da prestatzaile lanetan, 
Adei Mondragonekin batera.

Horretaz gain, sarrerak eta 
irteerak ere izan ditu taldeak 
jokalariei dagokienez. Beñat Ara-
baolaza, Xabi Lasaga eta Brian 
Fernandez ez dira taldean aritu-
ko, lan kontuengatik, eta haien 
hutsunea estaltzera etorri dira 
Igor Oianguren, Adrian Fernan-

dez eta Edu Bujanda fitxaketak. 

Helburu konkreturik ez 
Aurtengo denboraldirako helbu-
ruaz galdetuta, zera adierazi du 
Jonathan Raso jokalariak: "Ez 
dugu helburu zehatz bat jarri. 
Maila mantentzeko asmoz gaude, 
eta azken hiru jardunaldietan 
ikusiko dugu ea zerbait gehiago 
egiterik daukagun". 

Amaitzeko, iazko infantilak 
kadete mailan arituko dira aur-
ten eta lagunarteko partidua 
jokatuko dute domekan Iturripen, 
12:00etan.  

Mondratek etxeko lehen 
partidua jokatuko du
Pasa den astean hasi zuten denboraldi berria, 
etxetik kanpo, 3-4 irabazita 

Urriaren 18an egingo den El 
barbero de Sevilla operaren 
sarreren salmenta martxa 
onean doa. Bi heren baino 
gehiago saldu dituztenez, eman-
kizunaren egunean Amaia 
betetzea espero dute Ozenki 
elkartekoek. Sarrerak Kutxa-
banken, Udalaren web atarian, 
Amaia antzokian edo ozen-
kielkartea@hotmail.es helbi-
dera idatziz eros daitezke.  

'El barbero de Sevilla' 
operako sarreren bi 
herenak salduta
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OIHANA ElOrTZA  |  oñati

Arantzazuko harrobia handitzeko 
dagoen proiektuaren kontrako 
mozioa aurkeztu zuen EH Bilduk 
martitzenean egindako iraileko 
osoko bilkuran. Alderdi Jeltzalea 
ere handitzearen kontra azaldu 
zen, baina urte eta erdian proiek-
tu horren aurka Jaurlaritzarekin 
gestio zuzenik ez duela egin kri-
tikatu zion Udal Gobernuari, eta 

eztabaida piztu zuen horrek alder-
di bietako bozeramaileen artean. 
"Jarrera nahiko hipokrita irudi-
tzen zait hori, 2006an beraiek 
onartu zutenean jarduera hori 
normalizatzea, arau ordezkoetan 
jasotzea hori eta inpaktu ikerke-
ta bat egin behar izanez gero uda-
lak hartzea kostu hori", azaldu 
zuen Mikel Biain alkateak. EAJ-
ko bozeramaile berri Lourdes 

Idoiagak, berriz, horrek ez duela 
zerikusirik erantzun zion: "Orain 
handitzearen espedientea gestio-
natu behar da gehiagora ez dadin 
joan. Ezin dira nahastu edozer 
gauza justifikatzeko, ezta Udal 
Gobernuaren gestio eza ere". Abs-
tenitu egin zen EAJ.

Egun harrobia kudeatzen duen 
enpresak txosten bat egin du han-
ditzeak naturan ze inpaktu izan 

dezakeen jasotzeko. Abuztuan 
iritsi zen txosten hori udalera, 
eta horren kontrako alegazioa 
jarriko du orain Oñatiko Udalak, 
"forma kontuengatik bakarrik 
ikusten delako orokortasunean 
oinarritutako txostena dela". Mikel 
Biain alkateak azaldu duen 
moduan, txosten horrek ez du 
jasotzen inguruko faunan eta flo-
ran izan dezakeen eragina, ezta 
ur baliabideen gaineko azterke-
tarik, eta ez dago eginda horrela-
ko proiektuak egin ohi diren 
eskalan. Gainera, Oñatiko Udalak 
salatu du txosten hori ez dagoela 
eskuragarri, inon ezin daitekeela 
ikusi, edozein herritarrek ikusi 
eta aztertu gura izanez gero, ez 
dagoela ikusgai. Biologo baten 
laguntzarekin, txosten horren 
kontrako alegazioa ari da presta-
tzen Oñatiko Udala eta datorren 
astean aurkeztuko du. 

Diktaduran 
Diktadura frankisten krimenen 
inguruko mozio bateratua aur-
keztu zuten EH Bilduk eta EAJk. 
Hor jasotzen da Oñatiko Udalak 
babesa emango diela gertaera 
horiengatik kereila jarriko duten 
herritarrei eta horretarako behar 
dituen baliabideak eskainiko diz-
kie; artxiboko argazki edo doku-
mentuak, esaterako. Mozioan 
gertaeren erantzuleen izenak sar-
tzeko eskatu zuten Euskal Memo-
ria taldekoek. Hain justu, joan 
zen astean bete ziren 80 urte fran-
kistak Oñatin sartu zirela. 

Bestalde, Miren Elgarrestaren 
lekua hartu duen Nekane Maiz-
tegi oñatiarrak martitzeneko oso-
ko bilkuran egin zuen karguaren 
zina. "Gogotsu eta lanerako prest" 
dagoela adierazi zuen.

Gai zerrendatik kanpo, jaiak 
parekidetasunean ospatzeko adie-
razpen instituzionala onartu zuten 
alderdiek eta jaietan ondo ibiltze-
ko gonbita egin zieten herritarrei.

Arantzazuko harrobia 
eztabaida gai izan da
ustiatzen duen enpresak handitu egin gura du eta 
txostena aurkeztu du izan dezakeen eragina jasotzeko

Iraileko osoko bilkuran harrobiaren handitzearen proiektuari buruz jardun zuten zinegotziek.  |   o.e.

Oñatiko Zizelkatzaileak elkar-
teak beste ikastaro bat anto-
latu du egurra landu eta zizel-
katzen ikasteko. Urriaren 5ean 
hasiko da eta abendura arte 
iraungo du. Eskolak eguazte-
netan emango dituzte, Eltzian; 
15:30etik 18:00etara eta 18:00eta-
tik 20:30era. Izena emateko 
bidea da zizelkatu@gmail.com 
helbidea. 

Zizelkatzen ikasteko 
beste ikastaro bat 
antolatu dute

mireia biKuña

Eraberritze lanak egitean ari direla, XVIII. mendeko errezetak aurkitu 
dituzte Juldain farmazian. Sabaiko habeetako zuloak tapatzeko 
erabili zituzten, gainetik igeltsuarekin berdindu eta habea 
margotzeko. Orain, habeetako batzuk bistan utzi dituzte, pinturak 
ikusteko. Barruan aurkitu duten errezeta zaharrena 1777koa da, baina 
zaharragoak ere egon daitezke.

Duela hiru mendetako errezetak 

O.E.  |  oñati

Duela lau urte egindako hautes-
kundeetan baino boto gutxiago 
jaso dituzte Oñatin bai EH Bilduk 
eta baita EAJk ere. Abstentzioa 
handiagoa izan da. Hala ere, EH 
Bildu izan da bozkatuena Oñatin 
irailaren 25ean egindako hautes-
kunde autonomikoetan, eta alder-
di jeltzalea izan da bigarren boz-
katuena. Arrano tabernatik 
jarraitu zituen emaitzak EH Bil-
duk eta batzokitik, berriz, EAJk. 
Biak agertu dira pozik lortutako 
emaitzekin. Alderdi Sozialistak 
eta Alderdi Popularrak Oñatin 
duela lau urte baino boto gutxia-
go jaso zituzten eta aurtengoetan 
aurkeztu diren bi alderdien alde-
ko botoak ere zenbatu dituzte 
Oñatin, Elkarrekin-Podemos zein 
Ciudadanos alderdien aldekoak, 
alegia.

Hauteskunde egunaren biha-
ramunean, EH Bilduk zein EAJk 
eskerrak emateko mezuak hela-
razi zituzten. Biek ala biek eske-
rrak eman dizkiete eurengan 
konfiantza jarri zuten oñatiarrei. 

Lortutako emaitzekin 
pozik EH Bildu eta EAJ
Irailaren 25ean eurengan jarritako konfiantzagatik 
eskerrak eman dizkiete alderdi biek herritarrei

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 8.871 8.846

abstentzioa %33,37 %27,56

eH biLDu 2.554 3.010

eaJ 2.349 2.463

eLkarrekin PoDeMos 553 –

Pse-ee 208 423

PP 138 197

C's 27 –

O.E.  |  oñati

"Herriguneko espazio publiko 
zein pribatuak pankarta, pin-
tada, kartel, pegatina eta aba-
rrekin josita ikusteaz hainbat 
oñatiar gogaituta" daudela 
adierazi du Oñatiko EAJk. 
Eta gaineratu du: "kartelak, 
inolako errespeturik gabe 
kolaz itsatsita agertzen dira 
ia egunero. Aipagarria da, 
besteak beste, adierazpen libre-
ko guneetan dagoen zikinke-
ria eta eremu hauen garbike-
ta eza. Era berean, Kultur 
Etxeko paretak eta beste hain-
bat eraikin historikotakoak 
ere ia beti pintadez apaindu-
ta aurkitzen ditugu eta Bidau-
rreta eta Orbea Etxe ingurua 
sarritan daude pankartez 
josita". Jeltzaleek diote "herri 
ondarea guztiena" dela eta 
"errespetatu" egin behar dela. 

Herrian kartel 
eta pankarta 
asko daudela 
salatu du EAJk 

O.E.  |  oñati

Urtero bezala, Aloña Mendiko 
mendi sailak Mendia eta Natu-
ra argazki lehiaketa antolatu 
du. Bi atal ditu ditu aurtengo 
edizioak ere: Gizakia mendian 
izenekoan jasoko dituzte giza-
kiak egindako ekintzak mendi 
ingurunean, txapelketak izan 
ezik: alpinismoa, mendi zehar-
kaldiak, trekking-a, eskalada 
eta mendi bizikletako zehar-
kaldiak, adibidez. Mendi ingu-
runea sailean, paisaiei, mendiei, 
florari edo faunari ateratako 
argazkiak onartuko dituzte. 
Jasotako lanekin hasieran 
aukeraketa digitala egingo 
dute. Atal bakoitzean 20 argaz-
ki aukeratuko dituzte eta auke-
ratuko horiek ikusgai jarriko 
dituzte. Argazkiak Internet 
bidez aurkeztu behar dira, www.
concursosdigitales.com helbi-
dean. Epea urriaren 9a da.

Mendi sailaren 
argazki 
lehiaketa 
zabalik dago
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Festak jarrai dezala 
astelehenera arte
herri eguna, errosaixo eguna eta errosaixo bixamona geratzen dira

MIrEIA BIkuñA |  oñati

San Migel eta Errosaixo jaiek 
bat egingo dute gaur, egubakoi-
tza. San Migel Bixamonak leku-
koa pasako dio Herri Egunari. 
Astelehenera arte festa giroan 
jarraituko dute oñatiarrek. 

Doctor Deseo 
Jai egitaraua aurkeztu zenean 
azpimarratu zuten Doctor Deseo-
ren kontzertua zela aurtengo 
ekitaldi nagusietako bat. Doan, 
Foruen plazan izango da, gaur, 
egubakoitza, 23:00etan. 

Bilboko taldeak Igual y dife-
rente. Una mirada distinta diskoa 
aurkeztuko du. Kantu berriek 
eta zaharragoek, mitikoek, bat 
egingo dute. "Abrazame eta Cora-
zon de Tango entzuteko aukera 
egongo da. Baina kantu berriak 
ere egongo dira eta sorpresaren 
bat edo beste ere bai", esan du 
Francis Diez abeslariak. Euska-
razko kantuak egongo direla ere 
aipatu du.

Bertsotan 
Herri Eguna eta Errosaixo Bixa-
mona izango dira, beste behin, 
egunik jendetsuenak.

Bihar, zapatua, unibertsitate 
zaharraren aurrealdean egingo 
diren azokak eta lehiaketak 
10:00etan hasiko dira. Handik 
herri osora zabalduko da festa: 
herri bazkaria, herri kirolen jaial-
dia, Esnalen salbearen interpre-
tazioa eta musika emanaldiak. 
Tartean, Egan taldeak Foruen 
plazan egingo duena.

Errosaixo domekan ere asko-
tariko ekintzak egongo dira, eta, 
besteak beste, bertsozaleek izan-
go dute zertaz gozatu. Balkoitik 
balkoira bertso saioa egingo dute 
Kale Zaharrean Andoni Egañak 
eta Beñat Gaztelumendik, 20:30ean.

Bestalde, jaietako bertso saioa 
hilaren 7an egingo dute, baina 
dagoeneko salgai daude sarrerak 
Txokolateixan. Aitor Mendiluze, 
Maider Arregi, Amets Arzallus, 
Alaia Martin, Urko Egaña eta 

Maialen Lujanbio ariko dira ber-
tsotan, bertso eskolakoek jarri-
tako gaiei erantzunez. 

Karrozendako gunea
Errosaixo Bixamona izango da 
egunik koloretsuena. Mozorroak 
izango dira protagonista. Horren 
harira, egun horretarako egiten 
diren karrozak eta osagarriak 
utzi ahal izateko, Olaiturriko 
aparkalekuan gune bat egokitu-
ko duela gogorarazi gura du Uda-
lak. Bestalde, egun horretan, 
Rockalean taldeak girotuko ditu 
kaleak. Askotariko bertsioak 
egiten dituen talde ibiltaria da.

Giltzadun edukiontziak 
Iaz egindako moduan, hondaki-
nak batzeko giltzadun edukion-
tziak ipiniko dituzte herriko 
hainbat puntutan: Iturritxon, 
Aita Madina kalean eta azokako 
biribilgunean. Herri Egunean 
eta Errosaixo Bixamonean bil-
keta bereziak egingo dituzte.

'Lantzean behin' herri antzerkia. |   a.a.Pedro Mari Igartuari omenaldia egin zioten danborradan egindako lanagatik. |   a.a.

Haur danborradan txalekoak jantzita irten den konpainia berria.|   a.a. Moiua, jaietako zapia ipintzen. |   i.s.

Betaurreko moreak jantzita egindako manifestazioa. |   i.s.Marcel Hualde aginduak ematen. |   i.s.

aratz losada

Gipuzkoako eskubaloiko federazioko kide dira argazkian agertzen 
diren Francisco Benito eta Mikel Mantxola oñatiarrak. Hauteskundeak 
egin zituzten Gipuzkoako eskubaloiko federazioan eta hantxe erabaki 
zen datozen lau urteetarako lantaldea zein izango den. Francisco 
Barros errenteriarra izango da presidentea eta Mikel Mantxola 
presidenteordea. Benitok batzordekide lanak egingo ditu. 

Eskubaloiko federazioko kide

Gaur arratsaldean jokatuko dira Herriko Pilota 
Txapelketako finalak kanpoko frontoian 
Gaur, egubakoitza, arratsaldean jokatuko dira Herriko Pilota 
txapelketako finalak. Nesketan, Igonek eta Mireiak Intxausti eta 
Larrearen kontra jokatu beharko dute. Mutiletan, berriz, Ara-
mendia eta Larrea, Perezen eta Aranbururen aurka. Txapelke-
tako gainerako partiduak bezala, kanpoko frontoian, azoka 
ondokoan, jokatuko dira finalak ere. 17:00etan hasiko da lehen 
partidua. Aurretik, bazkaria egingo dute berdura azokan. Aur-
tengo txapelketan 49 bikotek parte hartu dute.

L
angabezia da oraindik 
herritarrak gehien 
arduratzen dituen 
gaia ,  baina beste 
batzuk ere agertu dira, 

pentsioen etorkizuna esate bate-
rako.

Gehiengoak uste du krisia-
ren sasoi okerrena pasa dela 
eta lehengo arazo larrienek bide 
ematen diete errekuperazioaren 
abiadurari, lanpostuen kalita-
teari edo pentsioen eta gizarte 
zerbitzuen iraunkortasunari. 

Baina kontsumoan eta gas-
tuan oinarritutako ekonomia 
batean ondo letorke gure dirua 
kudeatzea 50-20-30 erregela kon-
tuan izanda, gure etorkizun 
ekonomikoa baretzeko. Hauxe 
dio erregela horrek: 

Irabazten duzun soldataren 
%50a oinarrizko gastuetarako 
izango da. Hemen sartzen dira: 
mailegua, fakturak eta eroske-
ta gastuak, esaterako. Bai ala 
bai egin beharreko gastuak 
dira. Ezer sobratuz gero, gehi-
tu hurrengo portzentajeari.

Aurrezkietan sartu %20a. 
Etorkizunean izan ditzakezun 
gastuei aurre egiteko lagundu-
ko dizu diru honek, etxeko obrek 
edo familiako aldaketek eka-
rritakoak, adibidez.

Gelditzen den %30a gastu 
pertsonaletarako utzi. Adibidez, 
arropa erosten, bidaiatzen edo 
aisialdian gastatzeko. Ezer 
sobratzen bazaizu, gehitu aurrez-
kietan sartu behar duzun %20ko 
zakuari.

Ekin ba horri. 
Ondo pasa herriko jaiak eta 

zaindu gastua.

Ekonomian
konfiantza

ANdONI 
gArTZIA

n i r e  u s t e Z

"50-20-30 
erregela kontuan 
izatea ondo dago"
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Etxebizitza saldu eta 
txiroei laguntzea helburu
herritar batek eskakizun horrekin emandakoa da eta 
udalbatzak onartu egin ditu hura saltzeko baldintzak 
JulEN IrIONdO  |  bergara

Bergaran osoko bilkura izan zen 
astelehenean, eta herritar batek 
hil zenean Udalaren esku utzita-
ko etxebizitza bat –eta trastelekua, 
Telesforo Aranzadi kalean– sal-
tzeko baldintzen plegua onartu 
zuen udalbatzak. Gauza berezia 
da, Udalari etxebizitza eman zion 
pertsonak adierazi baitzuen haren 
salmentatik ateratako diruak 
herriko txiroentzat behar zuela.

Plegua zela-eta eztabaida izan 
zen alderdien artean. Haren ara-
bera, etxebizitzaren gutxieneko 
lizitazio-oinarria 143.000 eurokoa 
izango da. Hortik gora, kopururik 
handiena eskaintzen duenaren-
tzat izango da etxea.

EH Bilduk eskatu zuen gaia 
mahai gainean uztea, plegua elkar-
lanean aztertu eta gutxieneko 
diru kopuruaz gain beste baldin-
tzaren bat jar ote daitekeen ikus-
teko, "herriko pobreei mesede 
egiteko edo, behintzat, ez kalte-
tzeko. Izan ere, une honetan 
dagoen bezala, irizpide bakarra 
da diru gehien duenak etxe hori 
erosi ahal izango duela. Gure 
ustez, tarte bat egon daiteke bes-
telako puntu batzuk sartzeko", 
zioen Agurne Barrusok.

Elena Lete alkateak adierazi 
zuen ez dela posible pleguan bes-
telako baldintzarik sartzea, etxe-
bizitza eman zuen herritarraren 
testamentua irakurrita Udaleko 

idazkariak egindako txostenak 
agintzen duela salmentatik aha-
lik eta diru gehien atera beharra, 
gero hori txiroen esku uzteko: 
"Horrela jokatuko ez bagenu, 
Udal idazkariaren txostenaren 
kontra joango ginateke, eta Udal 
idazkariak zerbait esan beharko 
luke, legezkontrakotasun-ohar-
tarazpen bat egin beharko luke", 
zioen alkateak. Behin salmenta-
ko dirua esku artean, orduan bai, 
diru hori txiroengana nola bide-
ratu alderdien artean adosteko 
gertu agertu zen. 

EH Bilduren irizpide aldaketa 
Ez da lehen aldia Bergarako Uda-
lak prozesu hau martxan jartzen 
duena. Aurreko agintaldian Bil-
du Gobernuan zela ere saiatu 
ziren etxebizitza saltzen, nahiz 
eta salmenta gauzatu ez. Orduko 
baldintza plegua oraingoaren 
bera zela-eta, orduan bultzatuta-
koa orain zergatik ez duten babes-
ten galdegin zien Letek EH Bil-
dukoei, eta adierazi egiten ari 
zirena zela "argudiorik gabe kon-
tra egitea".

Agurne Barrusok azaldu zuen 
baietz, lehen Bilduk bultzatu 
zuela salmenta baldintza beretan, 
eta ez daudela ados orduan euren 
taldeak egin zuenarekin ere, euren 
irizpidea beste bat dela gaur egun. 
Irabaziko Aiert Lizarraldek ere 
gaia mahai gainean uztea eskatu 

zuen, adieraziz berak aurreko 
astera arte gaiaren berri ere ez 
zuela.

Oposizioko alderdiek plegua 
onartzearen aurka bozkatu zuten. 
Baina gehiengoak plegua onar-
tuta, lizitazioaren iragarkia Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean argi-
taratzetik 30 egunekoa izango da 
eskaintzak aurkezteko epea –Uda-
leko erregistroan–. 

Beste gai batzuk  
Bestalde, taxi zerbitzuaren tari-
fen gaineko puntua aprobetxatu-
ta, mugikortasunaren arazoa era 
integral batean landu beharra 
aldarrikatu zuen Irabazik: "Ber-
garan, une honetan, autoa da 
mugikortasunaren zutabe nagu-
sia, eta guk uste dugu poliki-po-
liki jo behar dugula beste herri 
mota batera". Alkateak gogora 
ekarri zuen Mugikortasun Mahai 
bat badela gai hauek lantzen 
dituena.

Gainerakoan, Udal aurrekon-
tura ia 213.000 euro gehiago bide-
ratzea onartu zuen udalbatzak 
EH Bilduren eta Irabaziren abs-
tentzioarekin: diruaren zati han-
diena izango da zabor bilketara-
ko, informatika ekipamendurako 
eta baserri bideetarako.

Azkenik, Martinez Irala ikas-
tetxean izandako suteak eragin-
dako ia 87.000 euroko gastua ere 
onartu zuten. 

J.I.  |  bergara

Eusko Legebiltzarrerako 2012ko 
hauteskundeekin alderatuta, EH 
Bilduk, oraingoan ere herrian 
boto gehien jaso duen indarra 
izan arren, 306 boto galdu ditu; 
EAJk, berriz, 80. Konparaketa 
iazko udal hauteskundeekin egi-
nez gero, ostera, 165 boto irabazi 
ditu EH Bilduk, eta 390 galdu 
EAJk.

Espainiako Gorteetarako 
azken hauteskundeetako emaitzei 
begiratuta, azkenik, EH Bilduk 
739 boto gehiago eskuratu ditu, 
eta EAJk 535.

Gainerako alderdiei dagokie-
nez, PSE-EEk botoen erdia galdu 
du ia 2012ko Legebiltzarrerako 
hauteskundeetako emaitzekin 
alderatuta, eta PPk gora egin du 
puntu erdi. Elkarrekin Podemo-
sek aurreko ekainean Gorteeta-
rako hauteskundeetan Bergaran 
lortutako botoen erdia baino 
gutxiago eskuratu du oraingoan, 
eta ordukoen erdia pasatxo Ciu-
dadanosek.

EH Bildurentzat emaitzak 
onak direla zioen Agurne Barru-
sok, Elkarrekin Podemos ere 
aurkeztu arren lehenengo indarra 
izateagatik, EAJri ia 200 boto 
ateratzea "inportantea" dela gehi-
tuta. Victoriano Gallastegirentzat, 
berriz, EAJren emaitzak "oso 
onak" izan dira. 2012ko boto por-
tzentajea mantendu izana nabar-
mendu zuen.

2012tik behera, 2015etik gora,     
EH Bildu nagusitu da herrian

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 11.580 11.612

abstentzioa %33,01 %31,27

eH bildu 3.000 3.306

eaJ 2.805 2.885

elkarrekin Podemos 983 –

Pse-ee 522 969

PP 268 240

Ciudadanos 49 –

B
ere hasiera kirol mun-
duan eman bazen ere, 
azkar asko zabaldu zen 
enpresa eta pertsonal 

e r emura .  Ba ina ,  z e r  da 
coaching-a? Gure helburuak 
lortu ahal izateko, garatzen 
laguntzen digun metodologia 
bat bezala definitu dezakegu; 
konpetentziak garatuz, komu-
nikazioa hobetuz, norberaren-
gan sakontzen lagunduz...

Coaching-a eta terapia ber-
dinak al  dira? Ez,  zeren 
coaching-a pertsona osasuntsu 
eta baliabidedunei zuzendua 
dago, eta terapiak gutxitasun 

batzuk sendatu nahi ditu. Gai-
nera, coaching-ak bere jardu-
keta orainaldian zentratzen 
du, etorkizuneko arrakasta 
lortzeko, eta konfiantza per-
tsonak bere soluzioak aurki-
tzeko duen ahalmenean jartzen 
du, zer egin behar duen besteek 
esan beharrik gabe.

Norentzat da baliagarria? 
Oro har, jende askorentzat: 
ondo dauden pertsonentzat 
baina hobeto egon nahi dute-
nentzat; bere lanarekin edo 
bere bizitzako zenbait aspek-
turekin gustura ez daudenen-
tzat; egiteke dagoen zerbait 
hasteko kemena aurkitzen ez 
dutenentzat...

Honi buruz asko dago ida-
tzia eta gero eta profesional 
aditu gehiago. Zorionez, gizar-
tea ezabatzen ari da profesional 
hauengana joatea zailtzen duten 
tabuak, nahiz eta oraindik bidea 
dagoen egiteko.

'Coaching'-a

IgOr 
OIArBIdE

n i r e  u s t e Z

o H a r r a k

unED: MAHAI-InGuruA
Martitzenean, 19:00etan: Teles-
foro Aranzadi gogoratuz. Alber-
to Santana, Felix Leturia eta 
Mikel Agirre.

KAfEKOnPOn
Eguaztenean, 16:00etan.  

MAKrOBIOtIKA 
Jexux Larretxearen hitzaldia, 
gaur, 19:00etan, Irizarren. 

EGuAZtEnEKO AZOKA 
Jaki izoztuen gaineko saioa, 

Asier Latorrerekin (19:30). Pin-
txo-potea, Kai tabernak.

EAj-rEn ALDErDI EGunA 
Domekan ospatuko dute Foron-
dan, eta Bergarako EAJk dei 
egiten die alderdikide eta lagu-
nei bertara joateko. Autobusa 
egongo da: 943-76 47 00.

DYA-rEn HItZALDIA 
Larrialdi egoeretan nola jokatu 
azalduko dute, eguaztenean, 
16:00etatik 18:00etara, Marto-
koko egoitzan.

Datorren astean jarriko dugu 
martxan Oinezbusa egitasmoa. 
Garraiobide iraunkorrak sus-
tatzea du helburu proiektuak, 
ikasleek etxetik eskolara egiten 
dituzten joan-etorriak modu 
autonomoan eta ibilbide segu-
ru batetik egin ditzaten. Horre-
tarako, bi ibilbide izango dira: 
San Antonio-Oliboak-Oxirondo 
plaza-Haur Hezkuntzako erai-
kina-Lehen Hezkuntzako erai-

kina; eta Bolu-Burdinate-Irizar 
Jauregia-Frontoia-Oxirondo 
plaza-Haur Hezkuntzako erai-
kina-Lehen Hezkuntzako erai-
kina.

Mugikortasun jasangarria 
ez ezik, euskararen erabilera 
indartzea ere badu xede egitas-
moak; izan ere, eskolara bidean 
euskaraz hitz egiteko guneak 
eskainiko dizkie ikasle zein 
gurasoei. Udalak proposatuta, 
aurreko ikasturtean egin zuten 
ekimenaren proba pilotua.

'Oinezbusa', datorren astetik martxan 
San Martin Agirre ikastetxean

Iazko proba pilotuko argazkia.  |   san martin agirre

o M u n i tat e a  g o i e n a    
s a n  m a r t i n  ag i r r e   |   b e r g a r a k

J.I.  |  bergara

Jardunen Hasi etxetik... eta 
euskaraz mundura zikloaren 
barruan, Euskaldun baten 
hizkuntza bidaia izeneko 
hitzaldia egingo du Karmelo 
Aiestak eguaztenean, 19:00etan 
Irizar jauregian. Euskara era-
biltzeko batzuetan eman behar 
izaten den hizkuntza ohituren 
aldaketan laguntzea da hitzal-
diaren helburua. 

udako postal lehiaketa  
Nerea Alzelairen postala sari-
tu du Jardunek. "Begiak itxi-
ta entzun daitekeenaren berri" 
ematen duela-eta, Alzelaik 
"bete-betean" asmatu duela 
adierazi dute,  helburua "komu-
nikazio informal eta idatzie-
tan euskara erabiltzea" dela 
kontuan hartuta. Tableta jaso 
du irabazleak.

'Euskaldun 
baten hizkuntza 
bidaia', 
eguaztenean
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esperientzia 
inplantologian

urte 
baino
gehiagoko20

- lehen bisita doan eskaintzen dizugu.

- Beste iritzi bat konpromiso barik.

- Gertuko tratu profesionala.

- 60 hilabeterainoko finantzazioa.

- Hortz aseguruetan estaldura                                                                                         

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

Izugarri kostatzen zaizu 
dentistarengana joatea?

Gurekin ez!

RP
S:

 2
07

/1
2

(DKV, Mapfre, iMQ/aDEslas, santa lucia, Ocaso, Previsora Bilbaina, Orbita...).

JulEN IrIONdO  |  bergara

Edu Orgazen mutilen eta Leiza-
ranen artekoa bihar –zapatua– 
18:00etan izango da Labegaraietan. 
"Iaz egindakoa hobetzea" izango 
da aurtengo helburua, Orgazek 
dioenez: "Nahikoa justu ibili ginen. 
Zortzigarren geratu eta ozta-ozta 
libratu ginen, lau talde jaitsi 
ziren-eta. Aurten lehenengo sei

-zazpietan sartu nahi genuke, 
nahiz eta ez den erraza izango". 
Goitik jaitsitako taldeekin, aur-
tengorako liga "nahikoa gogorra" 
geratu dela dio entrenatzaileak. 

Orain arteko prestaketa par-
tiduetan denetarikoak ikusi ditue-
la dio, baina ez dituztela "60 
minutu onak" egin. Litekeena 
dela lan fisikoak eragina izatea 

horretan; txapelketan ze maila 
ematen duten ikusteko gogoz da.

Taldeari dagokionez, aurreko 
denboralditik hona aldaketa gutxi 
batzuk baino ez dituzte izan, eta 
orduan hasitako lanari jarraipe-
na ematea izango da aurtengo 
egitekoa: "Zenbait gauza automa-
tizatu ditugula ikusi dut". Defen-
tsan oinarritu nahi du presta-
tzaileak taldearen lana.

Senior mailako taldearekin 
batera, infantilek, kadeteek eta 
gazteek ere jokatuko dute aste-
buruan. Horiei nesken infantilak 
eta kadeteak gehituta, aurten sei 
talde izango ditu Bergarak, iaz 
baino bi gehiago. Dena den, klu-
beko arduradunek infantilen bi 
taldeak osatu nahi dituzte, eta 
dei egin diete neska-mutikoei 
proba egitera bertara daitezen 
Labegaraietara, martitzenetan 
eta eguenetan 17:30ean. Eta gau-
za bera Eskubaloi Eskolaren 
kasuan: hauek astelehenean hasi-
ko dira, ordu berean.

saskibaloi taldea, hasita 
Saskibaloikoek aurreko astean 
hasi zuten liga Astigarragan –
porrotarekin–. Maila galdu eta 
gero, aurten Gipuzkoako Bigarren 
Mailan jokatuko dute berriro. 
Xabat Irazolak izango du taldea 
gidatzeko ardura –jokatu ere egin-
go du–; gidatzekoa, eta ahal bada 
berriz ere Lehenengo Mailara 
eramatekoa: ez du ezkutatzen 
hori dela aurtengo helburua. 
Bihar, 16:00etan, Labegaraietan 
dute lehen urratsa egiteko auke-
ra, Ganbararen kontra.

Asier Eguren.  |   imanol soriano Xabat Irazola.  |   imanol soriano

Eskubaloikoen eta 
saskibaloikoen 
estreinaldia etxean
aurrenekoek leizaranen kontra jokatuko dute eta 
bigarrenek ganbara izango dute kontrario

Gaur, egubakoitza, Gipuzkoa-
ko Txapelketako bi partidu 
jokatuko dira Udal Pilotale-
kuan. Kadeteen lehenengo 
mailakoa izango da lehena: 
Ilunpeko pilotariak izango 
dira kontrario, eta Bergara 
ordezkatuz Gallastegik eta 
Etxanizek jokatuko dute. Biga-
rren norgehiagoka nagusien 
hirugarren mailakoa izango 
da: kasu honetan, Zubizarre-
ta eta Otermin bergararrak 
izango dira pilotari urnieta-
rren aurka ariko direnak. 
19:15ean hasiko da jaialdia.

Gipuzkoako 
Txapelketako lehiak 
gaur frontoian

Hurrengo egubakoitzeko jaie-
guna aprobetxatuz, hiru egu-
neko irteera egingo dute 
Pol-Polekoek Madrilgo men-
dietara. Cotos-Cabeza de Hie-
rro-Cotos ibilbidea egingo 
dute lehen egunean; Berzosa 
de Lozoya-Peña Cabra, biga-
rrenean; eta Hoces del Dura-
tonen (Sepulveda) egingo dute 
hirugarren eguneko txangoa. 
135 euroko kostua du bidaiak, 
eta astelehena da ordainketa 
egiteko azken eguna. Eguba-
koitzean 05:30ean aterako dira, 
frontoitik.  

Pol-Polekin Madrila 
joateko ordainketa, 
urriaren 3ra arte

J.I.  |  bergara

Irailaren 19an hasi ziren Ago-
rrosingo ikastaroak, baina 
oraindik badago izena ema-
teko aukera. Hori dela eta, 
Udaletik herritarrak animatu 
nahi dituzte, bertaratu daite-
zen eta informazioa eskatu 
dezaten. 

1.038 lagunekin hasi dituz-
te ikasturte berriko ikastaroak. 
Berez, 1.200 dira eskainitako 
lekuak; hortaz, hainbat ikas-
tarotan izena emateko bada-
go aukera oraindik. 

'Ekarri laguna' kanpaina 
Bestalde, eta jende gehiago 
erakartzera begira, Ekarri 
laguna kanpaina egiten ari 
dira aurten ere. Urriaren 6a 
bitartean, ikastaroetan ari 
diren ikasleek aukera izango 
dute begiraleari hala adiera-
zi eta saiora lagun bat era-
mateko, jarduera probatzeko. 

Hamakak jasotzea 
Gaur amaituko da, bestalde, 
udan igerilekuko biltegian 
hamakak eduki dituztenek 
haiek jasotzeko epea. 10:00eta-
tik 19:00etara bitartean jaso 
daitezke hamakak.

Agorrosingo 
ikastaroetan 
izena eman 
daiteke



"1.500 boluntario 
arituko gara lanean"

Domeka honetan Bergaran ospatuko 
dugun Kilometroak 2016 eguna aurrera 
ateratzeko lanean arituko garen bolun-
tario kopurua 1.500 pertsona ingurukoa 
izango da. 

1.500 pertsona hauek Aranzadi ikas-
tolako gurasoak, langileak, ikasleak, 
ikasle ohiak eta Bergarako herritarrak  
dira, eta baita urtez urte eta kilometroz 
kilometro lanean aritzen diren beste 
zenbait lagun ere. Horiek guztiak 15 
batzorde ezberdinetan banatuta arituko 
dira, zirkuituan eta berau osatzen duten 
bost guneetan zehar lanean. 

LEIrE LAZKAnO 
giza baliabideaK

"Ibilbide lau eta erosoa 
diseinatu dugu"

Bergaran diseinatu dugun ibilaldia laua 
da, herrigunean barrena, eta erosoa egi-
teko. Mugitzeko zailtasunak dituztenak 
ere aintzat hartu ditugu, zirkuitu inklu-
siboa eginez. Ia 5 kilometro ditu eta bost 
gune, gehienak elkarren artean oso ger-
tu. Jendeari gauzak errazte aldera eta 
egitarau oparoaz gozatzeko aukera ema-
te aldera. 

Bestalde, natura-gunean barrena bes-
te ibilbide zati bat egin dugu trenbide 
zaharretik, Udalarekin batera. Jai ere-
mutik aldendu eta trankilago ibili nahi 
duenarentzako. 

xABIEr EtxEBErrIA 
zirKuitua

"Herritarrekin batera 
antolatu dugu jaia"

Bi helburu mota jarri genituen duela 
urtebete: bata, soziala; eta bestea, eko-
nomikoa. Helburu  bat zen Kilometroak 
herritarrekin batera antolatzea. Eragileei 
eskaini genien beraiek nahi zutena egitea 
jaiaren inguruan, eta gauza politak ate-
ra dira. Herritarrek, eragileek zein kul-
tur taldeek aktiboki hartu dute parte. 
Errespetua ere landu dugu: eraso sexis-
ten edota alkohol kontsumoaren gaineko 
prebentzioa, jasangarritasuna...

Helburu ekonomikoari dagokionez, 
lortuko dugun diruarekin dauzkagun 
maileguen kargari aurre egin nahi diegu.

AnE BArrusO 
aranzadiKo zuzendaria

"Eguraldiak hobera 
egingo du domekan"

Oraingo domekan, goizean triste samar 
egongo bada ere, egun polita izango dugu; 
hala ematen du. Aurreko egunerako, 
zapaturako, euria dago emanda, baina 
domekara bitartean hobetu egingo du. 
Datorren frontea ez da handiegia ere 
izango; beraz, goizean lainotuta egon 
badaiteke ere, orduek aurrera egin aha-
la arindu egingo du eta gero eta giro 
hobea izango dugu Kilometroak egunean. 
Eguraldi txarrik, behintzat, ez du egingo; 
beraz, pozik egoteko moduan gaude, 
badirudi eguraldiak lagundu egingo due-
la-eta Bergarako jaian.

PELLO ZABALA  
eguraldi-gizona

"Bizikleta martxak 
antolatu ditugu"

Jaialdi iraunkorra antolatze aldera, Ber-
garara bizikletaz etortzeko dei egin dugu, 
AMPOren babesarekin, eta talde horre-
tako txirrindulariak ere gurekin izango 
dira. Arrasatetik, Oñatitik, Antzuolatik 
eta Soraluzetik bina martxa antolatu 
ditugu, 09:00etan eta 10:30ean (Antzuolan 
10:00etan). Boluntarioak izango dira mar-
txetan laguntzen. Bestalde, bizikletenda-
ko aparkalekuak izango dira Agorrosinen 
eta Labegaraietan, uneoro martxan eta 
zainduta. Helburua da taldean joatea, eta 
ondo pasatzea garraiobide osasuntsu eta 
ez kutsakorra erabilita.

ItxAsO fErnAnDEZ 
iraunKortasuna

"nahikoa aparkaleku 
izango da denondako"

Aurreko Kilometroetan izandako espe-
rientziarekin, esan daiteke nahiko ondo 
joan zela, eta aparkaleku nahikoa izango 
da denontzako. Sakabanatu genituen, 
alde batetik, autobusak Telleria eta Iba-
rra aldean (Labegaraietan), eta autoak 
Amillaga eta San Juan aldean.

Aurten, autobusak toki berean, Labe-
garaietan, aparkatuko dira eta autoak 
Amillaga aldera bideratuko ditugu. Gune 
hori betetzen denean, auto guztiak San 
Juango Larramendi industrialdera bide-
ratuko ditugu. Handik autobusak jarriko 
ditugu, jendea zirkuitura jaitsi dadin.

jOn AnDEr ArrIOLA 
aParKaleKuaK

KILOMEtrOAK 

2016
www.kilometroak.eus Kilometroak 2016 Bergara @kilometroak kilometroakkilometroakbideoak
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3. GunEA | labegaraieta

10:00: trialsin erakustaldia: Funbox factory.

11:00. Kometa taldearen emanaldia.

12:30: autobus magikoa taldearen emanaldia.

14:00: emon taldearen emanaldia (demasa  
             Kilometroak 2016ko abestia zuzenean).

14:00: trialsin erakustaldia: Funbox factory.

14:00: bazkaria erronkarientzat.

15:00: oihan vegaren dj saioa.

15:30: Erronkaren errepeska eta finala.

17:30: skakeitan taldearen emanaldia.

19:00: itxiera.

2. GunEA | esPoloia eta arrizuriaga

10:00: oso fan taldearen emanaldia.

11:00: iker laurobaren emanaldia.

11:00: erronkaren lehen proba.

12:00: burun danga taldearen emanaldia.

12:00: blai-blai, haurren basoa.

12:00: oihal akrobazia.

12:30: ipuin kontalaria.

13:00: Perlak taldearen emanaldia.

13:00: erronkaren bigarren proba.

14:00: eraul taldearen emanaldia.

14:00: blai-blai, haurren basoa.

14:30: anariren emanaldia.

15:00: oihal akrobazia.

16:00: joseba b. lenoir gang taldearen emanaldia.

17:00: imanol ituño magoaren    
             magia parrastan ikuskizuna.

17:30: sorkun-en emanaldia.

19:00: itxiera.
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4. GunEA | matxiategi

10:00: Fan & go taldearen emanaldia.

11:00: erronkaren lehen proba.

12:00. ze esatek!! taldearen emanaldia.

12:00: asier muniainen carver   
             skate erakustaldia.

13:00: erronkaren bigarren proba.

14:00: doctor deseo (euskaraz).

15:30: Fly shit taldearen emanaldia.

17:00: azkaiter trioren emanaldia.

19:00: itxiera.

5. GunEA | azoKa

10:00: 2zio taldearen emanaldia.

11:00: erronkaren lehen proba.

11:00-13:00: erraldoiak eta buruhandiak.

12:00: tio teronen semeak taldearen   
             dantza emanaldia.

13:00: erronkaren bigarren emanaldia.

13:00-16:30: herri bazkaria (lurlan),   
                         25 euro.

13:00-16:30: herri bazkaria (Frontoian),  
                         15 euro.

14:30: aukeran taldearen dantza emanaldia.

15:30: anje duhalderen emanaldia.

17:00: oxabi taldearen emanaldia.

19:00: itxiera.

IBILBIDE 
ALtErnAtIBOA

1. GunEA | iKastola

09:30: hasiera ekitaldia.

10:00: zirkuitu irekiera.

10:00: erronkaren aurkezpena.

10:00-18:30: Puzgarriak.

10:30: moittuai taldearen emanaldia.

11:00: erronkaren lehen proba.

12:00: moises azpiazu dantza   
             taldearen emanaldia.

12:00: omenaldia eta lekukoa ematea.

13:00: erronkaren bigarren proba.

14:00-18:30: irrien lagunak.

19:00: itxiera. 



2016-09-30  |  egubaKoitza  |  PuBlIZITATEA22 KILOMEtrOAK 2016

"jaialdia 'haurrenagoa' 
izan dadin nahi dugu " 

Maiatzean hasi genuen Blai-Blai proze-
suaren emaitza da Haurren Basoa. Pro-
zesuaren protagonistak haurrak izan 
dira, eta helburua beraiek pentsatu eta 
diseinatutako espazio bat eraldatzea izan 
da. Azken finean, haurrei parte hartzeko 
eta erabakitzeko espazio bat ireki diegu 
eta beraiek sortu dute basoa. 

Eskura izan ditugun baliabideak era-
biliz eta berrerabiliz, edonork ongi pasa-
tzeko aukera izango duen espazioa da 
Haurren Basoa. Kilometroak jaialdia 
haurrenagoa izan dadin lortu nahi izan 
dugu.

MAItE ArAntZABAL 
blai-blai

"Euskal produktuen 
menua izango da"

Lur-Lan baserritar elkarteak azokan
bertako produktuekin osatutako menua 
eskainiko du. Hasteko, kalabaza-krema 
aperitiboa, jarraian udazkeneko entsa-
lada Murietako piper eta tomateekin
eta Getariako hegaluze eta antxoekin.
Bigarrenerako, basatxerri-solomoa sasoi-
ko barazki eta frutaz betea. Bukatzeko, 
mahats-sorbetea eta euskal gazta taulatxoa 
izango ditugu. 

Beraz, ohiko solomo-ogitartekotik 
urrundutako eta euskal produktuei atxi-
kitako menu berezia eskainiko dugu 
domekako Kilometroak egunean.

MIKEL GOMEZ DE BALujErA 
txosnaK

"Eraso sexisten aurkako 
protokoloa osatu dugu"

Gure batzordeak bi arlo nagusi landu 
ditu: batetik, alkoholarekin eta drogekin 
lotutako prebentzioa; eta bestetik, eraso 
sexisten aurkako kanpaina. Hala, proto-
kolo bat eta dekalogo bat egin dugu bi 
arlo horien gainean, tabernekin eta Uda-
larekin elkarlanean. Aurreko jaialdietan 
erabilitakoak oinarri hartuta, guri ego-
kitutako plan bat osatu dugu. 

Eraso sexistei lotutako kanpainari 
dagokionez, prebentzio dekalogoaz gain, 
zerbait gertatuz gero jarraitu beharreko 
protokolo zehatz bat prestatu dugu dome-
kako jaialdira begira. 

MIrEIA GALLAstEGI 
Prebentzioa

"jaiaren berri emango 
dugu uneoro"

Kilometroak jaiaren uneoroko jarraipe-
na egingo dugu www.kilometroak.eus 
webgunearen bidez eta sare sozialen 
bidez; bereziki, Twitter, Facebook eta 
Instagramen bitartez. Argazkiak, irudiak, 
informazioa… nahi beste izango du jen-
deak gertatzen ari denaren berri izan 
dezan eta elkarreragin dezan. Bestalde, 
hiru komunikatu ofizial banatuko dira 
egunean zehar. Kilometroak eguna argaz-
kiz eta bideoz jasoko dugu eta, esaterako, 
gaueko 22:00etan, domekan, saio berezia 
emango da Goiena Telebistan, Goienare-
kin elkarlanean ekoiztuta. 

jOsEAn ArEnAZA 
KomuniKazioa

"Dr. Deseok euskaraz 
emango du kontzertua"

Domekako berezitasun handietako bat 
izango da Doctor Deseo talde bilbotarrak 
kontzertu osoa euskaraz emango duela. 
Azkenengo diskoetan beti atera du kan-
turen bat edo beste euskaraz, baina lehe-
nengo aldia izango da hasieratik bukae-
rara kontzertu oso bat euskaraz emango 
dutena. Hori da berezitasuna. 

Kilometroak jaialdia euskararen alde-
ko ekimena denez, balio horiekin lotu-
tako konpromisoa da hartu dutena. Fran-
cisek, abeslariak, ez du euskaraz egiten; 
orduan, konpromiso hau hartzea keinu 
polita izan da bere aldetik.

MAItE fErnAnDEZ 
iKusKizunaK

"finaleko probak 
ikusgarriak izango dira"

Aurtengo erronka ikusgarria eta berri-
tzailea izango da; izan ere, Tolosan sortu 
zenetik, probak berdintsuak izan dira, 
eta herri bakoitzak bere ukitua eman 
izan dio probaren bat edo beste aldatuaz.  
Guk, aurten, dena berritu dugu, eta pro-
ba guztiak berritzaileak dira. Gainera, 
beste urte batzuetan ikasleei zehatz-mehatz 
azaldu izan diete nola izango den proba. 
Guk aditzera eman ditugu proba bakoi-
tzaren ezaugarri batzuk, baina ez guztiak, 
sorpresa faktorea bilatze aldera.  Aurre-
ratu nezake finaleko probak bereziki 
ikusgarriak izango direla.

AsIEr ELOrtZA 
erronKa

"Gune nagusietan 
izango gara igandean"

Urte osoan barrena ibili gara herririk 
herri Kilometroetako arropa eta osaga-
rriak saltzen. Eta Bergarako dendan ere 
bai. Baina, jakina, igandean ibilbideko 
guneetan jarriko ditugu postuak. Honako 
gune hauetan: Ikastola (1), Espoloia (2), 
Labegaraieta (3) eta Matxiategi (4). Azke-
neko egunotan asko saldu dugu dendan, 
baina iganderako izango dugu jeneroa. 
Demasekoa. Polit askoa. Bestalde, Kilo-
metroak eguna pasatakoan, bi astez-edo 
Bergarako dendan ere erosi ahalko da. 
Urriaren 4tik aurrera, arratsaldez, eta 
larunbatetan, goiz eta arratsalde. 

GArBIñE MArtInEZ
arroPa

"segurtasuna 
bermatuta dago"

Segurtasuna bermatuta dago. Prebentzio 
neurriak ezarri ditugu, istripuak saihes-
teko. Hainbat babes neurri daude; bolun-
tarioak izango dira lanean, trafikoa bide-
ratzen, oinezkoak babesten... konponke-
tak egin ditugu zirkuituan zehar ere, eta 
babes elementuak jarri, itxiturak... 

Dena den, zerbait gertatuz gero, inter-
bentziorako baliabideak ditugu, eragina 
ahalik eta txikiena izan dadin: osasun 
dispositiboa, suhiltzaile parke bat, Ertzain-
tzaren dispositiboa, udaltzainak... eta 
guztia koordinatzeko gunea. 250 bat per-
tsona arituko dira segurtasunean lanean.

HILArIO sEIn 
segurtasuna



gOIENA  |  2016-09-30  |  egubaKoitza 23bergara

m.t.

Asteburuan zehar eta atzo, San Migel egunez, jaiak ospatu dituzte 
Angiozarren. Atzokoan, besteak beste, meza izan zen, eta ondoren 
San Joxepe abesbatzaren emanaldia. Iluntzean egindako San 
Migelen zeruratzearekin, datorren urtera arte agurtu dituzte festak.

Sanmigelei agur Angiozarren 

MAITE TxINTxurrETA  |  bergara

Kilometroak 2016 ekimenaren 
baitan, Juan Gorriti artista nafa-
rrak bere Aralar Itsasmira era-
kusketa ekarri du Bergarara; 
Aranzadi ikastolara, hain zuzen. 

Urriaren 28ra bitartean egon-
go da zabalik erakusketa. Aste-
lehenetik ostiralera, 18:00etatik 
20:00etara, ikastolako beheko 
eta lehen solairuetan, eta baita 
lorategian, kanpoaldean, Muni-
bera ematen duen gunean.

Irekiera ekitaldi koloretsua 
egin zuten astelehenean. Bertan 
izan zen Gorriti bera, baita 
Pirritx eta Porrotx pailazoak 
ere. Beraiek, ikastolako hainbat 
neska-mutilekin batera, bi mural 
margotu zituzten. Mural horiek 
presente izango dira domekako 
jaian ere.

Kilometroak bidea 
Bestalde, Aroztegi aretoan ikus-
gai dagoen Kilometroak bidea 
erakusketa bisitatzeko azken 
egunak dira. Hain zuzen, urria-
ren 2ra arte, Kilometroak egu-
nera arte egongo da mostra. 
Gipuzkoako ikastolen jaiaren 
39 edizioetako materiala dago 
ikusgai: argazkiak, albisteak, 
leloak...

'Garden'-en arrakasta
Joan den zapatuan Garden 
ikuskizuna izan zen Udal Pilo-
talekuan, eta arrakasta itzela 
izan zuen. Alos Quartet hari
- laukotea, Aukeran dantza 
konpainia, Oreka TX bikotea 
eta Eñaut Elorrieta izan ziren 
agertokian, baita ikastolako 
umeak ere. 

Guztien artean frontoiko 
harmailetan batutako 700 ikus-
leak ase zituen espektakulu 
borobila eman zuten.

Gorritiren erakusketa irekiera.  |   a. 

Ikastola koloreztatu du Juan 
Gorritiren 'Aralar itsasmira'-k
artistak erakusketa jarri du aranzadin, eta irekiera ekitaldi berezia egin zuen

Eñaut Elorrieta kantuan.  |   i. s.

Oscar saridun bi pelikula proiektatuko dituzte Zabalotegin urrian. 
Hilaren 5ean (20:00) Spotlight eta 19an (20:00) El hijo de Saul. 
Gaztetxeko Dynamo zineklubean eguaztenero izango da film bat 
21:00etan. Hauek izango dira, hurrenez hurren: The Brussels 
Business, El jovencito Frankenstein, Pride eta Donnie Darko.

Zabalotegi aretoan eta gaztetxeko zineklubean, 
zinemazaleendako aukera ugari urrian zehar

o H a r r a k

sIMOn ArrIEtA MOstrA
Sanmartinetako 43. Ageriko 
Simon Arrieta margo lehiake-
tako lanak osoko bilkuren are-
toan ikusgai urriaren 6ra arte.

ErAKusKEtAK tABErnEtAn
Nahikari: J. Santorcuato; Pol-Pol: 
X. Larrañaga; Dixula: I. Elex-
puru; Raizabal: J. Leturia; Arte-
san: J. Altuna; Hamaika: Azur.
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Edukiontziak noiz jarri 
martitzenean jakingo dute
araba ibilbideko 22. atarteko gunea aldatu egingo 
dute eta horrek eragina izango du kamioien ibilbidean
MIrArI AlTuBE  |  aretxabaleta

Edukiontzi berriak iritsi dira 
herrira. Baina oraindik ez daude 
kaleetan, biltegian baizik, eta 
horiek muntatzen dabiltza langi-
leak. Debagoieneko Mankomuni-
tateko ordezkariek emandako 
data, iraileko azken astea, atze-
ratu egingo da hainbat arrazoi 
tarteko, eta data berria datorren 
martitzenean erabakiko dutela 
jakinarazi dute Unai Elkorok, 
alkateak, eta Lander Arregik, 
Debagoieneko Mankomunitateko 
Ingurumen Batzordeko buruak.

Gune aldaketak 
Atzerapenaren arrazoiak hainbat 
dira. Batetik dago egokitzapen 
txiki bat egin beharra txipa izan-
go duten edukiontziei, hau da, 
grisei eta marroiei: "Sarraila berria 
da eta edukiontziak egokitzapena 
behar du", jakinarazi du Elkorok.

Eta bestetik, edukiontzienda-
ko zehaztutako bi guneren azken 
orduko aldaketa. Bata Iralabarri 
plazakoa da; proposatutakoaren 
ordez orain zintzilikarioak dau-
den lekuan bertan jarriko dira. 
Eta bestea da Araba ibilbidearen 
22. atarte ingurukoa. Azken alda-
keta horrek, gainera, kamioiaren 
ibilbidean ere eragina izango du. 
"Orain zintzilikarioak dauden 
lekua dela-eta kexa asko jaso ditu-
gu, eta horregatik, beste aldera 
pasatuko da gunea. Kamioiak, 

baina, eskumatik jaso behar ditu 
edukiontziak eta horrek ibilbide 
aldaketa ekarriko du".

Horiek guztiak konponduta 
sistema aldaketaren data zehatza 
datorren martitzenean erabakiko 
dutela adierazi dute. Izan ere, 
zerbitzua ematen duen Cespa 
enpresarekin ere oraindik hainbat 
kontu dituzte lotzeko: "Bi langile 
eta erdiri eragingo die sistema 
aldaketak. Eta ahalik eta kalte 
txikiena eragin dezan ahalegintzen 
gabiltza". Behin Aretxabaletan 
ere sistema aldatuta, "132.000 euro 
aurreztuko dituela mankomuni-
tateak urtero" uste dute. 

txartelak informazio gunean 
Txipa duten edukiontziak zabal-
tzeko txartelak herritarren %80k 
dagoeneko jaso dituzte: "Hori asko 
da, kontuan hartua %10 inguru 
ez dela banatzen hainbat arrazoi-
rengatik", dio Elkorok. Oraindik 
jaso ez duenak Durana kaleko 
informazio gunera jo dezake goi-
zetan (09:30-13:30); aste honetan 
egunero, eta datorren astean mar-
titzenetan eta eguenetan. Inork 
eragozpenik izanez gero ordutegi 
horretan pasatzeko informazio 
bulegoan edo Mankomunitatean 
jakinarazi dezala eta txartela Arku-
peko harrerara eramango diote.

Biltegian dauden edukiontziak gertatzen langilea, atzo.  |   mirari altube

M.A.  |  aretxabaleta

Otsailean onartutako Udal aurre-
kontuan aurreikusitako hainbat 
lani helduko diote urtea buka-
tu aurretik. Datozen egunotan 
esleituko dituzte, eta urria eta 
azaroa bitartean hasi, Unai 
Elkorok, alkateak, dionez. 

Araba ibilbidea asfaltatuko 
dute batetik. "Dagoeneko egin-
da egon beharko luke horrek, 
baina EDP enpresak gas-hodiak 
sartu behar zituenez atzeratu 
egin genuen obra", jakinarazi 
du Ekorok, eta gaineratu: "Bost 
bat enpresari bidali dizkiegu 
gonbidapenak eta hamabost 
egunen barruan jakingo dugu 
zeinek egingo duen; baita lanak 
hasi ere". 

Errekabarren kaletik Txa-
rapea ibilbidera igotzeko eskai-
lera ere egingo dute datozen 
hilabeteotan: "Bi metroko zaba-
lera izango du eta hormigoia-
rekin egin arren egur itxura 
ematen saiatuko dira ingurura 
egoki dadin". Eliza alboko espa-
loia zabaltzeko lanak ere egin-
go dituzte: "Araudiak eskatzen 
du espaloiak bi metro izatea 
eta hori bermatuko dugu. Gai-
nera, zaharren egoitzatik dato-
zen erabiltzaile asko pasatzen 
dira hortik".

Skate parkea ere egingo dute 
kiroldegi aurreko zelaian: "Diru
-laguntza bat jaso dugu horre-
tarako, eta azaroaren 30erako 
bukatuta izatea da baldintza".

Hainbat lan egingo dituzte 
udazkenean; Txarapeako 
eskailera, adibidez

Asfaltatuko duten Araba ibilbidea.  |   m.a.

D
agoeneko 10 urte luze 
igaro dira Arabako 
Iruña-Veleian euskaraz 
idatzitako aspaldiko 

pieza batzuk agertu zirela. Erro-
matarren Garaiko aurkikuntza 
horren aurrean, batzuek arre 
eta beste batzuek iso esan zuten; 
hau da, batzuentzat egiazkoak 
direla, besteentzat faltsuak.

Aurkitutakoa benetakoa 
balitz, euskaraz idatzitako aurre-
neko arrastoen aurrean egongo 
ginateke, baina badago, egon ere, 
hori guztia begien aurrean iku-
si nahi ez duenik eta gaia bera 
asmakeria hutsa dela deritzona.

Kontxo, neuk ez dakit arra-
zoia nork izango duen, baina 
sikiera kuriosoa da erakunde 
publikoek eta administrazioak 

balizko benetakotasuna azter-
tzeko eta egiaztatzeko/gezurta-
tzeko traba baino ez duela jartzen, 
baten batzuk egiten ari diren 
lana galarazi eta zapuztu nahian.

Pasatu den denbora luzeegia 
da, eta euskarak badu behin-
goagatik idatzita aurkitutako 
kultura materialaz egia jakite-
ko beharra. Agian horrek aurrei-
ritzi eta usteetan eraikitako 
ustezko egiak kolokan jarriko 
lituzke, eta maila teorikoan 
onartutako hamaika kontuk ez 
lukete zentzurik.

Informazio sakonagoa nahi 
izanez gero, bisita gidatu alter-
natiboak antolatzen dira, eta 
udazkenerako badago baten bat 
edo beste aurreikusita. Ea guz-
tion artean lortzen dugun atea 
ireki eta euskarazko 1.000 gra-
fito horien inguruan egi osoa 
jakitea, traba barik.

Iruña-Veleiako 
arrastoen bila

INAxIO 
gArrO

n i r e  u s t e Z

"ustezko egiak 
kolokan jarriko 
lituzke"

eliza osteko espaloia zabalduko dute, araba 
ibilbidea asfaltatu eta skate parkea egin

M.A.  |  aretxabaleta

Aretxabaletan, Leintz aldean legez, 
EAJ izan zen garaile joan den 
domekako hauteskundeetan 1.372 
botorekin (%39,14). Atzetik jarrai-
tu zion EH Bilduk 1.278 botorekin 
(%36,46) eta horien atzetik gera-
tu ziren Elkarrekin Podemos 
419rekin (%11,95), PSE-EE 262rekin 
(%7,47) eta PP 105ekin (%2,99). 

Kurtzebarri eskolako hautes-
lekuko lau mahaitatik hirutan 
gailendu zen EAJ; laugarrenean 
–baserri-auzoetako eta Txarape 
ibilbideko boto emaileen mahaian–, 
ostera, EH Bildu. Horrek 353 boto 
jaso zituen eta EAJk, 256.

Botoa emateko eskubidea 5.404 
herritarrek izan dute oraingoan, 
eta horietatik %65,36 joan ziren; 
hortaz, abstentzioa izan zen %34,64. 

Guztiak "gustura"
Herriko jeltzaleak "pozik" ziren 
eskuratutako boto kopuruarekin. 

"2012koekin alderatuta 122 boto 
gehiago jaso ditugu, eta lauga-
rren aldiz lehen indarra izaten 
jarraitzen dugu herrian. Guretzat 
oso positiboa da hori, eta bene-
tan gustura gaude", jakinarazi 
zuen Unai Elkorok, alkateak, 
emaitzak esku artean.

EH Bildukoak "konforme" 
agertu ziren bigarren geratu arren: 
"Pozik egoteko moduko emaitza 
da. Azken hauteskundeetan izan-
dako beherakadari buelta ematen 
hasi garela esango nuke, eta ia-ia 
berdinketa teknikoa izan dela 
EAJren eta gure artean esan 
daiteke", zioen Anjel Bergaretxek. 
Era berean, EH Bilduko kideek 
eskerrak eman gura izan dizkio-
te botoa emandako herritarrei: 
"Eskerrik asko, eta zorionak, 
gure proiektua babestu duzuen 
guztioi! Aurrera jarraitzeko ger-
tu gaude".

Irabaziko Luis Mariano Gomez 
ere "pozik" agertu zen Elkarrekin 
Podemosek jasotako botoekin: 
"Espainiako hauteskundeetarako 
jaso genuenaren ia erdia, hortaz, 
gustura". Eta PSE-EEko zinegotzi 
Miren Lorea Lanak adierazi zuen 
"aurretik esandakoa" bete dela 
sozialisten kasuan.

EAJ izan da nagusi 1.372 botorekin eta 
gero EH Bildu, 94 gutxiagorekin 
herritarren %65,36 joan dira bozkatzera, orain dela lau urte baino gutxiago

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 5.404 5.389

abstentzioa %34,64 %31,73

eaJ 1.372 1.250

eH bildu 1.278 1.479

elkarrekin Podemos 419 –

Pse-ee 262 497

PP 105 132

Ciudadanos 26 –
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Sei Pistols Eta Trabuko Bat tal-
dearen inguruan 632 herritar 
elkartuta hasi ziren sanmigelak 
joan den egubakoitzean; baita 
giro ederrean hasi ere: "Herrita-
rrek gustura hartu dute leku 
aldaketa, Durana kaletik plazara. 
Eta datorren urterako mahaiak 
kokatzeko era aldatzea eskatu 
digute", jakinarazi du Joxe Migel 
Uribarrenek, Kultura zinegotziak.

Zapatuan, ostera, sasoi bateko 
azoka giroa izan zen nagusi: "Toma-
te mozkorraren lehiaketa antola-
tu da lehenengoz, eta parte-hartzea 

txikia izan arren produktuaren 
kalitatea maila altukoa izan da", 
dio. Sariak honako hauek jaso 
zituzten: Jose Lonbidek pisu han-
dieneko tomateagatik (1.130 gra-
mokoa) eta tomate barietate gehien 
aurkezteagatik; eta Marije Revuel-
tak, tomaterik zatarrenagatik. 

Elkartasun Bazkariak bete 
egin zuen Iturrigorri pilotalekua, 
eta Beinke Loramendi dantza 
saioak ere jendetza elkartu zuen 
plazan.

Domekan jarraipena izan zuen 
jai giroak herri kirolen eskutik 
eta jaiei bukaera Aretxabaleta 
Abesbatzak eman zien: "Maila 
handiko emanaldia eskaini zuen 
beste behin, eta erantzuna ere 
oso ona izan zen", adierazi du, 
eta eskerrak eman gura izan diz-
kie lanean jardun zuten guztiei.

Aparteko giroarekin, kantuan hasi eta 
bukatu dituzte herritarrek San Migel jaiak

Joalduna artisau postuan, zapatu goizean.  |   aitor agiriano Tomateen postua.  |   manKomunitatea

Herritarrak kantuan.  |   aitor agiriano

Abesbatzako kidea.  |   imanol soriano

Urrian kanpai-joleak dira 
protagonista Arkupen
astelehenean jarriko dute argazki erakusketa

MIrArI AlTuBE  |  aretxabaleta

Kanpai-joleen argazkiekin beteko 
da Arkupeko erakusketa aretoa 
astelehenean. Argazki lehiaketa 
deitu zuen Arientzako kanpai-jo-
le eskolak, Udaleko Kultura Sai-
laren eta mankomunitatearen 
laguntzarekin eta jasotako lanak 
jarriko dituzte ikusteko.

Mexikotik ere argazkiak 
Guztira 123 lan jaso dituzte, 46 
argazkilarik bidalitakoak. Horie-
tako hainbat debagoiendarrak 
dira: arrasatearrak, aramaioarrak, 
eskoriatzarrak, antzuolarrak… 
Baina kanpotik ere bidali dituz-
te lanak: "Leku askotatik bidali 
ere: Madrildik, Sevillatik, Kan-
tabriatik, Valentziatik, Ciudad 
Realdik, Bartzelonatik, Lleidatik, 
Cadiztik, Balear Uharteetatik… 
Baita itsasoz beste aldetik ere; 
Mexikotik, hain zuzen", jakina-
razi du Julen Abasolok, Arien-
tzako eskolako kideak.

Kanpaien atzean dauden lagu-
nak ezagutzera ematea izan da 
lehiaketaren helburua: "Eta hori-
xe jaso dute ia argazki guztiek. 
Argazkiari komentario bat gehi-

tzea ere eskatu genien, eta gure-
tzat, Arientzako kanpai-joleontzat 
gehigarri ederra bilakatu da", dio.

Epaiaren berri urriaren 7an 
Epaimahaiko kideek –Kultura 
Saileko ordezkari bat, argazkila-
ri adituak eta kanpaien mundua-
rekin zerikusia duten lagunak– 
argazkiotatik 30 bat aukeratuko 
dituzte, eta horien artean banatu 
gero sariak. Epaiaren berri urria-
ren 7an, hurrengo egubakoitzean, 

emango dute, baina sari banake-
ta eguna zehaztu barik daukate 
oraindik: "Irabazleek bertara 
etorri behar dute saria jasotzera, 
hortaz, horiekin adostuko da 
eguna. Edozein modutan ere 
urrian izango da", argitu du Aba-
solok, eta gaineratu: "Izan ere, 
lehiaketaren beste helburuetako 
bat Aretxabaleta jendeari ezagu-
taraztea da eta mapan kokatzea".

Argazkiak urria osoan egon-
go dira ikusgai Arkupen. 

Arientzako kanpai-jole eskolako kideak Lleidan.  |   KanPai-jole esKola

idoia elexPuru

Laugarrenez jokatu dute doke txapelketa sanmigeletan Basotxo, 
Aretxarte, UDA eta Loramendi elkarteen artean, eta beste behin umore 
ona izan dute lagun. Aurten, gainera, Aretxarte izan da nagusi. 

Erretiratuen kultura hamabostaldiaren barruko ekitaldia izan da, 
eta gaur bukatuko dute hori txokolatea hartuta eta H.Kinta.Ku 
taldearen doinuekin dantzan eginda; Basotxon da ekitaldia, 18:00etan.

Aretxartekoak nagusi dokean

M.A.  |  aretxabaleta

Eguaztenean, urriaren 5ean, 
zabalduko ditu ateak Gernika 
plazan dagoen Algara ludotekak, 
eta ekintza bereziak antolatu 
dituzte umeak zein gurasoak 
hurrera daitezen; ordutegia izan-
go da 17:30etik 19:00etara.

Eguaztenean, Haur Hezkun-
tzako lehenengo eta bigarren 
mailakoendako zabalduko dute, 
betiere, heldu baten laguntza-

rekin joanda. Eta urriaren 6an, 
eguenean, irekiera jaia egingo 
dute Arlutzeko kantxan: "Gura 
duten ume guztiak hurreratu 
ahal izango dira, heldu baten 
begiradapean", jakinarazi dute 
Udal ordezkariek. 3 eta 12 urte 
bitarteko neska-mutikoendako 
Udalak eskaintzen duen zerbi-
tzua da ludoteka: "Jolasa balia-
bide nagusitzat erabiliz hainbat 
helburu lantzen dira", diote.

Ludotekaren ikasturtea urriaren 5ean 
jarriko dute abian hainbat jarduerarekin

Kamera automatikoan jarri 
barik argazkiak ateratzen 
(sentsibilitateak aldatu, abia-
durak eta diafragmak erla-
zionatu…) erakutsiko du 
Filarmendi aretxabaletarrak, 
eguenetan (18:30-20:30); hona 
egunak: urriak 6, 13, 20 eta 
27, eta azaroak 3 eta 10. Uda-
letxe zaharrean izango dira 
eskolak eta izena aurrez eman 
behar da Loramendira jota: 
loramendielkartea@gmail.com 
edo 685 75 67 29. Prezioa da 
10 euro bazkideendako eta 15 
euro gainerakoendako. 

Argazki ikastaroa 
eguenetan Ekaitz 
Filarmendik gidatuta

Antzezlanen hilabetea izango 
da urria Arkupen; hiru izan-
go dira umeendako (sarrera, 
3 euro) eta beste hiru helduen-
dako (sarrera, 4 euro). 

Lehenengoa hilaren 9an 
da, domeka; Teatro Paraiso 
taldeak Erpurutxo eskaniko 
die neska-mutikoei, 17:00etan. 
Grimm anaiek idatzitako ipuin 
klasikoa eguneratuta dakar 
talde arabarrak.

Helduek, ostera, La guerra 
del sofá izango dute hilaren 
14an, 22:00etan, Erre Produk-
zioak taldearen eskutik. 

'Erpurutxo' antzezlana 
dute umeek Arkupen, 
urriaren 9an

Taloen masa egiten.  |   a.a.
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2016-2017 denboraldiko argazkiak atera zituzten domekan 
Eskoriatza Kirol Elkarteko saskibaloi eta areto futbol taldeek. 
Emakumeen saskibaloian lau talde dira eta areto futbolean beste lau. 
Talde bakoitzak banaka atera ondoren, guztiek batera familia argazkia 
atera zuten denboraldi berrirako kamisetekin.

Kirol Elkartearen aurkezpena

I.B  |  esKoriatza

Eskoriatzan EAJ nagusitu da, 
763 botorekin, boto guztien %39,6. 
Bigarren EH Bildu izan da, 644 
botorekin (%33,4), eta hirugarren, 
Elkarrekin Podemos, 241 botore-
kin (%12,48). Hurrengo alderdiak 
hauek izan dira: PSE-EE (150 
boto, %7,77), PP (52 boto, %2,69), 
Si Se Puede-Ganemos (19 boto, 
%0,98), Pacma (17 boto, %0,88), 
Ciudadanos (13 boto, %0,67); bes-
te alderdi batzuek 9 boto atera 
dituzte, 7 zuri izan dira eta 6 
baliogabeak; denetara 1.925 boto 
eman dira, 3.144 lagunek osatu-
tako erroldatik, hau da, %61,42ko 
parte-hartzea, orain lau urtekoa 
baino %4 txikiagoa, gutxi gora-
behera.

Eskoriatzan bozkaleku baka-
rra egon da, kultura etxean egon 
dena, bi ataletan banatuta, eta 
atal bakoitzean bi mahai izan 
dira. EAJk lehenengo atalean 
irabazi du, eta EH Bildu nagusi 
izan da bigarren atalean.

Lau urtean kontrakoa 
Orain dela lau urteko Eusko Lege-
biltzarrerako emaitzen kontrakoa 
izan da honako hau; EAJ alder-
diaren eta EH Bilduren artean, 
hain zuzen. Izan ere, orain dela 
lau urte EH Bilduk 734 boto lor-
tu zituen Eskoriatzan eta EAJk, 
636; hortaz, EAJk 127 boto iraba-
zi ditu orduz geroztik eta EH 
Bilduk, berriz, 90 galdu.

EAJ alderdia izan da garaile 
Eskoriatzan 763 botorekin

i25 EMAITZAK
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errolda 3.144 3.169

abstentzioa %38,58 % 35,91

eaJ 763 636

eH bildu 644 734

elkarrekin Podemos 241 –

Pse-ee 150 407

PP 52 64

Ciudadanos 13 –

Erretiratuen 
omenaldia
bikain

imanol soriano

imanol soriano

Helena San Vicentek eta Pablo 
Ganboak omenaldia jaso zuten 
domekan. Lore sorta eta beste 
hainbat opari jaso zituzten 
Udaleko ordezkarien partetik, 
bazkariaren ostean.

I.B  |  esKoriatza

Nerea Pavo eskoriatzarra areto 
futboleko atezaina da. Zortzi urte 
zituenetik aritu da kirol honetan, 
lehenengo mutilekin batera, eta 
ondoren, azken bi urteetan, Esko-
riatzako senior mailan nesken 
talde berriarekin aritu da. Orain, 
etapa berriari ekingo dio; izan 
ere, bigarren mailako Ordizia 
taldeak fitxatu berri du.
Nola jaso zenuen Ordizia taldearen 
fitxaketa?
Oso pozik. Iaz probak egin nituen 
Ordizia taldearekin, baina lesio-
natu egin nintzen. Abuztuaren 
amaieran, eurekin jokatzeko 
eskaera jaso nuen eta ordutik 
entrenatzen izan naiz talde berria-
rekin.

Maila ezberdina, gogorragoa?
Eskoriatzako emakumezkoen 
areto futbol taldea duela bi urte 
sortu zen, eta oso gustura egon 

naizen arren, kirolari moduan 
hazteko aukera bikaina dela uste 
dut. Seniorretan talde gutxik 
jokatzen genuen, eta maila ez zen 
oso handia; orain, aldiz, ezberdi-
na izango da.
Atezaina izatea ez da erraza izango.
Bigarren atezain moduan hasiko 
naiz lehenbizi. Entrenatzaileak 
esan zidan entrenamendu eta 
partiduen arabera izango ditu-
dala minutuak. Hori espero dut. 
Orain dagoen atezainak urte asko 
daramatza, eta bere ordez joka-
tzea zaila izango da.
dagoeneko lehen jardunaldia joka-
tu duzue, ezta?
Bai, Zaragozan jokatu genuen 
lehenengo partidua eta 1-1 egin 
genuen. Ni aulkian izan nintzen, 
eta ez nuen jokatzeko aukerarik 
izan. Hala ere, gutxika-gutxika 
eta pazientziaz hartu beharko 
dut…
Faltan igarriko duzu Eskoriatza 
taldea?
Gertutik jarraituko ditut, eta 
onena opa diet. Hazten eta lanean 
jarraitu dezaten eskatuko nieke. 
Bereziki, Elaitz Iregiri; izan ere, 
bizi eta konpartitu ditugun 
momentuak asko eta onak izan 
dira. Urrun heltzeko aukerak 
ditu hala jarraitzen badu…

Nerea Pavo.  |   goiena

nerea Pavo | areto futboleko atezaina

"Ordizian kirolari 
moduan hazteko aukera 
bikaina dela uste dut" 
bigarren mailako areto futboleko ordizia taldeak 
fitxatu du Nerea Pavo eskoriatzarra atezain moduan

I.B  |  esKoriatza

Aho batez onartu ziren atzoko 
osoko bilkuran tratatutako gai 
guztiak. Aipagarriena Eskoria-
tzan merkataritza eta ostalari-
tza sustateko diru laguntzak 
emateko araudia onartzea izan 
zen. Baldintza aldaketa batzuk 
izan dira, batez ere euskararen 
presentzia handiagoa izateko 
helburuarekin. 

Alde batetik, negozioetan 
irudi aldaketa hobetze aldera, 
"laguntza eskainiko zaie, eta 
maximoa 1.000 eurokoa izango 
da. Bestalde, merkatariak inoiz 
ez du jasoko gastatu duena bai-
no diru gehiago…", adierazi 
zuen Joserra Zubizarreta alka-
teak, eta gaineratu: "Helburu 
nagusia euskarak merkatari-
tzagune honetan presentzia 
gehiago izatea da".

Aipatzeko beste gai batzuk 
ere mahai gainera atera zituz-
ten. Bertso eskolako zerbitzua 
esleitzea eta, bestetik, Gaztele-
ku zerbitzuaren kontratua luza-
tzea.

Bertso-eskola eta Gaztelekua 
Bertso eskolaren aurrekontuan 
aldaketa egongo da. "Lehen, 
urtero egiten ziren aurrekon-
tuak; orain aldiz, bi urteka 
egingo dira, kalkuluak egiteko 
errazagoa dela uste dugulako". 
Baina horrez gain, ez da alda-
ketarik egingo, modu berean 
jarraituko du funtzionatzen.

Gaztelekuan berdina gerta-
tzen da, baina, kasu honetan, 
datorren urtean berriz konkur-
tsora eraman beharko da; izan 
ere, hau izango da azken luza-
pena.

Kiroldegiko gastu eta orduak 
Amaitzeko, galde-eskeen tartean 
kiroldegiko ordutegian eta kan-
poko igerilekuan gastu eta herri-
tarren erabilera aztertzeko 
eskatu zuen Aitor Zubizarreta 
EH Bilduko bozeramaileak. 
Alkateak erantzun zion datuak 
dituztela, baina aztertuko dute-
la zerbitzua hobetze aldera alda-
ketaren bat edo beste egin behar 
bada.

Iraileko ohikoan 
merkataritza eta 
ostalaritza mintzagai
bertso-eskolan eta gaztelekuan aurrekontuak 
egiterakoan aldaketak izango dira

I.B  |  esKoriatza

Rafael Reig idazlearen Lo que 
no esta escrito liburuaren ira-
kurketa egingo da tertulia 
moduan. Urriaren 6an, egue-
nean, 18:00etan, kultura etxean 
izango da saioa, eta nahi duen 
edonork har dezake parte. Ez 
da derrigorrezkoa izango libu-
rua irakurrita izatea, baina, 
hala gomendatzen da.

Ruben Angel Arias gas-
teiztarrak koordinatuko du 
solasaldia, eta gaztelerazko 
saioan berak proposatutako 
pasarteak aztertuko dira. 
Dagoeneko 14 pertsonek eman 
dute izena, baina hala ere saio 
irekia izango da. Bestalde, 
informazio gehiago nahi due-
nak Bibliotekan, biblioteka@
eskoriatza.eus edo 943 71 31 
35 telefonora deituta lor dai-
teke.

Tertulia 
literarioa 
egingo da 
kultura etxean

I.B  |  esKoriatza

Jose Arana zaharren egoitzari 
laguntzeko Garagardo Azoka Soli-
darioko karpa atzo arratsaldean 
ireki zen, eta domekara arte ire-
kita egongo da.

Herriko Plazan dagoen karpan 
askotariko garagardoak edateko 
eta Alemaniako jakiak eta oilas-

ko-izterrak jateko aukera egongo 
da. Gustu askotariko hamar gara-
gardo ezberdin izango dira: 
alkoholdunak, alkohol bakoak, 
garagardoa limoiarekin eta ZerB 
artisau garagardoak. 

Jateko ere aukera zabala izan-
go du nahi duenak: 350 ukondo, 
65 kilo saltxitxa, 65 kilo oilas-

ko-izter, patata frijituak, herri-
tarrek prestatutako tortilla pin-
txoak… izango dira.

Otarreak zozketan 
Eskoriatzako merkatari eta herri-
tarren laguntzarekin produktu 
ezberdinez osatutako otarreak 
zozketatuko dira aurten. Eta, 
bihar arratsaldean zozketatuko 
dira. Bestalde, gonbidapena egin 
nahi diete antolatzaileek herri-
tarrei, bertara hurbildu eta fes-
tara animatzeko. 

Hasi da Eskoriatzako Garagardo 
Azoka Solidarioa
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Bihar, urriak 1, Nagusien Nazioarteko Eguna ospatuko da. Hain-
bat elkarretaratze egongo dira. Baina Antzuolako Landatxopeko 
erretiratu eta pentsiodunek astelehenean, urriak 3, egingo dute 
elkarretaratzea Herriko Plazan, 19:00etan. "Herritar guztiei dei 
egiten diegu; izan ere, pertsona nagusiek jasaten duten bereiz-
keriaren gainean herritarrak kontzientziatu gura ditugu".

Nagusien Nazioarteko Egunean erretiratuen eta 
pentsiodunen eskubideak aldarrikatuko dituzte

Aurtengo ikasturtean (azarotik apirilera bitartean), hiru hezi-
tzaile ariko dira gazte txokoan. Bete beharreko baldintzen artean, 
hezitzaileek asteburuetarako eta bilerak egiteko bitartekoak izan 
behar dituzte. Besteak beste, esperientzia, begirale titulua edo 
zerikusia duen ikasketak edukitzea eta Antzuolan bizitzea balo-
ratuko dira. Izena emateko: gazteantzuola@hotmail.es edo 943 
766 065 telefonora jo beharko da. Azken eguna: urriak 2, domeka.

Antzuolako gazte txokoan hezitzaileak behar dira; 
izen-ematea zabalik dago urriaren 2ra arte

Aurrera begira jarraitu beharreko bideaz hitz egiteko eta hau-
teskundeetako emaitzen balorazioa egiteko batzar irekia egingo 
du Antzuolako EH Bilduk urriaren 5ean, eguaztena, 18:30ean, 
Olaranen. "EH Bilduren proiektuarekin bat egiten dutenak ber-
tan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu; eta bide batez eskerrak 
eman nahi dizkiegu domekan konfiantza eman ziguten guztiei, 
eta adierazi auzolanean zintzo jarraitzeaz berresten garela".

Hauteskundeetako emaitzen gaineko balorazioa 
egin gura du Antzuolako EH Bilduk herritarrekin

M.A.  |  antzuola

Karguak bateratu ezin izanak 
eraman du Maria Eugenia Arri-
zabalaga zinegotzia dimisioa aur-
keztera. "EBBko kide eta Batzar 
Nagusietako EAJren bozeramai-
le izatearen ondorioz, ezin izan 
naiz azaldu. Horrela ibiltzea ez 
da egokia, antzuolarren ordezka-
ritzak gehiago merezi du", dio. 

"Badugu ordezkoa, egokia, 
gainera, eta antzuolarra: Jose 
Ramon Jauregi. Bai ordezkatzen 
dudan proiektu politikoarentzat, 
eta baita Antzuolako herriaren-
tzat; aukera hobea da. Seguru 

nago horretaz. Bost urtez Antzuo-
lako zinegotzi izateko ohorea izan 
dut, eta ez da hitz hutsa, benetan 
sentitzen dudana baizik. Aurre-
ko agintaldia amaituta, alkateak 
eman zidan Antzuolako bandera 
han daukat, etxeko salan, ohore 
horren lekuko". 

Laugarrena zerrendan, jauregi 
Jose Ramon Jauregi (Antzuola, 
1960) izango da Arrizabalaga 
ordezkatuko duena Udal taldean. 
Elayko langilea da eta urriaren 
4ko, martitzeneko, osoko bilkuran 
abiatuko dute prozesua.

Jose Ramon Jauregi da 
EAJko zinegotzi berria
maria eugenia arrizabalagak dimisioa aurkeztu du M.A.  |  antzuola

Bihar, zapatua, ospatuko da 
Antzuolan 32. Aiherra eguna. 
10:30ean, ongietorria eta 
hamaiketakoa egingo dute. 
11:45ean, ibilbide gidatua tren-
bidean barrena Iñigo Ramirez 
de Okarizen gidaritzapean. 
13:15ean triki-poteoa eguer-
diko giroa berotzeko eta 
14:30ean bazkaria, plazan. 
Bazkalostean, Bentazaharre-
ko Mutiko Alaiak taldearen 
kantu saioa izango da, eta, 
eguraldiak lagunduz gero, 
bolo-jokoaz eta umeendako 
ur-parkeaz gozatu ahalko da. 
Iluntzean agurra egingo zaie.

Aiherra eguna 
ospatzeko dena 
prest!

EH Bildu garaile 592 botorekin; 
EAJ bigarren 369 botorekin
M.A.  |  antzuola

Parte-hartzea, 2012koarekin 
alderatuta, bi puntu jaitsi arren, 
antzuolarren %73,81 botoa ema-
tera joan dira. 

Beñardo Kortabarria alka-
teak herriko emaitzak onak 
izan direla esan du. "Duela lau 
urteko emaitzekin alderatuta, 
nahiz eta ez izan alderaketa 
zuzena Podemos sortu delako, 
apur bat behera egin dugu. Bai-
na kontuan hartu behar da botoa 
emateko eskubidea zuen jende 
kopurua txikiagoa izan dela eta 
abstentzioa apur bat altuagoa. 
Hala ere, Antzuolako botoen ia 
erdia EH Bildurentzat izan da, 
eta hori asko da. Egindako lana-
rekin geratzen naiz; lanean 
oinarritutako lasterketa da, eta 
helmugara pedalkadaka aile-
gatuko gara". 

EAJko Basilio Ormazabal 
ere pozik da herriko emaitzare-

kin: "Antzuolan irabaztea oso 
zaila da, baina goraka goaz". 
Elkarrekin Podemosko Maolo 
Rodriguezek ere irakurketa posi-
tiboa egin du, testuingurua kon-
tuan hartuta: "Ekainetik pixka 
bat jaitsi egin dugu; baina hasie-
ra da eta ez dago gaizki". 

Argazkian, botoa ematen azkena izan zen herritarra.  |   maider arregi
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MAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Aspaldiko desioa eta ilusioa zen 
Antzuolan futbol eskola eduki-
tzea. "Herrian sumatzen zen nahia 
eta orain posible izango da futbol 
eskola ofiziala edukitzea. Zaleta-
sun handia dago, gainera", dio 
Ibon Gezalagak, futbol eskolako 
arduradunak.  

150 neska-mutiko 
"Helburua da gazteak txikitatik 
futbolean hastea eta kirola egi-
tera animatzea. Baina gerora  
jokalariak herriko taldean gera-
tzea gura dugu". Zaletasuna egon 
badagoela Antzuolan dio AKEko 
presidente Mikel Kerexetak: 
"Geroz eta ume gehiago dago, 
gainera. Aurten, 150 gaztetxok 
parte hartuko dute".

"Eta noski, kirola eginez, per-
tsonen arteko harremanak sortzea 
edo euskara indartzea ere bada 
asmoa", argitu du Ander Arana 
proiektuaren egileak.  

Bi maila izango ditu futbol 
eskolak: benjaminena eta alebi-
nena. Era berean, futbol eskolak, 
nesken taldea sortzea posible 
egingo duela uste dute. Izan ere, 
nesken artean kirola sustatzea 
ere gura dute. "Neskak kirola 
egitera animatu gura ditugu eta 
futbolaren bitartez kirola egitea-
ren aldeko apustua egin dezaten 

gura dugu. Eskerrak eman Matz 
errekari proiektu honen %100a 
jartzeagatik", azpimarratu gura 
izan du Kerexetak. Horri esker 
gazteak goitik behera janztea 
posible izango da eta bi lagun 
entrenatzaile gisa formatuko 
dituzte.

Zenbait baldintza 
Futbol eskolako kide izateko, 
baina, bete beharreko baldintzak 

hauek dira: AKEko bazkide iza-
tea (35 euro urtean) etxeko kide 
bat, gutxienez zortzi urte eduki-
tzea eta eskola kirolean izena 
emanda egotea. 

talde argazkia 
Eskola osatuko duten gaztetxoe-
kin talde argazkia astelehenean 
Eztalako zelaian aterako dute, 
17:45ean. Eskola kiroleko jantzia 
eraman beharko dute gaztetxoek. 

Kirola eta pertsonen arteko 
harremanak herrian sustatzeko
Abian da Antzuolako futbol eskola ofiziala; izena emateko epea zabalik dago

iBon
geZalaga 
a r d u r a d u n a

"Neska-mutiko txikiei aukera 
bat eman nahi diegu. Modu 
horretan, herrian zegoen 
hutsunea betetzea lortuko   
dugu eta".

Josu
larrea 
e n t r e n at z a i l e a

"Konpromisoak hartu beharko 
dituzte gaztetxoek. Besteak 
beste, partiduetara joateko 
ardura eduki beharko dute 
aurrerantzean".

an De r 
aran a
p r o i e kt u  e g i l e a

"Umeek beste herri batera alde 
ez egitea eta herrian futbolean 
jokatzeko bidea eginda 
edukitzea gura izan dugu futbol 
eskolaren bitartez".

Astelehenean AKEk gurasoekin egindako bileraren unea.  |   maider arregi
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xABI gOrOSTIdI  |  aramaio

Ez da aspertzeko tarterik izango 
Untzillan eta Etxaguenen gaurtik 
hasi eta domekara bitartean. Bi 
auzoek jaiak ospatuko dituzte 
aldi berean, eta ekintza sorta 
polita prestatu dute festak fun-
damentuz gozatzeko. 

untzillan bertsoak eta magoak  
Gaur 19:00etan kanpai eta etxa-
fuegoekin hasiko dituzte Untzi-
llako 2016ko jaiak. Ondoren, ber-
tsoak izango dira protagonista. 
Elkarteko mahaiaren bueltan 
bertso afaria egingo dute Iker 
Zubeldia eta Julio Soto gonbida-
tuekin. 

Bihar, zapatua, 12:00etako 
mezaren ostean trikitilariak eta 
umeentzako puzgarriak egongo 
dira, eta 14:00etan auzo bazkaria 
egingo dute elkartean. Sabela 
bete ostean, mus txapelketaren 
txanda izango da, eta jarraian 

Kidam magoaren ikuskizuna 
hasiko da, 17:30ean. Eguna buka-
tzeko, Murumendi elkartearen 
34. bolo txapelketa egingo dute. 

Domekan, aldiz, mendi irtee-
ra eta bermut dantza izango dira, 
besteak beste.

Etxaguengo san Migelak
Etxaguengoek etxafuegoen soi-
nuekin hasiko dituzte jaiak gaur 
19:00etan, eta iluntzean bertso 
afaria egingo dute Fredi Paiaren 
eta Arkaitz Estiballesen eskutik. 

Zapatu goizean DJek girotu-
tako dute txikiteoa. Arratsaldean 
mus txapelketa ospatuko dute 
eta aldi berean umeentzako puz-
garriak egongo dira, eta, boro-
biltzeko, sokamuturra Etxaguen-
go zezenen eskutik. 

Domekan trikitilariek alaitu-
ko dute jubilatuen luntxa, eta 
ondoren mus txapelketa eta puz-
garriak izango dira.  

Untzilla eta 
Etxaguen jaietan 
murgilduta 
domekara arte
egitarau mamitsuak prestatu dituzte biek ala biek

Iaz, Etxaguenen jaietako irudi bat  |   goiena

Ekaineko osoko bilkuran onartu bezala, bideetan 
babesak jartzeko lanak laster hasiko dira

Sebal SL enpresari esleitu zaizkio lanak eta ondorengo lekuetan 
jarriko dituzte babesak: Ipurtotz baserritik Etxaguen auzunera 
jaisten den aldapan, Kruzetako bidetik Gureia auzunera doan 
bidean, Arraga auzorako bidean eta Matxain kaletik Ametzu 
baserrira doan bidean. Tamalez, badira bionda beharra duten 
beste gune batzuk, baina, lehen fase honetan, aspalditik eskatu-
ta zeuden leku hauei eman zaie lehentasuna. 

Jubilatuen Egunean parte hartzeko dei egin die 
Udalak herriko abeltzainei eta artisauei
Urtero bezala, Udalak dei berezia egin nahi die herriko artisau 
eta abeltzain guztiei Jubilatuen Egunean parte hartzeko. 2016ko 
edizioa urriaren 29an ospatuko da, zapatua, goizean zehar, Nar-
deaga kalean.

Horrela, egun horretan postua jartzeko interesa duen edonork 
eskaera egin beharko du udaletxean, datorren urriaren 14a bai-
no lehen.

x.g.   |  aramaio 
Sastiñako kontzertuen zikloa  
gaur egingo den emanaldia-
rekin amaituko da. Berga-
rako Diablues eta Bluescifer 
bikotea izango da itxiera 
emango dion taldea.

 Asier Elortza (gitarra) 
eta Mikel Etxeberria (musu-
gitarra) bluesak lotuta dau-
de eta nabaria da hori euren 
musikan.  Antzinako blues 
akustikoan inspiratzen dira, 
20ko eta 30eko hamarkada-
takoetan, batez ere. Hala 
ere, Elvisen abestiak ere 
moldatzera heltzen dira. Due-
la gutxi, Dis Covers diskoa 
kaleratu dute .  Bederatzi 
abesti klasikok osatzen dute, 
baina guztiek Diablues eta 
Bluecifer filtrotik pasata. 

Lan berriko lanak ekarriko 
dituzte Sastiñara eta bluesa 
gustuko dutenek gozatua 
hartzeko hitzordua izango 
dute bertan. 

Balorazio gazi-gozoa
Aramaioko kultura sailetik 
positiboki baloratu dute aur-
tengo emanaldien zikloa, 
batez ere, etorritako taldeen 
kalitate mailagatik. Hala 
ere, Kristina Etxenausia kul-
tura zinegotziak  jendearen 
erantzuna hobetu daitekee-
la uste du. "Aramaio modu-
ko herri txiki batean osti-
ralero kalitatedun zuzeneko 
bat ikusteko aukera ez da 
maiz egoten, eta hobeto apro-
betxatu behar dugula irudi-
tzen zait".

Diablues eta Bluecifer-ek 
itxiko du Sastiñako 
kontzertuen zikloa
bost emanaldi izan dira irailean egubakoitzero 
eta udalaren kultura saila pozik erantzunarekin

x.g.  |  aramaio

Aramaioko kultur etxe atzean 
beira birziklatzeko edukiontzi 
berria jarri du Udalak. 

Aurretik bakarra zegoen, 
eta, gune horretan azken urtee-
tan etxebizitzak eta tabernak 
gehitu direnez, gehienetan 
beteta egoten zen. Horretaz 
gain, estatu mailan beira bir-
ziklatzen duen Ecividrio enpre-
sak batze sistema aldatu berri 
du. Antzina, sistematikoki 

pasatzen ziren edukiontziak 
batzera. Baina orain, behin 
beteta dagoenean enpresara 
deitu behar da batzera pasa 
daitezen, eta horrek askotan 
edukiontzia gainezka egotea 
eragiten zuen. 

Horretaz gain, papera bir-
ziklatzeko beste bi edukiontzi 
jarri nahi ditu Udalak. Lehe-
na Etxaguen auzoan eta biga-
rrena Pedro Inazio Barrutia 
kalean.  

Beira birziklatzeko 
edukiontzi bat gehiago
Kultur etxe atzean jarri dute, bertan zegoena 
azkarregi betetzen zela ikusita

ETXAGUENGO 
JAIAK

EGuBAKOItZA

19:00 jaien hasiera.

21:00 bertso afaria.

ZAPAtuA

09:30 Kanpai errepikak.

12:00 meza

13:00 txikiteoa djekin.

17:00 mus txapelketa.

17:30 umeentzat puzgarriak.

19:00 sokamuturra.

22:30 dj lander.

00:30 bolo txapelketa.

DOMEKA

10:00 Kanpai errepikak.

12:00 meza.

12:30 jubilatuen luntxa.

16:30 briska txapelketa.

17:00 umeentzako jolasak.

19:00 sokamuturra.

UNTZILLAKO 
JAIAK

EGuBAKOItZA

19:00 jaien hasiera.

21:00 bertso afaria.

ZAPAtuA

12:00 meza.

14:00 auzo bazkaria.

16:00 mus txapelketa.

17:30 asier Kidam magoa.

18:30 txokolatada.

23:00 34. bolo txapelketa≠.

DOMEKA

10:00 mendi irteera.

12:00 meza.

13:00 bermouth dantza.

x.g.  |  aramaio

Aramaion EH Bildu geratu da 
lehen postuan, 2012an baino 105 
boto gutxiagorekin. Lierni Altu-
na alkatearen hitzetan: "Kontuan 
hartuta parte-hartzea jaitsi egin 
dela eta Elkarrekin Podemos 
alderdia jokoan sartu dela, ez 
dira emaitza txarrak".

EAJ bigarren izan da, 2012an 
baino 19 boto gehiagorekin. Elka-
rrekin Podemos hirugarren indar 
bezala kontsolidatu da 77 botore-
kin; jarraian, PSE-EE 16rekin eta 
PP 5ekin. Azken biek hamar eta 
hiru boto galdu dituzte, hurrenez 

hurren, 2012ko emaitzekiko. Gane-
mos Euskadik 6 boto jaso ditu, 
eta aipagarria dira Vox alderdiak 
jasotako lau botoak. Amaitzeko, 
Aulki Zuriak alderdiak eta Alder-
di Animalistak boto bana jaso 
dute. Nabarmentzekoa absten-
tzioak izan duen gorakada, ia lau 
puntukoa izan baita. 

Datu ofizialak akatsarekin
Eusko Jaurlaritzaren datu ofi-
zialen arabera, PSE-EE alderdiak 
65 boto jaso zituen Aramaion, 
baina, datua Udalarekin kontras-
tatu ostean, 16 boto dira.

Aramaion EH Bilduk lehen indar 
bezala mantentzea lortu du

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 1.191 1.119

abstentzioa %29,55 %25,85

eaJ 289 270

eH bildu 434 539

Pse-ee 16 26

PP 5 8

elkarrekin Podemos 77 –

ganemos euskadi 6 –

VoX 4 0

aulki zuriak 1 0

alderdi animalista 1 0
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LEIntZ GAtZAGA

ELGEtA ELGEtA

ENEkO AZurMENdI  |  leintz gatzaga

Gipuzkoa Saretzen mendi mar-
txa egingo dute bihar, zapatua. 
Leintz Gatzagan hasi eta Donos-
tiaraino oinez joatea da asmoa, 
taldeka eta erreleboka.

Haurren eta gazteen gainpisua 
prebenitzeko lan egiten duen 
Pensoi proiektuaren barruan 
dago egitasmoa, eta Debagoiene-
ko Erakunde Sanitario Integra-
tuaren eta Gipuzkoako Osasun 
Publikoaren babesa dauka. Modu 
honetan, bizimodu eta elikadura 
osasuntsuak, kirola eta talde-la-
na sustatu nahi dituzte. 

Leintz Gatzaga da Donostia-
tik urrutien dagoen Gipuzkoako 
herria, eta bihar, zapatua, ber-
tatik irtengo da mendi martxa. 
Hain zuzen, ibilaldia 07:30ean 
hasiko da Gatz Museoan, eta 
Donostiako Arzak jatetxean 

amaitu. Helmuga postua 20:30ak 
arte egongo da irekita; bertan, 
Elena Arzakek jasoko du leku-
koa. Esan bezala, parte-hartzea 
taldekakoa izango da, eta hiru 
ibilbide ezberdin egongo dira 
hautatzeko. 

Ibilbideak ez dira markatu-
ta egongo, baina track-ak oinez 
ibiltzeko bideak diseinatu eta 
sustatzen dituen Mugibili web-
gunean egongo dira eskuragarri. 

Gaur, egubakoitza, bilera 
in f o rma t i boa  e gongo  da , 
19:00etan, Gatz Museoan, mar-
txari buruzko nondik norako 
guztiak azaltzeko.

Taldeek mistoak eta adin 
askotarikoak izan beharko dute, 
4-6 pertsona bitartekoak. Talde 
bakoitzak errelebo kantitatea 
eta hauetan egin beharreko dis-
tantzia erabakiko du.

Gipuzkoa zeharkatuko 
dute bihar, erreleboka
gipuzkoa saretzen mendi martxa egingo dute, oinez 

LEIntZ GAtZAGALEIntZ GAtZAGA

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 189 200

abstentzioa %30,16 %39

eH bildu 80 79

eaJ 39 38

elkarrekin Podemos 9 –

gessP 1 –

Pse-ee – 1

PP – –

E.A.  |  leintz gatzaga

EH Bilduk irabazi ditu Eusko 
Legebiltzarrerako hauteskun-
deak, 80 botorekin. Bigarren 
indarra EAJ izan da, 39 boto-
rekin, eta atzetik Elkarrekin 
Podemos geratu da, 9rekin. 
Ganemos Euskadi Si Se Pue-
dek (GESSP) boto bakarra 
lortu du eta PSE-EEk eta PPk, 
berriz, bat ere ez.

EH Bildu nagusitu 
da berriz ere 
hauteskundeetan

San Milixanerako 
izen-ematea zabalik
eskaerak aurkezteko azken eguna urriaren 15a da

E.A.  |  leintz gatzaga

Azaroaren 13an, domeka, ospa-
tuko da San Milixan azoka eta 
bertan parte hartzeko izen-e-
matea zabalik dago jada.

Parte hartzeko oinarri oro-
korra  ondorengoa da: erakus-
gai edo salgai egongo diren 
produktuen egilea artisaua 
bera izatea derrigorrezkoa 
izango da. Bestalde, eskaeran 
gehitu beharreko informazioa 
da: parte hartzeko eskaera 
behar bezala beteta eta izen-
petuta; dagokion herrialdean 
artisauen erregistroan alta 
emanda dagoela egiaztatuko 
duen ziurtagiri eguneratua; 
zergadunaren Jarduera Eko-
nomikoen ziurtagiri egunera-
tua –Foru Ogasuna–; autono-
moetako azkenengo 2 ordai-
nagirien fotokopia; erakusgai 

egongo diren produktuen 2 
argazki eta aurrez muntatu-
tako stand-aren argazki bat 
eta curriculum xehe bat.

Eskaerak, udaletxean 
Azokan parte hartzeko eskae-
rak udaletxera bidali beharko 
dira behar bezala beteta.

tailer herrikoia 
Egun berean, tailer herrikoia 
ere egingo da, frontoi ondoko 
lokalean. Adin guztietakoei 
zuzenduta egongo da eta 10-15 
pertsonako taldeetan hartu 
beharko da parte.

Bestalde, 150 euroko dietak 
izango dira tailerreko par-
te-hartzaileentzat, eta azokan 
parte hartzen dutenentzat, 
berriz, 50 eurokoa izango da 
dieta hori.

lArrAITZ ZEBErIO  |  elgeta

Aelvasa enpresari esleitu dizkio 
Elgetako Udalak argiteria publi-
koa berritzeko lanak, eta urri 
erdialdera hasiko direla esan du 
Iraitz Lazkano alkateak. "Lanen 
aurrekontua 50.983,43 eurokoa 
da —BEZa kanpo—, eta aurrei-
kusten dugu azaro bukaerarako 
amaituta egotea". Oraingoz, bi 
dirulaguntza daude baieztatuta: 
8.000 euro inguru Gipuzkoako 
Foru Aldunditik, eta 10.646 euro 
Landa Garapenetik. "Energiaren 
Euskal Erakundetik etorriko 
denaren zain aurreikusten dugu 
aurrekontuaren erdia dirulagun-
tzekin ordaintzea", jakinarazi du 
alkateak. 

Lanen helburua da argiteria 
publikoa LED sistemara egoki-
tzea. Aldaketak egingo dira Katai-
tik Bergara aldera dauden kalee-
tan. Hala nola, Domingo Iturbe 
kalean, San Roke kalean, eskola 

inguruan, Torrealdean, Mendi-
zaleen eta Andra Mari plazetan, 
eta Salbador zein Lasao kaleetan. 
Farola guztiak aldatuko dituzte 
eta ipiniko dituzte Villa motako 
farolak eta Philips Town-Guide 
modeloko farolak. Bi salbuespen 
izango dira: Mendizaleen plaza 
eta Andra Mari plaza. Kasu bie-
tan farolen kanpoko estruktura 
mantenduko dute, eta berrituko 
dutena barruko sistema da.

Berezitasun moduan, Bolato-
kiko parkea argiztatutako dute, 
eta eguzki izpien bitartez lortu-
tako argindarrarekin argiztatzen 
duen LED tipoko farola bat ipi-
niko dute hilerri osteko parke 
berrian. 

Gas hornitzaile aldaketa 
Aldaketak datoz baita ere gas 
horniketan. Elkargas enpresatik 
baieztatu dute Repsol Gasek sal-
du egin dituela Elgetako gas kana-

lizazioak eta Gas Naturalek ero-
si dituela. Urriaren 10ean egingo 
dute kontagailuen azken irakur-
keta. "Herritarrek ez dute alda-
ketarik sumatuko. Gas Naturalen 
asmoa da propanoa banatzen 
jarraitzea", esan dute.

Apurtutako farola, Elgetan.  |   l.z.

Urri erdialdean hasiko dituzte 
argiteria sarea berritzeko lanak
gas horniketan ere aldaketa dator, gas naturalek erosi baititu kanalizazioak

l.Z.  |  elgeta

1936ko urriaren 4an tropa fran-
kisten erasoaldia gelditu zuten 
Intxortako frontean, eta 80. urteu-
rrenerako ekitaldi sorta gertatu 
dute Elgetan. Bihar, zapatua, 
hainbat kereilatako bultzatzaileak 
izango dira herrian; tartean, Fran-

kismoaren Krimenen Aurkako 
Kereilako Euskal Plataformako 
kide Josu Ibargutxi, Iruñeko alka-
te Joseba Asiron eta Bartzelona-
ko alkateorde Jaume Asens. 
Mahai-ingurua egingo dute Espa-
loiko museoan, 10:30ean —ikus 
3. orria—. 

Antzeztutako bisita gidatua 
Domekarako, bisita gidatu bere-
zia iragarri dute. Antzeztutako 
bisita izango da, eta hogei bat 
lagunek hartuko dute parte bisi-
tariak 1936ko urrian kokatzeko. 
Bost kilometroko ibilbidean, eri-
zain postua, defentsa lerroko 
fusilariak, aginte karguak... ager-
tuko dira. Taldea 10:00etan abia-
tuko da Espaloia kafe antzokitik. 
Bisita doan da, eta ez da aurrez 
izena eman beharrik. 

Intxortako erresistentziaren 80. 
urteurrenean, jardunaldi bereziak

o H a r r a k

Gu ErE KOntALArI
Gaur, barikua, umeek eginda-
ko ipuin kontalari saioa libu-
rutegian, 17:00etan. Sarrera 
irekia.

AZKEn BArIKuA
Hileko azken barikua izanik, 
euskal presoen eskubideak alda-
rrikatzeko elkarretaratze isila, 
gaur, 20:00etan, herriko plazan. 

PEntsIOEn ALDE
Erretiratuen Xalbadorpe elkar-
teak deituta, astelehenean, 
19:00etan, pentsio duinak eska-
tzeko elkarretaratzea plazan. 

PILOtA txAPELKEtA
Zabalik da Gabonetako pilota 
txapelketan izena emateko epea. 
Izen-emateak, udaletxean, urria-
ren 5a baino lehen. 

Domekan egindako Eusko 
Legebiltzarrerako hauteskun-
deetan EH Bilduk eskuratu 
du boto gehien Elgetan; hain 
zuzen ere, 286 boto (%46,20). 
Bigarren indarra EAJ izan 
da 227 botorekin (%36,67). 
Bilakaerari erreparatuta,  
EAJk murriztu egin du due-
la lau urteko hauteskundeetan 
zegoen aldea. 

Elgetan EH Bildu izan 
da indar bozkatuena 
286 botorekin

"Eskerrak eman gura dizkiegu Euskararen Sokara gerturatu 
ziren lagunei. Animatu gura ditugu plazan irakurritako agirian 
esan moduan bakoitzak ditugun joerak eta inertziak astindu eta 
egunerokoan euskaraz bizitzera", adierazi dute Goibekotik.

Euskararen Sokak izandako harrera ona eskertu 
dute Goibeko Euskaltzaleen Topagunetik

Nerea Villa izango da, aurten, gaztelekuko dinamizatzailea, eta 
zerbitzuak urriaren 8an zabalduko ditu ateak. 11 urtetik gorako 
gazteendako zerbitzua da edo ikasturte honetan betetzen dituz-
tenendako. Izena emateko edo argibideetarako, udaletxera jo. 

Zabalik da gaztelekuan izena emateko epea; 
urriaren 8an emango diote hasiera ikasturteari

i25 EMAITZAK
2 0 1 6 2 0 1 2

errolda 865 874

abstentzioa %28,44 %23,57

eH bildu 286 333

eaJ 227 254

elkarrekin Podemos 58 –

Pse-ee 21 17

PP 11 14

ELGEtA

ELGEtA

ELGEtA
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Domeka  a r ra t s a l d ean , 
17:00etan hasita, jokatuko 
dituzte 34. San Migel Txapel-
ketako finalak, kadete eta 
gazte mailetan. Kadeteetan 
Muruak eta Gartziak Agirre-
malloa eta Ibarloza izango 
dituzte aurrean, eta gazte 
mailan Biainek eta Irazusta-
barrenak Uriberen eta Gas-
kueren kontra jokatuko dute.

san Migel txapelketako 
finalak jokatuko 
dituzte etzi

Euskadiko Txapelketako biga-
rren jardunaldia jokatuko du 
gaur, egubakoitza, Ford Muga-
rri Arrasatek (20:15, Escola-
pios). Izarraitz Aloña Mendi-
ko mutilek, berriz, San Migel 
jaiak tarteko atsedena izango 
dute. Joan den astean etxetik 
kanpora arrasatearrek ber-
dindu egin zuten Pulporen 
kantxan (26-26), eta oñatiarrek 
garaipen ona ekarri zuten 
Tolosatik (22-25). 

Ford Mugarrik kanpoan 
eta izarraitz aloña 
Mendik atsedena

Eskoriatzak etxean jokatuko 
du lehen partidua, Batzarreren 
kontra (zapatua, 18:00), eta Are-
txabaleta-UDAk, berriz, Basau-
rira egingo du bidaia, Scalibu-
rren kontra jokatzeko (16:15). 
Gipuzkoako ligan, ostera, Mon-
drak 3-4 irabazi zuen joan den 
asteko estreinekoan, eta bihar 
18:00etan Lauburu Ibarra izan-
go da kontrarioa, Musakolan.

euskal Ligan 
txapelketa hasiko dute 
uDak eta eskoriatzak

xABIEr urZElAI  |  arrasate

"Badakigu kategoriako talde one-
netako baten zelaira joango gare-
la jokatzera, horregatik, talde 
moduan jokatzera joango gara, 
partidu gogorra planteatuta", 
adierazi zuen Aloña Mendiko 
kapitain Joseba Irizarrek Har-
mailatik saioan, astelehenean. 
Izan ere, UDAk orain arte ez du 
bakarra ere barkatu, jokatutako 

hiru partiduak irabazi dituzte, 
eta dagoeneko –aurreikuspenak 
beteta– Iñigo Velezen mutilak 
ligako oilarretako bat bilakatu 
dira. 

Oñatiko taldeak, berriz, ez du 
denboraldia gura moduan hasi 
–puntu bat batu dute– baina emai-
tzek lagundu ez badiete ere, pozik 
daude egiten dabiltzan lanarekin: 
"Talde gaztea dugu baina bagoaz 

geroago eta hobeto lan egiten. 
Gainera, luzera begirako lan espe-
zifikoa egiten gabiltza, etorriko 
dira emaitzak", aitortu zuen kapi-
tainak Mondraren kontra 0-0 egin 
berritan. 

Aretxabaleta,  esandako 
moduan, aurreikuspenak betetzen 
dabil. Hirugarren Mailan lehiatu 
ostean taldeari eutsi diote, eta 
ondo indartu dira. Eta, hasiera-

tik ikusi dira emaitzak: Beti Gaz-
te, Elgoibar eta Ordizia menpe-
ratu dituzte, eta horrekin batera 
Velezen mutilek gol bakarra jaso 
dute. Domekan, 16:30ean jokatu-
ko dute UDAk eta Aloña Mendik.

Mondra ere ondo
Arrasateko taldeak partidu guz-
tiak irabazi dituztenen multzoa 
utzi du, joan den astean Azkoa-
gainen berdindu egin zuelako 
(0-0), baina Zubiaren mutilek 
sentsazio ona utzi zuten, oñatia-
rren atea zulatu ez bazuten ere 
hainbat aukera izan zituztelako, 
eta bi taldeek intentsitatez joka-
tu zuten. Hala, Arrasateko taldeak 
Ostadar hartuko du Mojategin 
(zapatua, 16:30).  

Erregional preferentean
Bergarak 1-1 egin zuen joan den 
astean Zumaian, eta bihar ere 
kanpoan jokatuko dute, Eibarren, 
Urkoren kontra (17:30). Aretxa-
baletako eta Mondrako bigarren 
taldeek ere kanpoan jokatuko 
dute zapatuan, lehenengoek biga-
rren doazen Tolosakoen zelaian 
(15:30), eta Arrasatekoek Beasai-
nen (16:00).  

Antzuola, lider
Lehen erregionalean lider dago 
Antzuola, eta bihar Urki hartuko 
dute Estalan (16:30). Bergarak 
eta Arizmendik, ostera, derbia 
jokatuko dute Ipintzan (18:00).

Liga ederto hasi duen uDak 
aloña Mendi hartuko du etzi
aretxabaletak ez du partidurik galdu, eta oñatiarrak ez 
dira gura moduan hasi; mondrak ere etxean jokatuko du

2012ko derbiko irudian Etxabe baloiarekin; orduan UDAk 1-0 irabazi zuen.  |   goiena

x.u.  |  arrasate

Arrasate Errugbi Taldeak bihar, 
zapatua (16:30, Mojategi), hasiko 
du denboraldia, Gaztediren kon-
tra. Taldearen gidaritzan Igor 
Isasik jarraituko du, eta talde 
lehiakorra osatzeko lanean ibi-
li dira; horretarako beteranoak 
eta jende gaztea batu dituzte. 

Bi partidu jokatu dituzte 
Abuztu amaieran ekin zieten 
entrenamenduei Arrasate Errug-
bi Taldeko talde gehienek, tar-
tean senior mailako mutilek. 
Eta, entrenamenduekin batera 
lagunarteko bi partidu jokatu 
dituzte. Lehenengoan, Herna-
niren kontra jokatutakoan arra-
satearrak esku hutsik itzuli 
ziren, baina bigarrenean, joan 
den astean, zuri-moreek 14-24 
hartu zuten mendean Elorrio.

Hala, Euskal Ligako 2. mai-
lan, Gaztedi B, Nerbioi, Funes, 
Bera Bera B, Uribealdea B, La 
Unica B, Uni Bilbo B, Zaisa Txin-

gudi, Hernani C, Elorrio eta 
Zornotzako izango dira Kanpan-
zar Arrasateren kontrarioak. 
Denboraldiko lehenengo faseak 
itzuli bakarra izango du, hau 
da, sarrailagileek orotara 12 
partidu jokatuko dituzte. Eta, 
lehenengo lau sailkatuak A fase-
rako sailkatuko dira, igoera 
jokoan egongo den fasera, alegia.

artk gaztediren kontra 
hasiko du liga, etxean

Bustu jaurtiketa egiteko gertu.  | i.s.

x.u.  |  arrasate

Zapatuan Arrasaten (09:00, Musa-
kolan) eta domekan Aretxabaletan 
(09:00, Herriko plazan), asteburuan 
aukera bikoitza izango da mendi 
bizikletan ibiltzeko. Mondranbike 
martxak azken urteotako arrakas-

ta errepikatu gura du, jakinda 
zabaldu dituzten bidezidor berrie-
tan dagoela arrakastaren gakoa. 
Hala, antolatzaile lanetan dabilen 
Mikel Bergarak azpimarratu du 
martxak azken urteotan asko alda-
tu direla: "Garai batean martxen 

gogortasunari garrantzi handiagoa 
ematen zitzaion, kilometro asko 
eta desnibel handia zuten, baina 
bidea bera ez zen kontuan hartzen, 
gehienak pistak ziren. Gaur egun, 
ostera, antolatzaileek bide josta-
garriak bilatzen dituzte, bidezidor 
zainduak, akaso lehen baino tek-
nikoagoak, baina ez horren gogo-
rrak. Eta, eboluzio horretan bai-
laran egiten diren martxak aitzin-
dariak izan dira". 

Ibilbideari dagokionez, luzeak 
33 kilometro izango ditu (1.300 
metroko desnibela) eta motzak 28 
kilometro (900 metro). Tarte batzue-
tan jaitsiera endureroak aurrei-
kusi dituzte, baina lasaiago jaitsi 
gura dutenei beste aukera bat 
emanda. 

Aretxabaletan uDA lanean
Domekan Aretxabaletako martxak 
osagai antzerakoak izango ditu, 
ibilbide entretenigarria prestatu 
dute –luzeak 33 kilometro izango 
ditu, 1.800 metroko desnibelare-
kin– eta berritasuna da ibilbide 
motza (10km) familiei zuzenduta-
koa dela, hau da, Aretxabaletatik 
Urkulura igoko dira, eta urtegiari 
itzulia egin eta gero Herriko Pla-
zara jaitsiko dira ostera ere.  

"bailara aitzindaria izan da 
bizikleta irteerak antolatzen"
asteburuan egingo dute mondranbike, eta 
aretxabaletako lehenengo martxa

Inguruko parajeek aukera ederra ematen dute mendiko bizikletan ibiltzeko.  |   i.s.

EsAnAK

"Zelai gogorra 
da; lehia gogorra 
planteatuko 
dugu guk ere" 
J os e ba  i r i z a r   |   a lo ñ a ko  J o k a l a r i a

futBOLA

MEnDI BIZIKLEtA ErruGBIA
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
PrOFEsiOnal liBEralaK
aBOKatuaK
BErnarDinO MaiZtEGi 
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

BEGOña lasaGaBastEr
ARRASATE / Iturriotz 15, 1 A
Tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

raFaEl aranBuru
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

atxEn MunGia /  
naiara MEnDiBil (ZEnBaKi)
ARETXABALETA / Basabe ind. f-0-10-pab.
Tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

aHOlKularitZaK
anDra Mari aHOlKularitZa
ARETXABALETA / Andra Mari auzunea 3
Tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asEGi aHOlKulariaK
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
Tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

Garrailan
BERGARA / Matxiategi 36
Tel.: 943 76 90 83

ZEnBaKi aHOlKulariaK
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
Tel.: 943 71 21 12
Faxa: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.es

arKitEKtOaK
BiarK arKitEKtOaK
ARRASATE / Usaetxe plaza 1, behea
Tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

EtxE aDMinistraZiOaK
uriBEsalGO aDMinistraZiOaK
ARRASATE / Pablo Uranga 3, behea
Tel.: 943 79 51 25
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@uribesalgo.es

xABIEr urZElAI  |  bergara

"Ez dakit halakorik merezi dudan, 
baina nire omenalditik harago 
jendea ondo pasatzera etorri da 
hona, aspaldiko lagunak eta eza-

gunak agurtzera, eta futbolean 
jokatzera", adierazi zuen etxera 
opariz beteta joan zen Jesus Mari 
Larrañaga Gindik, zapatuan egin 
zioten omenaldian. Eguna anto-

latzen ibili ziren Gindiren Lagu-
nak taldekoak, Realeko betera-
noak, Eibarko futbol taldekoak 
eta Bergarako Kirol Elkartekoak, 
hau da, bere kirol bizitzan, joka-

lari edo entrenatzaile moduan 
harremana izan duten taldeak 
batu ziren. Eta tartean, talde 
txuri-urdinean urrezko aroa bizi 
izan zuten jokalari historikoak: 
"Jende ezagun asko etorri da; 
akaso, Arconada bera da ezagu-
nena, baina asko daude, eta ni 
oso pozik nago horiek guztiak 
hemen ikusteaz". Arconadarekin 
batera, baina, Javier Exposito, 
Jose Mari Martinez, Elkoro, Uran-
ga, Gorriz, Periko Alonso, Lopez 
Ufarte, Gajate, Idigoras, Olaizola, 
Iriarte, Uralde eta Guruzeta izan 
ziren. 

realekoak irabazle (1-5)   
Aipatutako horiek, baina, ikusle 
moduan gozatu zuten partidua-
rekin. Izan ere, A Ze Flaxa! Ber-
garako beteranoen kontra jokatu 
zuten talde txuri-urdineko batzuk 
izan ziren Xanti Bakero, Orbe-
gozo, Fuentes, Loinaz, Uria, Kodro, 
Iturrino, De Pedro, Luis Perez 
edota Dueñas –arrasatearra–. 

"Giro ona genuen gure artean" 
Horrenbeste beterano batu ostean, 
ezinbestekoa zen Gindi-ri garai 
haietako kontuen gainean galde-
tzea: "Ederto moldatzen ginen, 
eta horren erakusle da gaur zen-
bat lagun batu garen. Horregatik 
diot nire omenaldia aitzakia bai-
no izan ez dela, aspaldiko lagunak 
berriro ere elkartzeko aitzakia. 
Dena dela, nahiz eta harreman 
oso ona izaten genuen aste barru-
ko entrenamenduetan ez zen 
txantxarik egoten, serio egiten 
genuen lan. Eguaztenetako entre-
namendu saioan partidua jokatzen 
genuen, eta partidu ofizialetan 
bezain serio jokatzen genuen gure 
artean, han ez zegoen bromarik, 
asteburuan nork jokatuko zuen 
erabakitzen zutelako hor". 

Partiduaren ostean bazkaria 
egin zuten Seminarioko karpan. 
230 lagun inguru batu ziren.

realeko iraganeko izar mordoa 
'gindi'-ri egindako omenaldian 
bergarako eta talde txuri-urdineko beteranoen lagunarteko partidua aitzakia 
ederra izan zen aspaldiko jokalari ezagunak agorrosinen batzeko

Gindi eta haren emazte Pili Kortazar, Expositorekin, Arconadarekin eta Gorrizekin. Jabi Ibarra, Gindiri elastikoa emanda. 

Realekoekin talde argazkia; besteak beste, Arconada, Gorriz, De Pedro, Lopez Ufarte, Idigoras eta Kodro daude.  |   : m. arregi

IBON cArMONA  |  arrasate

Urriaren 8an egingo duten 
Arrasate-Oñati herri laster-
ketarako gero eta gutxiago 
falta da. Izen-ematea oraindik 
irekita dago, eta horrela segi-
tuko du lasterketa baino egun  
bat lehenago arte; interesatuek  
www.herrikrosa.eus webgu-
nean eman beharko dute ize-
na. Webguneaz gain, parte 
hartu nahi dutenek Arrasa-
teko eta Zumarragako Inters-
port Loramendi kirol dende-
tan izena emateko aukera 
izango dute.

Urtero bezala, ibilbideak 
12 kilometro izango ditu; irtee-
ra Arrasateko Garibai etor-
bidean eta helmuga Oñatiko 
plazan kokatuko dira. Laster-
keta arratsaldeko bostetan 
hasiko da, eta, korrikalariez 
gain, patinatzaileek ere parte 
hartu ahal izango dute.

Azaroan Antxintxika krosa
Lasterketa egiteko hilabete 
baino gehiago geratzen da, 
baina 12. Antxintxika krosak 
ere zabalik dauka izen-emate 
epea, azaroaren 3ra arte. Par-
te hartu nahi dutenek www.
kirolprobak.com webgunean 
eman beharko dute izena.

Krosa azaroaren 5ean izan-
go da, eta, korrikalariez gain, 
patinatzaileek eta gurpil aul-
kian daudenek ere daukate 
parte hartzeko aukera. Sora-
luzetik Bergararaino joango 
den lasterketak 10 kilometro 
izango ditu.

arrasate-oñati 
lasterketako 
izen-emate 
epea zabalik 

KrOsA
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I.c  |  zarautz

Eguaztenean, irailak 28, hil 
zen Imanol Urbieta Beristain, 
musikari eta irakasle zarauz-
tarra. Euskal Herriko ume 
belaunaldi askorendako oso 
abesti ezagunen egilea izan 
da. Horren adibide, Txoria 
nintzela , Mack Mikel edota 
Txiki txiki txikia kantuak dira.

Musikari eskainitako bizitza 
Gehienbat, haurrei zuzendu-
riko musika egin izan du bere 
ibilbidean zehar. Musika egi-
tearekin batera, ikastolen alde-

ko defendatzaile sutsua zen; 
bere abestiak ezinbestekoak 
izan ziren euskararen erabi-
lera haurren artean hedatzeko. 

Teologia eta Letretan lizen-
tziaduna zen. Lizentziatura 
ostean musika ikasketak egin 
zituen Euskal Herriko eta Euro-
pako zenbait herrialdetan; 
Bordelen eta Estrasburgon, 
besteak beste. 

1967an Haur kantariak dis-
koa grabatu zuen, haurrentzat 
euskaraz eginiko lehena. Geroz-
tik 30 disko inguru argitaratu 
ditu, eta haurren hezkuntzan 

zegoen hutsunea betetzeko 
sortu zituen hainbat kantu 
Euskal Herriko hainbat esko-
latan ezagunak dira oraindik.

1984an Txirula Mirula zen-
troa sortu zuen, non teknika 
abangoardista ezberdinen 
bitartez solfeo eta musikote-
rapia eskolak eman zituen. 

Konpositore zarauztarrak 
hainbat sari jaso zituen; horien 
artean, Zarauzko Udalaren 
Kul tur  Merez imenduaren 
Domina (1996) eta Durangoko 
Azokaren Argizaiola saria 
(2010).

imanol urbieta musikari eta 
irakaslea hil da 82 urte zituela
ume belaunaldi askorendako oso abesti ezagunen egilea izan da

I.c  |  bergara

Bergarako Musika eta Dantza 
Eskolak antolatutako 31. Dan-
tza Solte Txapelketa Lezo eta 
Villabona aldera joan zen. 
Iker Sanz eta Ane Urruzola 
izan ziren garaikur nagusia 
eraman zutenak. Bigarren 
postua pasa den urteko ira-
bazleentzat izan zen, Xabier 
Artola (Irura) eta Idoia Besa-
darentzat (Pasaia), hain zuzen. 
Hirugarren postua, berriz, 
Amets Amubieta eta Larraitz 
Larrañaga bikote azpeitiarra-
rentzat izan zen.

Bergararrentzat zorterik ez
Hamasei urtetik gorako zazpi 
bikote lehiatu ziren; eta horien 
artean zeuden Bergarako biko-
te bakarra osatu zuten Saioa 
Galarraga eta Julen Murgion-
do. Bergararrendako lehenen-
go aldia zen herriko txapel-
ketako helduen kategorian 
parte hartzen zutela, eta, sari-
rik eskuratu ez bazuten ere, 
gustura ziren egindako lana-
rekin. “Hasiberriak izanda, 
oso zaila da lehen postuekin 
lehiatzea, baina gustura gera-
tu gara egin ditugun bi dan-
tzekin”, gaineratu du Saioak.

iker sanz eta 
ane urruzola 
onenak dantza 
soltean

Imanol Urbieta Argizaiola saria jasotzen 2010ean.  |   gerediaga elKartea

IBON cArMONA  |  esKoriatza

Kooperarock proiektua pasa den 
martitzenean aurkeztu zuten 
Huheziko fakultateko areto nagu-
sian. Bertan, proiektuan parte 
hartu duten erakundeetako ordez-
kariak egon ziren; besteak beste: 
Bixente Atxa, Mondragon Uni-
bertsitateko errektorea; Xabier 
Paya, Donostia 2016ren kultur 
programako zuzendaria; Saioa 
Torre, Bizitzaren Itsasargia pro-
gramako arduraduna; Igor Orte-
ga, Lanki Kooperatibagintza 
Ikertegiko zuzendaria; eta Pilar 
Lopez, Teatro Paraisoko zuzen-
daria.

"Kooperatigintzaren balio eta 
ezagutzak zabaldu nahi dira. 

Dibulgazioaren bitartez, alde bate-
tik, baina, beste alde batetik, 
kontuan izanez Europako Kultu-
ra Hiriburua garela, kultura eta 
artea horretara bideratuz". Horre-
la azaldu zuen Xabier Payak egi-
tasmoaren xedea. 

Asmo horrekin, kooperatiba-
gintzak azken hamarkadetan lan, 
ekonomia eta hezkuntza antola-
menduan izan duen eragina azter-
tu nahi da, artearen bidez hura 
gizartera zabalduz. Donostia 2016 
kultur programako zuzendariaren 
esanetan, proiektua urte hasieran 
jarri zen martxan, eta bi fase 
nagusitan banatu da. Aurkezpe-
nean, lehen faseari amaiera eta 
bigarrenari hasiera eman zitzaion. 

Lehenbizi, azterketa fasea
Proiektua Mondragon Unibertsi-
tateko Lanki ikertegiak abiatu 
zuen, hausnarketa prozesu baten 
bitartez. Urtarrila ezkero koope-
ratibismoaren ezinbesteko balioak 
aztertzen jardun dute. Horreta-
rako, Euskal Herriko Unibertsi-
tatearen, OlatuKoopen eta Arro-
sa irrati sarearen kolaborazioa 
izan dute. Lanki ikertegiko Igor 
Ortegak azaldu du lau balioren-
gan jarri nahi izan dutela bere-
ziki azpimarra: "Batetik, hezkun-
tzaren balioan, lana ulertzeko 
moduetan, elkartasunaren balioan 
eta guretzako ere garrantzitsua 
den eraldaketa sozialaren balio 
nagusi horretan". 

Halaber, urriaren 5ean Koo-
perarock, Belaunaldien arteko 
elkarrizketak dokumentala aur-
keztuko da Huheziren Aretxa-
baletako campusean. Lan honek 
adin desberdinetako jendea koo-
peratibismoari buruz solasean 
erakusten du. Ikus-entzunezkoa-
ren aurkezpenarekin batera, 
mahai-inguru bat egingo da, 
dokumentalean parte hartu duten 
generazio ezberdinetako hiru 
gizon eta hiru emakume bildu-
ko dituena.

teatro Paraisok lekukoa hartu. 
Lankik buruturiko hausnarketa 
prozesuaren ostean, Teatro Parai-
so Antzerkiak proiektuaren biga-
rren faseari eman dio hasiera, 
sorkuntza eta bitartekaritza 
artistikoan oinarritzen dena. 
Arabako konpainiak 40 urteko 
ibilbidea dauka, eta haurrei 
zuzenduriko antzerkiaren erre-
ferente nazional eta internazio-
nal bilakatu da. Bere jarduera 
nagusia sorkuntza eta hedatze 
eszenikoan datza eta publikoa 
erakartzeko helburua duten 
proiektuak garatzen ditu, lan 
egiteko era asko eskainita.

Teatro Paraisoren ekarpena 
ezberdinak baina aldi berean 
elkarren osagarri diren bi arda-
tzetan oinarritzen da: bitarteka-
ritza artistikoaren lanketa eta 
antzezlan baten kreazioa. "Honek 
guztionek artea eskoletara ger-
turatzea dauka helburu, horre-
tarako, kooperazioa erreminta 
bezala erabilita. Gainera, koope-
ratibismoaren ideia sorkuntzaren 
bitartez nahi da sozializatu", 
adierazi du Pilar Lopezek, kon-
painiako zuzendariak.

Mediazio artistikoa Euskal 
Herriko bost ikastetxetan ari da 
lantzen, eta tartean Arizmendi 
Ikastola dago. Neska-mutikoen 
ekarpenak jasota eta Lankik 
landutako hausnarketa proze-
suaren ondorioekin, konpainiak 
antzezlan bat sortuko du, 7 eta 
12 urte bitarteko haurrei zuzen-
dua. Antzezlanaren aurrestrei-
naldia Arrasaten egingo da aben-
du erdialdean eta estreinaldi 
ofiziala Donostian abenduaren 
27an.

arteak eta kooperatibismoak 
bat egiten duten proiektua
Kooperarock-ek kooperatibismoaren balioak artearen 
bitartez zabaltzea dauka helburu

Iker Sanz eta Ane Urruzola.  |   a.a.

Kooperarock egitasmoan parte hartzen duten erakundeen ordezkariak martitzeneko aurkezpenean.  |   ibon carmona
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lIBuru SOrTA

Mikel Orobengoa kruzalaegi (Arrasate)

ArrIkruTZ kOBETArAkO BINA SArrErA

Aitziber Askasibar Agirre (Elgeta)

ramon Aperribai larrañaga (Arrasate)

Maria Eugenia Aranburu Arregi (Oñati)

HArrEMAN dENdAkO OTArrEA

Miren Elisabet Txintxurreta Etxezarreta (Arrasate)

gArdEN IkuSkIZuNErAkO BINA SArrErA

Nerea Mendizabal urreta (Bergara)

Jon Belastegi Aranzabal (Bergara)

gOIkO BENTA JATETxEAN BI PErTSONArENdAkO OTOrduA

Ekaitz Osa Zabaleta (Oñati)

SANTA ANA JATETxEAN  BI PErTSONArENdAkO OTOrduA

Andoni Elkoro Mantzizidor (Bergara)

MENdIOlA JATETxEAN  BI PErTSONArENdAkO OTOrduA

Iker ugarte Burgos (Aretxabaleta)

lASA JATETxErAkO  BI PErTSONArENdAkO OTOrduA

Mikel urrutia Zumelaga (Arrasate)

ETxEAuNdI JATETxErAkO  BI PErTSONArENdAkO OTOrduA

dorleta Elkorobarrutia Pagoaga (leintz-gatzaga)

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. Euskara irabazle, denok irabazle!

Hauek dira goiena klubeko iraileko zozketetako irabazleak

Zorionak denoi!

TElEBISTA 

Ana Maria ruiz Santos 
(Eskoriatza) dEMASA: kIlOMETrOETAkO ArrOPA SOrTA

Onintza Belategi unzueta (Bergara)

Iratxe Muxika Olasagasti (Eskoriatza)

Naiara Arrizabalaga Elorza (Aramaio)

Saria jasotzeko jo zuzenean, 

kilometroetako dendara.

Bidekurutzeta 14 - BErgArA

10:00-13:00 / 17:00-20.00

Cielo Raso konpainiako dantzari bat Tormenta ikuskizunean.  |   cielo raso

IBON cArMONA  |  arrasate

Cielo Raso dantza garaikide kon-
painiak emanaldia eskainiko du 
bihar Amaia antzokian. Konpai-
niak bere azken lana aurkeztuko 
du: Tormenta. Igor Calongek 
zuzentzen du obra, sorkuntza 
garaikidearen panoraman finka-
tu den donostiarra, eta Espainia-
ko Areto Alternatiboen Sarean 
sartua dago; gainera, Estatu eta 
Europa mailako hainbat jaialdi-
tan hartu du parte.

Ikuskizuna 19:30ean hasiko 
da eta sarrerek 10 euroko prezioa 
izango dute; hauek Amaia antzo-
kiko leihatilan eta Udalaren web-
gunean egongo dira eskuragarri.  

Emozioak hizpide
Ikuskizunaren gaia emozioen 
hauskortasuna da; izan ere, eraun-
tsi emozionalek ekaitzak sortzen 
dituzte zenbaitetan; hortik Tor-
menta izena. " Emozioekin egiten 

dugu lan, eszena ezberdinen bitar-
tez ikusleen hunkiberatasuna 
bereganatuz. Obrak bi alde ditu, 
hauskortasuna eta sendotasuna. 
Hauen arabera, gainerako guztia 
hitzik gabeko mugimenduak dira, 
eta, hitzik gabe, nork bere kon-
klusioa atera dezake", adierazi 
du Igor Calongek.

Amaia Udal Antzokiko taula 
gainean hiru dantzari arituko 
dira: Leire Otamendi, Gorka 
Gurrutxaga eta Marti Guell, hain 
zuzen ere. Hauek Johann Paul 
von Westhoff konpositore alema-
naren pasarte musikalak dantza-
tuko dituzte, besteak beste, elka-
rren arteko eszena ezberdinak 
interpretatuta. Eszenografiari 
dagokionez, Calongeren beste 
obra batzuekin alderatuz, mate-
rial fisikoa ez da  hain ugaria 
izango; dantzariek erabiliko duten 
objektu bakarra edalontziak izan-
go dira.

Mugalariak programaren parte
Espektakuluaren sortze-prozesuak 
Donostia Kulturak eta Donostia 
2016k antolatutako Mugalariak 
proiektuaren bigarren edizioan 
hartu zuen parte . Proiektu honen 
bitartez, Hego Euskal Herriko 
eta Akitaniako antzoki eta kultur 
zentroek ateak irekitzen dituzte, 
sorkuntza-fasean dauden dantza 
zein antzerki proiektuak barru-
tik ezagutzeko.

Tormenta-ren kasuan, sortze
-prozesua Hendaiako Mendi Solan 
kultur zentroan eta Donostiako 
Gazteszenan garatu zen. “Bi hila-
betez, ikusleak produkzio fasea 
modu aktibo batean jarraitzeko 
aukera izan zuen. Jendearen eran-
tzuna oso ona izan zen, bi tokie-
tan ikusle komunitateak izan 
genituen eta. Hauek ikuskizuna-
ren prozesu guztian zehar egon 
direla esan daiteke”, gehitu du 
zuzendariak.

Cielo raso konpainiak 'tormenta' dantza 
garaikide ikuskizuna aurkeztuko du
Konpainia donostiarraren ikuskizuna bihar izango da (19:30) eta sarrerak 
amaia antzokian eta arrasateko udaleko webgunean egongo dira salgai

I. c.   |  oñati

Duela bi urte Unfit diskoa 
atera eta gero, lan berri bate-
kin dator musikagile oñatia-
rra. CD berriaren izenburua 
Thrill da eta 12 kantaz osatua 
dago. Pop independentea da 
kantetan nabarmentzen den 
estilo nagusia, baina rhythm 
and blues, pop-rock, rap, elek-
tronika, dance eta funk uki-
tuekin. “Orokorrean, ingele-
sez abesten dut, eta batzuetan 
gazteleraz. Kantek gai ezber-
dinen inguruan hitz egiten 
dute; besteak beste, gizarte
-kritikaz, sexuaz, amodioaz, 
gorrotoaz eta hegan egiteko 
nahiaz”, aipatu du Osunak. 

Disko osoa autoekoiztua 
da; etxean grabatu du, erre-
kurtso oso gutxi zituela. Hala 
ere, kolaborazioetarako 
momentuan ez da bakarrik 
egon: “Lagash taldeko gita-
rristak lagundu dit nahaske-
tekin. Era abestian Txileko 
bi abeslarirekin kantatzen 
dut, Max Moralesekin eta Joa-
quin Jauregirekin, hain zuzen. 
Just How We Do kantuan, 
berriz, New Yorkeko DKMTR 
raperoak konposizioan lagun-
du dit”. Masterizazio lanak 
Doctor Master estudioak egin 
ditu eta Rock CDk, berriz, 
diskoaren fabrikazio eta dis-
tribuzio digitala.

Ongin eta Oñatin salgai 
Oraindik segurua ez den arren, 
CDaren aurkezpena urriaren 
21ean izango da, Txanda egu-
nean. “Kontzertuak bakarrik 
egiten ditut,  base instrumen-
tal batekin eta zuzeneko ahots 
eta pianoarekin”, esan du 
Osunak. Diskoa kontzertuan 
aurkeztu ez den arren, jada 
Oñatiko Ongi eta Oñati taber-
netan salgai dago 5 euroren 
truke.

aitor osuna 
oñatiarrak 
'thrill' diskoa 
kaleratu du

I. c.   |  arrasate

Aurten talde indartsu batek 
emango dio hasiera Kooltur 
Ostegunen zazpigarren zikloa-
ri. Señor No talde donostiarra 
Arrasateko Gaztetxeko taula 
gainean arituko da bere 
rock-and-roll basatia eskainiz.   

Joan den urtean ere oste-
gunetako emanaldietan hartu 
zuten parte; kontzertu hartan 
A veces no singlea aurkeztu 
zuen laukoteak. Datorren egue-
neko emanaldian, single hori 
jasotzen duen No cambies 
siempre diskoa aurkeztuko 
dute, pasa den abenduan argi-
taratu zutena.

Arrasaten eta Debagoie-
nean, orokorrean, zale asko 
dituzte, eta, horregatik, anto-
latzaileei aproposa iruditu 
zaie taldea berriz ekartzea. 
Suedian izan berri dira biran; 
Stockholm-en eta inguruetan 
zenbait kontzertu eskaini 
dituzte.

Ibilbide luzea 
Señor No taldeak hogei urte 
baino gehiagoko ibilbidea 
dauka, eta momentu arte sei 
disko argitaratu ditu. 1993ko 
udaberrian, Donostiako Bue-
navista eraikinean zeukaten 
lokalean hasi ziren jotzen; 
gaur egun, Xabi Garre gitarra 
jole eta ahotsa da sorreratik 
irauten duen taldekide baka-
rra. Taldearen influentziak 
ugariak dira, baina, batez ere, 
70eko hamarkadako rock gogo-
rra eta 77ko punka dira.

Egitura bera 
Kooltur Ekintza taldeak azken 
urteetako egitura berari eutsi-
ko dio; beraz, kontzertuak 
eguen gauetan izango dira 
(22:00), sarrera bost euro kos-
tako da eta talde bakarraren 
emanaldia izango da.

señor no 
taldeak hasiko 
ditu kooltur 
ostegunak



2016-09-30  |  egubaKoitza  |  gOIENA34 zerbitzuak
1. etXebizitzak

101. saLDu
bergara. bi logeladun 70 metro 
koadroko etxebizitza salgai mar-
tokuan. igogailua eta trasteleku 
handiarekin. berritua. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
635 20 08 16

103. errentan eMan
bergara.  atiko duplexa ematen 
da errentan erdigunean, arruria-
ga kalean. 56 metro koadro. 
dena kanpora begirakoa. igogai-
lu eta berokuntzarekin. Jantzia. 
600 36 81 37 

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

 
104. errentan Hartu

bergara.  bi edo hiru logelako 
etxebizitza behar dut errentan 
hartzeko. 659 90 85 13 

 
105. etXeak osatu

arrasate.  logela ematen da 
errentan biteri  etorbidean, 
sukaldea erabiltzeko aukerare-
kin. 618 82 02 41 

arrasate.  unibertsitatetik 
gertu, san andresen, etxebizi-
tza osatzeko jende bila nabil. 
hiru logela daude eta momen-
tuz pertsona bakarra dago. 631 
46 56 98 

oñati.  etxebizitza osatzeko 
etxekide bila. orain gutxi erabe-
rritutako etxebizitza da. erdigu-
nean dago. logela zabala. 658 
86 98 38 (mikel) 

 

2. garaJeak

201. saLDu
arrasate.  garaje itxia saldu 
edo errentan ematen da biz-
kaia etorbideko garajeen erai-
kinean. lehenengo solairuan 
dago. interesatuok deitu zen-
baki honetara:  627 26 94 29 
(dolores)

204. errentan Hartu
bergara.  garaje irekia errentan 
hartuko nuke ibargarai kalearen 
inguruan. 618 30 27 57 

 

4. Lana

401. eskaintzak

antzuola.  antzuolako edo 
bergarako emakume edo neska 
bat behar dugu 6 urteko bi ume 
zaindu eta etxeko lanak egiteko. 
ordutegia: 7:15etik 10:15era, 
astelehenetik ostiralera. 606 
27 87 47  edo 606 26 71 53 

b e r g a r a .  a r r a t s a l d e t a n , 
17:00etatik 19:00etara, bi 
ume zaintzeko neska edo ema-
kume euskalduna behar da. 
interesatuok deitu telefono 
hauetara:  659 03 85 29  edo 
661 96 62 70 

e s k o r i a t z a .   e m a k u m e a 
behar da umeak zaintzeko. 
orduka izatea komeni zaigu. 
617 88 96 81 

 
402. eskaerak

arrasate, bergara eta oña-
ti.  gizonezko erizain laguntzai-
lea gertu nagusiak zaintzeko. 
san Juan de diosen eta aita 
mennin lan egindakoa. 943 78 
62 19  edo 639 66 57 88 

arrasate.  57 urteko emakume 
arrasatearra nagusi edo umeak 
zaintzen eta etxeko lanak egiten 
aritzeko gertu. 688 66 76 91 

arrasate.  emakume gertu 
emakume nagusiak paseoan 
laguntzeko edota ume bat zain-
tzeko. 695 58 88 63 

arrasate.  mutila gertu txa-
kurrak kalera ateratzeko. 615 
50 54 18 

arrasate.  nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke orduka. goizetan 
zein arratsaldetan, astelehene-
tik ostiralera bitartean. baita 
garbiketak egiten ere. 622 24 
86 64 

arrasate.  neska arduratsu eta 
langilea gertu nagusiak zaindu, 
etxeko lanak eta garbiketak egin, 
edota orduka laguntzeko. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 663 87 83 89 

bergara.  haur hezkuntzako 
gradua duen neska gazte bat 
naiz. haurrak zaintzeko prest 
nago. 695 75 11 97 

bergara.  kaixo! irakasle ikas-
ketak dituen neska euskalduna 
n a i z  e ta  h a u r ra k  z a i n t ze ko 
prest nago. goizez zein arra-
tsaldez.  esperi entzi aduna. 
659 29 14 63 

bergara.  magisteritzako ikas-
ketak dituen neska euskalduna 
haurrak zaintzeko prest. goizez 
zein arratsaldez. esperientzia-
duna. 659 29 14 63 

Debagoiena.  mutil ardura-
tsua, esperientziaduna, lanera-
ko gertu: orduka zaintza lanak 
egin, zerbitzari, dendari edota 
garraiolari. autora daukat. 632 
21 30 64 

Debagoiena.   prest nago gar-
biketak egiteko, umeak zaintze-
ko, adinekoak zaintzeko eta 
abarretarako. 685 64 85 64 

Debagoiena.  9:00etatik 
16:00ak bitartean orduka lan 
egingo nuke, nagusi edo umeak 
zaintzen, garbiketan, mandatuak 
egiten eta abarrean. 634 26 10 
92 

Debagoiena.  asteburuetan 
nagusiak zaindu edota garbike-
ta lanak egiteko gertu nago. 647 
51 48 07 (keenya) 

Debagoiena.  asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. 659 90 85 13 

Debagoiena.  asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. astean zehar arratsaldetan 
orduka ere bai. 631 28 02 98 

Debagoiena.  astelehenetik 
egubakoitzera, orduka, garbike-
tak egiten eta nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. 631 72 71 72 

Debagoiena.  astelehenetik 
egubakoitzera, orduka, garbike-
tak egiten eta nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. 631 95 88 06 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu nagusiak eta umeak zaintze-
ko. etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. 672 57 73 03 

Debagoiena.  erizain lagun-
tzaile ikasketak dituen neska 
nagusiak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu. esperientzia dut. 
620 23 58 15 

Debagoiena.  esperientziadun 
neska lanerako gertu: nagusi edo 
umeak zaintzen, garbiketan eta 
abarren. etxean bertan bizi iza-
ten, orduka edota baita gauetan 
ere. 681 37 60 13 

Debagoiena.  esperientziadun 
neska lanerako gertu: nagusi edo 
umeak zaintzen, garbiketan eta 
abarren. etxean bertan bizi iza-
ten, orduka edota baita gauetan 
ere. 696 30 19 10 

Debagoiena.  esperientziadun 
sukaldaria eskaintzen da lane-
rako. 602 11 68 20 

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz edota 
orduka lan egingo nuke. espe-
rientzia eta erreferentzia onak. 
631 14 27 02 

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten, orduka edota aste-

buruetan lan egingo nuke. sukal-
dean ondo moldatzen naiz eta 
lege paperak ditut. bederatzi 
urteko esperientzia dut. 677 20 
82 30 

Debagoiena.  geriatria titulua 
duen neska arratsaldetan lan 
egiteko gertu. eskarmentuduna. 
autoa daukat. 600 00 51 60 

Debagoiena.  gizona eskain-
tzen da pertsonak zaindu edota 
laguntza emateko. 602 11 68 
20 

Debagoiena.  gizona lanerako 
gertu: garbiketan, peoi lanetan 
eta abarrean. 609 63 38 21 

Debagoiena.  goizetan nagu-
siak zaindu edota garbiketak 
egiteko gertu nago. 655 15 36 
59 (alejandra) 

Debagoiena.  lan bila nabil. 
esperientzia dut umeak zain-
tzen, garbiketan, gaixo eta nagu-
siak zaintzen, lantegian eta 13 
urtez jatetxeko sukaldean. 647 
10 58 72  edo 943 79 96 25 

Debagoiena.  mutil ardura-
tsua, erabateko prestutasuna-
rekin, zerbitzari zein dendari 
lanetan aritzeko gertu. 605 52 
88 43  edo 698 23 89 87 

Debagoiena.  mutil euskaldu-
na, jatorra eta indartsua, pertso-
na nagusiei laguntza emateko 
gertu. autoa daukat, mandatuak 
egiteko edo laguntzeko. 679 74 
00 61 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzen lan egiteko. 
esperientzia daukat. sukaldean 
ondo moldatzen naiz. autoare-
kin. 660 90 51 50 (argelis) 

Debagoiena.  mutila nagu-
siak zaintzeko gertu. esperien-
tzia daukat eta sukaldean ere 
ondo moldatzen naiz. autoa 

daukat. gidari edo banatzaile 
moduan ere lan egin dezaket. 
647 01 74 66 (Cristino) 

Debagoiena.  mutila zaintza 
lanetarako gertu. orduka, etxean 
bertan bizi izaten edota baita 
asteburuetan ere. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 602 63 
68 14 

Debagoiena.  nagusiak zain-
du eta garbiketa lanak egiteko 
g e r t u  n a g o .  6 7 9  3 0  12  3 7 
(arelis) 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua lan bila. etxean bertan bizi 
izaten, egunez edo orduka. etxe-
ko lanak egiten eta ume zein 
nagusiak zaintzean esperientzia 
dut. 603 89 31 38 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua, erabateko prestutasuna-
rekin, etxeko lanak egin, nagu-
siak zaindu eta zerbitzari zein 
dendari lanetan aritzeko gertu. 
605 52 88 43  edo 698 23 89 
87 

Debagoiena.  neska euskal-
duna gertu nagusiak zaintzeko. 
17 urteko esperientzia dut lan 
horretan. astelehenetik ostira-
lera lan egingo nuke orduka. 
autoa daukat. 607 72 75 61 
(bego) 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu, garbiketak egin 
eta abarretarako. 695 40 56 65 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu, garbiketak egin 
eta abarretarako. legezko pape-
rak ditut. 675 61 78 92 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu, garbiketak egin 
eta abarretarako. legezko pape-
rak ditut. 603 64 98 53 

Debagoiena.  orduka lan egin-
go nuke nagusiak zaintzen, baita 

asteburuan ere. 603 29 94 29 

Debagoiena.  sukalde lagun-
tzaile moduan lan egingo nuke. 
esperientzia eta elikagaiekin lan 
egiteko titulua dauzkat. motoa 
ere bai. denetariko garbiketak 
egiteko ere gertu nago. 625 28 
38 11 

Debagoiena.  zaintza lanetan 
zein denetariko garbiketak egiten 
lan egiteko gertu nago. etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
688 86 22 08 

Debagoiena.  zaintza lanetan 
zein denetariko garbiketak egiten 
lan egiteko gertu nago. etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
608 49 89 95 

Jostuna prest.  Jostuna naiz 
eta alor honetako edozein lan 
egiteko prest nago. 631 00 
36 34 

oñati, arrasate edo berga-
ra.  haur hezkuntzako ikasketak 
ditut eta arratsaldetan edo ordu-
ka haurrak zaintzeko edo garbi-
keta lanak egiteko prest nago. 
autoa daukat. 664 53 28 56 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
bergara.  emakume nagusi 
batek euskaraz idazten ikas-
teko eskolak hartuko lituzke. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara:  653 73 98 70  edo 
943 03 87 43 

502.eMan
bergara. partikularrak ematen 
ditut lehen hezkuntza, dbh1 
eta dbh2 mailetan. 6 urteko 
esperientzia dut eta irakasle 
graduatua naiz. 615 73 70 88 
edo 943 76 52 05

ingeles eskolak b erga-
r a n .  m a i l a  g u z t i a k .  ta l d e 

txikiak. hizkuntz eskola ofi-
z i a l e k o  e t a  C a m b r i d g e - k o 
a z te r ke ta k  p res ta t ze ko  e re 
bai. 618 91 32 89

7. aniMaLiak

703. eMan
katakumea.  katakume emea 
ematen dugu opari. kolorez, 
zuria da. 615 73 68 07  edo 
606 65 66 61 

katakumeak.  lau katakume 
ematen dira opari. interesatuok 
deitu zenbaki honetara, inge-
lesez mesedez: 638 15 81 14 

 

8. Denetarik

807. aurkitu
giltzak irimon.  domekan, 
irailaren 11n, irimo inguruan gil-
tza sorta aurkitu nuen. zurea 
bada, deitu zenbaki honetara:  
649 84 67 09 

 

9. HarreManak

903. Deiak
alemana praktikatzeko ber-
garan.  alemana praktikatu ahal 
izateko, taldea sortu dugu ber-
garan. oraingoz, egubakoitzero 
elkartzen gara 18:30etik aurre-
ra. Facebooken taldea daukagu, 
"deutsch Üben in bergara". 
bestela telefonoa edo e-posta 
erabil ditzakezu. 663 65 76 06  
edo maitemugica@yahoo.es 

Hizkuntza trukea berga-
ran.  mintzapraktika trukea 
egin gura nuke bergaran. nik 
ingelesa eta hungariera dakiz-
kit eta trukean gaztelera jaso 
gura nuke. interesatuok deitu 
zenbaki honetara, ingelesez 
mesedez:  608 26 13 76 

Bergara
sukalde

laguntzailea 
behar da.

652 73 18 96

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log.	igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela.	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40	m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	

280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Bolu,	113	m2,	4	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	200.000€.	Bi	garaje	aukeran.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 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.
•	 Madura,	65	m2,	4	logela,	bi	balkoi.	110.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Ernai,	52	m2,	atikoa,	2	logela	eta	terraza	handia.	Etxebizitza	tasatua.	175.000€.	
•	 Espoloia,	95	m2,	3	logela.	Trastelekua.	200.000€.	Garajea	aukeran.	25.000€.	
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera.	192.000€.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	165.000€.	Eraikuntza	

berria.

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

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000.
•	 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:
•	 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: 
•	 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

FUNTZIOAK:  
• Tornu bertikala erabiltzen jakitea, arbastatze eta      
   akaberako eragiketak egiteko.

ESKAKIZUNAK:
• Titulazioa: Goi mailako heziketa zikloa, Mekanizazio  
   bidezko Produkzioa edo baliokidea.  
• Hizkuntzak: Euskara menperatzea.
• Esperientzia zabala antzeko lanpostu batean. 
• CNC programazioa ezagutzea.
• Ekimena.
• Taldean lan egiteko eta harremanetarako gaitasuna 
• Egiaztapen tresnak erabiltzen jakitea.    
   (Alexometroak, mikrometroak, etab) 

ESKAINTZEN DA:
• Berehala lanean hastea.
• Esperientziaren eta gaitasunen araberako soldata.

EPEA: 
• 2016ko urriaren 12a baino lehen.

Interesa dutenek, Giza Baliabideen Departamentura bidali 
dezakete beraien curriculuma ecarballo@soraluce.com.

TORNU BERTIKALEKO LANGILEA 
HONAKO HAU BEHAR DA
GOIMEK S.COOP

FUNTZIOAK:  
• Fresatzeko makina handien erabilera menperatzea        
   (zubiak, zutabe mugikorreko makinak edo mandrinatze  
   koak), bai arbastatze eragiketan eta baita akaberakoetan  
   esperientzia izatea.

ESKAKIZUNAK:
• Titulazioa: Goi mailako heziketa zikloa, Mekanizazio bidezko   
   Produkzioa edo baliokidea. 
• Hizkuntzak: Euskara menperatzea.
• Esperientzia zabala antzeko lanpostu batean. 
• CNC menperatzea, eta Heindenhain ezagutzea baloratuko da.
• Ekimena.
• Taldean lan egiteko eta harremanetarako gaitasuna 
• Egiaztapen tresnak erabiltzen jakitea. 
   (Alexometroak, mikrometroak, etab) 

ESKAINTZEN DA:
• Berehalako lanean hastea.
• Esperientziaren eta gaitasunen araberako soldata.

EPEA: 
• 2016ko urriaren 12a baino lehen.

Interesa dutenek, Giza Baliabideen Departamentura bidali 
dezakete beraien curriculuma ecarballo@soraluce.com.

FRESATZAILE MANDRINATZAILEA
HONAKO HAU BEHAR DA
GOIMEK S.COOP

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.eus   |   www.goiena.eus/sailkatuak
eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak iragarriko ditugu. hortik aurrera, ez da onartuko aldaketarik edo iragarkia bertan behera uzterik. goienak ez du iragarkien ondoko operazioen erantzukizunik. 

zure iragarkiak
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Z o r i o n  ag u r r a k

oñati
izar Mendiola igartua
urriaren 3an, 13 urte. 
zorionak, izar. oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna. muxu handi bat, 
familiaren partetik.

oñati
eneko ugarte 
kortabarria
urriaren 3an, 5 urte. 
zorionak, eneko! patxo 
handi bat eta egun 
ederra pasatu, etxeko 
danon partetik.

oñati
Lukene sanchez 
Chapado
urriaren 3an, 8 urte. 
zorionak, guapetona! 
muxu handi bat zure 
lagunen eta, bereziki, 
maialenen partetik. 
ondo pasatu zure eguna.

oñati
Libe idigoras garcia
urriaren 3an, 4 urte. 
zorionak, libe! gaurkuan 
4 urtetxo! ondo pasatu 
zure urtebetetze egunian 
eta jaixetan! patxo handi 
bat aitatxoren, 
amatxoren eta familixa 
danaren partetik!

oñati
sara arenaza barriola
urriaren 3an, 4 urte. 
zorionak, Potxi! 
ondo-ondo pasatu 
allaittia hainbeste 
kostau xakon egun hau! 
muxuak familixa osuaren 
partetik!

eskoriatza
nara Da Costa bengoa
irailaren 30ean, 
urtebete. zorionak zure 
lehenengo 
urtebetetzean, etxekoen 
partetik! muxu handi 
bat, printzesa!

bergara
naroa Markina 
urizarbarrena
irailaren 30ean, 
urtebete. zorionak, polit 
hori, etxeko denen eta, 
bereziki, haizearen 
partetik! ondo-ondo 
pasatu eguna! muxu 
handi bat!

aramaio
izaro Herboso Madina
irailaren 29an, 10 urte. 
zorionak arrasateko 
familiaren partetik, 
preziosa. primeran igaro 
deizula zure egunean. 
patxo eta besarkada 
potolo bat.

oñati
Hodei ruiz Martin
irailaren 29an, 6 urte. zorionak, hodei! etxekoen eta 
familia osoaren partetik, besakada handi-handi bat!

oñati
Lur zabalondo garaio
irailaren 29an, urtebete. 
zorionak, lur, etxeko 
danon partetik! muxu 
erraldoi bat eta ondo 
ospa dezazula!

bergara
naia gabilondo 
kapelastegi
irailaren 29an, 7 urte. 
zorionak, polit hori! 
patxo handi bat Juneren, 
aitatxoren, amatxoren 
eta familixako danon 
partetik.

aretxabaleta
izaro Hernandez 
urzelai
irailaren 28an, 10 urte. 
zorionak, izaro! ondo 
ospatu zure urtebetetze 
eguna eta patxo handi 
bat, etxeko danon eta, 
bereziki, gariren eta 
oihanen partetik!

oñati
ane Pelayo osa
irailaren 28an, 11 urte. 
zorionak, ane! primeran 
pasatu zure urtebetetze 
eguna eta baitta jaixak 
be! etxekoen partetik, 
muxu handi bat. asko 
maite zaitugu!

aretxabaleta
inar isasmendi zabala
irailaren 27an, urtebete. 
zorionak, maitia, zure 
lehen urtebetetzean. 
etxeko guztion partetik, 
muxu handi bat gure 
printzetxoarendako!

aramaio
eki balantzategi
irailaren 27an, 13 urte. 
gure txikixak itxi dotso 
txiki izetiari. zorionak eta 
patxo handi bana, 
etxekuon partetik! urte 
askotarako!

bergara
June Maiztegi arruti
irailaren 27an, urtebete. 
zorionak, potxola, 
familixakuen eta, 
bereiziki, mariaren 
partetik!

bergara
iratz arenaza 
etxebarria
irailaren 27an, 5 urte. 
zorionak iratz, etxeko 
guztien partetik.

aretxabaleta
Joanes eta Maier agirre aldalur
irailaren 27an, 8 urte. zorionak bixoi eta patxo handi 
bana familixa osoaren partetik! ondo-ondo pasatu 
zuen eguna! eta hemendik aurrera formal-formal, handi 
ein zare-eta!

arrasate
Lua otaduy alcelay
irailaren 26an, 8 urte. 
zorionak, putxutxi! ondo 
pasatu zeure eguna. 
asko maitte zaittugu! 
mua, mua!

oñati
oier igartua urteaga
irailaren 26an, 9 urte. 
zorionak, potxolo, ja 9 
urte! ondo-ondo pasatu 
urtebetetze eguna eta 
muxu pila bat, etxekoen 
partetik.

oñati
Maialen unsain 
Madina
irailaren 26an, urtebete. 
zorionak denon partetik!

oñati
iker eta aurea
 zorionak, bikote! 
irailaren 26an, ikerrek 7 
urte egingo ditut. 
aureak, 59 beteko ditu. 
muxu handi bat eta ondo 
pasatu eguna, familiako 
guztion partetik. 
muxuak!

aretxabaleta
Hodei Caballero 
rodriguez
irailaren 26an, 6 urte. 
zorionak, pitxin! 
besarkada potolo bat eta 
mila muxu, etxekoen 
partetik.

aretxabaleta
naiara ignacio ortiz
irailaren 25ean, 9 urte. 
zorionak, printzesa. 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean eta 
muxu handi bat, zure 
familia osoaren partetik.

oñati
ekhi arregi baseta
irailaren 25ean, 3 urte. 
zorionak, txapeldun! gure 
etxeko alprojak jada 3 urte! 
Jarraitu beti bezalakoa 
izaten, xalau bat zara-eta! 
txokolatezko muxuak 
amatxoren, aitatxoren eta 
ainhizeren partetik! 

oñati
gerardo Pascual
irailaren 25ean, 69 urte. zorionak, aitita. musu asko 
eta urte askotarako!

bergara
ibai zaitegi Fernandez
irailaren 24an, 3 urte. 
zorionak, ibai! patxo 
handi bat, maitte 
zaittugun danon 
partetik!

arrasate
aitor abarrategi
irailaren 22an, 22 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, Saranpion! 
batxilergoko klasekidien 
partetik, espero dogu 
ederto pasetia eta 
oparitutako riñonera 
berrixa estrenetia!

arrasate
izadi 
uribarren-iturrieta 
elices
irailaren 24an, 3 urte. 
zorionak, maittia! oso 
ondo pasatu. asko maite 
zaitugu. aitatxo eta 
amatxo.

oñati
Danel irizar azkune
irailaren 22an, 7 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo ospatu 
eguna eta topera 
disfrutatu! patxo potolo 
bat, etxeko danen 
partetik!

oñati
eñaut beitia 
Maisterrena
irailaren 22an, 5 urte. 
zorionak, eñaut! iritsi da 
zure bosgarren 
urtebetetzia! ondo-ondo 
pasatu zure egunian eta 
txokolatezko muxuak 
aitatxoren, amatxoren eta 
uxueren partetik!

arrasate
Maite Casas olivenza
irailak 28an, 32 urte.
zorionak, politta! Jada 
32 urte, zelan doian 
denbora. mila muxu 
familiaren eta lagunen 
partetik. bereziki oskar, 
nora, haizea eta markel! 
asko disfrutatu, guapa!

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, 1

ezegonkortasuna areagotu egin-
go da eta zaparradak bota ditza-
ke egunean zehar. tenperatura 
ere zertxobait jaitsiko da.

DOMEKA, 2

nahiz eta zerua lainotuta egon, 
ez da euririk egiteko arriskurik 
egongo. tarteka ostarteak zabal-
tzeko aukera izango da.

Max. 26º

Min. 14º

Max. 28º

Min. 16º

e g u r a l D i a  as t e B u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

zapatuan han-hemenka 
zaparradak bota ditzake. 
domekan orokorrean ez da 
euririk izango.

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

DiruLaguntzak
Oñatin gazteek etxebizitzak 
alokatzeko diru-laguntzak. 
18 eta 30 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako diru-laguntzak;  
ohiko etxebizitza gisa alokatu
dezaketen etxebizitzaren alo-
kairuaren zati bati aurre egite-
koak. 2016an egindako kon-
tratuen diru-laguntza eskaerak 
aurkezteko epea urriaren 17an
bukatzen da.

unibertsitateko eta goi-mai-
lako ikasketak egiteko diru
-laguntzak. eusko jaurlaritza; 
hezkuntza, hizkuntza Politika 
eta Kultura saila. 2016-2017 
ikasturtean unibertsitateko eta 
goi-mailako ikasketak egiteko 
bekak. epea: abenduak 31. 
Kontaktua: 012 telefonoa.

Enpresa berriak sustatzeko 
diru-laguntzak Oñatiko uda-
lean. oñatiko udala. hauek 

izango dira baldintzak: lagun-
tza hauek jaso ahal izango 
dituzte oñatin enpresa jardue-
ra berri bat sustatzen duten 
pertsona fisikoek, betiere hona-
ko baldintzak betetzen badi-
tuzte: enpresa jarduera berria-
ren sustatzailea edo sustatzai-
leak oñatin erroldatuta egotea, 
gutxienez 6 hilabeteko antzi-
natasunarekin; sortzen den 
enpresa berriak oñatin izan 
beharko du egoitza soziala eta
fiskala, baita lantokia ere; 
enpresa jarduera berriaren antzi 
natasuna gehienez urte bete-
koa izatea, horretarako, eko-
nomia jardueren gaineko zer-
gan (ejz) alta ematen den 
datatik laguntza eskaera egiten 
den datara arteko epea hartu-
ko da kontuan. Kontaktua: 
sozioekonomia saila, bideba-
rrieta, 12 (oñati). eskaerak 
jasotzeko azken eguna izango 
da: azaroak 15.

inForMazio geHiago naHi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate.eus
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

astelehena, 3 martitzena, 4 eguaztena, 5 eguena, 6zapatua, 1 domeka, 2egubakoitza, 30

12:00 kilometroak 2016

13:00 korapilo

13:30 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 kilometroak 2016

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 artekale

18:00 sasoi onean

18:30 berriak

19:00 kilometroak 2016

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 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 harmailatik

13:00 sasoi onean

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 harmailatik

15:30 onein

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 antzerkia

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 kilometroak 2016

23:00 debagoiena zuzenean

23:30 berriak

00:00 harmailatik

00:30 debagoiena zuzenean

01:00 berriak

01:30 kilometroak 2016

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 kilometroak 2016

13:30 korapilo

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 ur eta lur

15:30 artekale

16:30 berriak

17:00 Jaiak: san migel jaiak

17:30 amaia dJ

18:00 harmailatik

18:30 berriak

19:00 kilometroak 2016

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 Jaiak: oñatiko jaiak

23:00 debagoiena zuzenean

23:30 berriak

00:00 ibilean

00:30 debagoiena zuzenean

01:00 berriak

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 Jaiak: oñatiko jaiak

13:30 kantari

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 Jaiak: oñatiko jaiak

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 sasoi onean

17:30 Jaiak: oñatiko jaiak

18:30 berriak

19:00 Jaiak: oñatiko jaiak

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 bota erronka

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 Jaiak: oñatiko jaiak

00:30 debagoiena zuzenean

01:00 berriak

09:00 kantari

09:30 platonic

10:00 korapilo

10:30 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean

11:55 astea iruditan

12:00 mahai-ingurua: publikoaren 

eragina

13:30 debagoiena zuzenean

13:55 astea iruditan

14:00 Jaiak: san migel jaiak

14:30 amaia dJ

15:00 debagoiena zuzenean

15:55 astea iruditan

16:00 platonic

16:30 kantari

17:00 korapilo

17:30 amaia dJ

18:00 osoko bilkura: bergara

19:00 debagoiena zuzenean

19:55 astea iruditan

20:00 kantari

20:30 Jaiak: san migel jaiak

21:00 osoko bilkura: oñati

22:00 debagoiena zuzenean

22:55 astea iruditan

23:00 amaia dJ

23:30 Jaiak: san migel jaiak

09:00 kantari 

09:30 platonic

10:00 korapilo

10:30 kantari

11:00 osoko bilkura: oñati

12:00 Jaiak: san migel jaiak

12:30 amaia dJ

13:00 debagoiena zuzenean

13:55 astea iruditan

14:00 osoko bilkura: bergara

15:00 amaia dJ

15:30 korapilo

16:00 platonic

16:30 kantari 

17:00 korapilo

17:30 kantari 

18:00 sasoi onean

18:30 debagoiena zuzenean

19:25 astea iruditan

19:30 mahai-ingurua: publikoaren 

eragina

21:00 amaia dJ

21:30 Jaiak: san migel jaiak

22:00 kilometroak 2016

23:00 debagoiena zuzenean

23:55 astea iruditan

00:00 kilometroak 2016

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bota erronka 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 bota erronka 

16:30 berriak 

17:00 antzerkia 

18:00 ur eta lur 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 bota erronka 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dJ 

22:30 osoko bilkura: oñati

23:15 debagoiena zuzenean 

23:45 berriak 

00:15 Jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

00:45 berriak

01:15 bota erronka 

01:45 debagoiena zuzenean 

02:15 berriak

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

aitor agiriano

oñatiko jaiei buruzko 
berezia, eguaztenean
oñatiko san migel jaietan eta 
errosaixo jaietan jasotako irudi 
eta adierazpenak eguaztenean 
ikusi ahal izango dira, eskainiko 
den saio berezian. txantxikuaren 
jaitsiera, danborrada, gaztetxoen 
eguna, herri eguna edota mozo-
rroak ikusi ahal izango dira.
'jaiak: Oñatiko jaiak'
eguaztena, 22:00

javier vicente

kilometroen gaineko 
saioa, domekan
etzi, domeka, ospatuko da aran-
zadi ikastolak antolatutako Kilo-
metroak 2016 jaia bergaran, eta 
egun osoan izaten diren ekintzak 
jasoko dituzte mireia bikuña eta 
aitor agiriano kazetariek. egu-
nean bertan eskainiko da saio 
berezia telebistan.
'Kilometroak 2016'
domeka, 22:00

ARRASATE IRRATIA

Denboraldi berria hasiko 
du astelehenean Igo auto-
bus e ra !  i r ra t sa i oak ; 
10:00etan hasiko da albis-
tegiekin eta 11:00etan elka-
rrizketen tartea hasiko da, 
ohi bezala. Asteleheneko 
saioan, Bergaran domekan 
ospatuko den Kilometroak 
jaia izango da berbeta gai, 
esaterako.

astelehenean 
itzuliko da 'igo 
autobusera!'

Arrasate Irratiak Kooltur 
Ostegunak egitasmoarekin 
elkarlanean jarraituko du, 
eta, eguenean estreinatuko 
denez horren denboraldi 
berria, egun horretan gaz-
tetxean kontzertua ematen 
izango den Señor No taldea 
izango da protagonista irra-
tian. Emanaldirako sarre-
rak ere zozketatuko dira.

'kooltur ostegunak' 
egitasmoaren berri 
jasoko da eguenean

g u a r D i a ko  fa r m a Z i a k

arrasate

egubakoitza, 30 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

zapatua, 1 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

Domeka, 2 irizar erguin, 11 943 79 12 39

astelehena, 3 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

Martitzena, 4 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

eguaztena, 5 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

eguena, 6 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

Bergara

egubakoitza, 30 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

zapatua, 1 estella matxiategi 5 943 76 19 63

Domeka, 2 estella matxiategi 5 943 76 19 63

astelehena, 3 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

Martitzena, 4 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguaztena, 5 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

eguena, 6 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

oñati

egubakoitza, 30 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

zapatua, 1 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Domeka, 2 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

astelehena, 3 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Martitzena, 4 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 5 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 6 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).
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saioa eta Juan 
"saioa arana eta juan caamaño 
gasteizen ezkonduko dira eta 
bertan ospatuko dugu denok 
elkarrekin. saioaren lagunen par-
tetik, ondo pasatu eguna eta 
baita eztei-bidaian ere".

Jorge eta eneritz 
"zorionak, bikote! seguru larun-
bat honetan elegante pasatuko 
dugula. disfrutatu eguna eta 
orain arte bezain zoriontsu izaten 
jarraitu elkarrekin. maite zaituz-
tegu! Familiaren partetik".

aitor eta Janire 
aitor bergaretxe eta janire 
lapresa zapatuan ezkonduko 
dira, arrasateko udaletxean, eta 
eguna familiarekin eta lagunekin 
pasatuko dute. "zorixonak, biko-
te! Pulpuen partetik, rompete! 
eta ondo ibili italia aldetik!".

e Z ko n t Z a k  e ta  e Z t e i - o s Pa k i Z u n a k

Mirari eta Xabi 
bergarako mirari lazkanok eta 
xabi egurenek 25 urte bete 
dituzte ezkonduta irailaren 28an. 
Kuadrillakuen partetik, zorionak 
eta horrela jarraitu urte askotan! 

esKer ona

Cecilio andueza arañaren alarguna

2016ko irailaren 21ean hil zen, 99 urte zituela.

Bergaran, 2016ko irailaren 30ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

 Bitxori
senar senar

rufino Mendibil Maiztegi. bergaran, irailaren 1ean. 92 urte.

Javier oses Pueyo. arrasaten, irailaren 2an. 63 urte.

Jesus idarraga aizpurua. arrasaten, irailaren 2an. 86 urte.

Herminio garcia agudo. arrasaten, irailaren 5ean. 65 urte.

Florian Muñoz orgaz. bergaran, irailaren 5ean. 67 urte.

simon granado arranz. arrasaten, irailaren 6an. 80 urte.

esperanza gonzalez Lizarralde. bergaran, irailaren 7an. 97 urte.

zipriano Pildain altzelai. antzuolan, irailaren 7an. 85 urte.

angela zabalo alberdi. arrasaten, irailaren 7an. 82 urte.

M. rosario zurutuza Palacios. arrasaten, irailaren 8an. 76 urte.

Felicitas Pagaldai Leibar. arrasaten, irailaren 8an. 82 urte.

Mikaela Larrinaga abarrategi. aretxabaletan, irailaren 8an. 86 urte.

Victoria Perez Hernandez. arrasaten, irailaren 9an. 84 urte.

ioseba otero uribarren. eskoriatzan, irailaren 9an. 52 urte.

Josu zabala arbulu. bergaran, irailaren 9an. 44 urte.

santa urizar zarandona. aretxabaletan, irailaren 11n. 93 urte.

Jorja de benito Pura. bergaran, irailaren 11n. 93 urte.

Luis agirre ugalde. osintxun, irailaren 11n. 88 urte.

adelina Fernandez Fernandez. antzuolan, irailaren 12an. 79 urte.

andres aperribai Larrañaga. bergaran, irailaren 13an. 80 urte.

enrique ruiz ortega. bergaran, irailaren 13an. 48 urte.

gregorio revuelta noguera. arrasaten, irailaren 14an. 87 urte.

Maria angeles zulueta zulueta. oñatin, irailaren 16an. 82 urte.

Migel sancho arroyo. bergaran, irailaren 16an. 74 urte.

Maria Pilar iturralde uranga. bergaran, irailaren 17an. 88 urte.

eufemia Lasa elso. arrasaten, irailaren 17an. 81 urte.

Felix zabala Jaio. arrasaten, irailaren 17an. 73 urte.

Margarita gonzalez Diez. arrasaten, irailaren 18an. 98 urte.

Maria del Pilar oregi Larrea. bergaran, irailaren 19an. 90 urte.

bitxori senar senar. bergaran, irailaren 21ean. 99 urte.

Diego acosta Doncel. antzuolan, irailaren 22an. 80 urte.

Vicente gonzalez Pinto. arrasaten, irailaren 22an. 83 urte.

Jose antonio uriarte uriarte. oñatin, irailaren 24an. 86 urte.

rafael galdos guridi. oñatin, irailaren 24an. 69 urte.

Candida Luque Mata. arrasaten, irailaren 27an. 83 urte.

Juan Manuel anton Mateos. bergaran, irailaren 27an. 79 urte.

Juan Mari ansoategi iribekanpos. arrasaten, irailaren 28an. 60 urte.

H i l Da ko a k
esKer ona

2016ko irailaren 24an hil zen, oñatin, 69 urte zituela.

Oñatin, 2016ko irailaren 30an.

lerro hauen bitartez etxekoek eskerrak eman nahi dizkizuegu 
egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Rafael 
Galdos Guridi

eskeLak Jartzeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 hileta egunean eskela goiena.eus-en + oroigarria edo esker ona 
goiena paperean eta goiena.eus-en: 160 € /  goiena klubeko 
bazkideendako 142 €

 eskela mota guztiak goiena paperean + goiena.eus-en: 140 € / goiena 
klubeko bazkideendako 125 €

goiena: irakurriena Debagoienean.

aste barruan, baita ere:
arrasate goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
bergara Jardun elkartea: errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 
oñati biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.
eLgeta ugari janari denda: andra mari plaza 2. 943 76 80 98.
antzuoLa itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, 
 maitasunez agurtu

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 aseguru-konpainiak 

esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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Musika

oñati Herdoil, txipittu, Harakiri eta 
talde sorpresa
San Migel jaietako kontzertua. 
gaur, egubakoitza, txosnagunean, 21:00etan.

oñati egan taldea
Errosaixo jaietako kontzertua. 
bihar, zapatua, Foruen plazan, 20:00etan.

oñati Marianitoz blai, Mc onak eta 
gaitzerdi taldeak
Errosaixo jaietako kontzertua. 
bihar, zapatua, txosnagunean, 22:00etan.

oñati zingira eta Petti&etxeko 
uzta taldeak
Errosaixo jaietako kontzertua. 
etzi, domeka, txosnagunean, 19:00etan.

oñati tarantela orkestra
Errosaixo jaietako kontzertua. 
etzi, domeka, Foruen plazan, 23:30ean.

arrasate señor no
Kooltur Ostegunak ekimenaren 
ikasturte berriko lehen emanal-
dia. No cambies siempre diskoko 
kantuak joko dituzte. 
urriaren 6an, gaztetxean, 22:00etan.

erakusketak

eskoriatza 'trena eskoriatzan'
Vasco-Navarro Eskoriatzara lehe-
nengoz iritsi zeneko mendeurre-
na betetzen da urriaren 4an, eta 
gertaera hori gogora ekartzeko 
erakusketa zabalduko dute. 
urriaren 14ra arte, ibarraundin.

aretXabaLeta 'kanpaiak'
Argazki lehiaketara aurkeztuta-
ko lanak ikusgai. 
urriaren 31ra arte, arkupen.

oñati Pintura lehiaketako lanak
Aire zabaleko XIV. lehiaketara 
aurkeztutako lanik onenak dau-
de ikusgai. Tartean, Anton Urres-
ti irabazlearen lana. 
urriaren 16ra arte, kultura etxean.

bergara 'kilometroak bidea'
1977tik 2015era artean egin diren 
Kilometroak jaiaren 39 edizioe-
tako argazkiak, irudiak, leloak 
eta egunkarietan agertutako albis-
teak batu dituzte. 
urriaren 2ra arte, aroztegin.

bergara Pintura lehiaketako lanak
43. Simon Arrieta lehiaketara 
aurkeztutako lanak. 
urriaren 6ra arte, udaletxean.

oñati arantzazuko arte-lantegia
Xavier Alvarez de Eulateren, Jose 
Luis Iriondoren, Juan Arriolaren 
eta Xabier Egañaren lanen bil-
duma. 
urriaren 16ra arte, gandiaga topagunean.

bergara 'bergarako besarkadaren 
aurrean, keinua eta interpretazioa'
Hainbat partikularren eta era-
kunderen 65 pieza bildu dituzte. 
azaroaren 1era arte, laboratoriumen.

aretXabaLeta erdi aroko militarren 
miniaturak
Alex Mesaren piezak ikusgai. 
irailaren 30era arte, arkupen.

gazteLekuak

aretXabaLeta ekintzak
Gazteek proposamenekin. 
gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 17:00etan.

eskoriatza askotariko ekintzak
Gazteek euren proposamenak 
egiteko aukera izango dute. 
gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 17:00etan.

arrasate Mahai-jolasen tourra
Aukera ezberdinak egongo dira. 
bihar, zapatua, erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

aretXabaLeta Paint ball irteera
Galarretara joango dira. 
bihar, zapatua, gaztelekutik irtenda.

eskoriatza Paint ball irteera
Galarretara joango dira. 
bihar, zapatua, gaztelekutik irtenda.

arrasate Jolasak eta sukaldaritza
Mahai-jolasen tourra bukatuko 
dute eta ostean sukaldaritza saioa. 
etzi, domeka, gaztegunean, 17:00etan.

aretXabaLeta zinema-emanaldia
Pelikula ikusteko aukera. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 16:30ean.

eskoriatza zinema-emanaldia
Pelikula ikusteko aukera. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 16:30ean.

antzuoLa Hezitzaile bila
Hiru begirale hartuko dituzte 
azarotik apirilera arteko aste 
bukaeretan lan egiteko. Eskar-
mentua, begirale titulua eta ikas-
ketak hartuko dituzte kontuan. 
Interesatuendako: gazteantzuola@
hotmail.es edo 943-76 60 65. Izena 
emateko azken eguna urriaren 
2a da. 
izen-ematea, aipatutako lekuetan.

osPakizunak

eskoriatza garagardo azoka
Jose Arana zaharren egoitzaren 
aldeko garagardo azokan ukon-
doak, saltxitxak, oilaskoak, pata-
tak eta garagardoa egongo dira.
domekara arte, Fernando eskoriatza plazan.

aretXabaLeta txokolate-jana eta 
dantzaldia
Erretiratuen kultura hamabos-
taldia bukatzeko ekitaldiak.
gaur, egubakoitza, basotxon, 18:00etan. 

HitzaLDiak

bergara Makrobiotika hizpide
Jexux Larretxea adituak egingo 
du berba. 
gaur, egubakoitza, irizarren, 19:00etan. 

eLgeta 'Frankismoko krimenen 
kontrako kereilak'
Erresistentziaren  80. urteurre-
nean, mahai inguru berezia. Fran-
kismoaren Krimenen Aurkako 
Kereilako Euskal Plataformako 
kide Josu Ibargutxi, Iruñeko alka-
te Joseba Asiron eta Bartzelona-
ko alkateorde Jaume Asens izan-
go dira parte-hartzaileak. 
bihar, zapatua, memoria historikoaren euskal 
interpretazio zentroan, 10:30ean.

bergara 'nola jokatu larrialdi 
egoera batean?'
Askotariko gaiak landuko dituz-
te DYAko kideek: zauriak, erre-
durak, traumatismoak, bularre-

doctor deseo

oñati Doctor Deseo
Bilboko taldeak Igual y dis-
tinta. Una mirada diferente 
diskoaren aurkezpen kontzer-
tua egingo du San Migel jaie-
tan. Kantu berriak eta kantu 
mitikoak bateratuko dituzte. 
30 urteko ibilbidearen erre-
pasoa egiteko "gertu" doaz 
Oñatira. Euskarazko kantuak 
ere abestuko dituzte.
gaur, egubakoitza, Foruen plazan, 
23:00etan..

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.eus   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer irailak 30
urriak 6

demasa

bergara 'Demasa': aranzadi ikastolaren alde
Kilometroak festa ospatuko dute Aranzadi 
Ikastolaren alde. Egun osoko festa: bost gune 
eta herria alderik alde zeharkatuko duen ibil-
bidea. Askotariko ekintzak egongo dira bost 

guneetan; besteak beste, musika emanaldiak. 
Horien arten, Sorkun bakarlariak egingo duen 
kontzertua, Espaloia eta Arrizuriaga ingurue-
tan egongo den gunean.
etzi, domeka, aipatutako lekuan, 17:30ean.
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ko minak, garuneko tronbosia, 
konbultsioak.... 
urriaren 5ean, martoko kaleko 22an, 16:00etan.

antzuoLa 'Hauteskundeetako 
emaitzak'
Balorazioa egin eta aurrera begi-
rakoak zehaztuko ditu EH Bilduk. 
urriaren 5ean, olaranen, 18:30ean. 

bergara 'euskaldun baten 
hizkuntza bidaia'
Karmelo Ayestak egingo du ber-
ba Jardun elkarteak gonbidatuta. 
urriaren 5ean, irizar jauregian, 19:00etan.

arrasate 'Fotografiar vivir: el 
paso de lo personal a lo publico'
Oihana Garrok eta Lorea Alfarok 
egingo dute berba. Jon Otamen-
di izango da moderatzailea. 
urriaren 5ean, kulturaten, 19:00etan.

uMeak

eLgeta 'gu ere kontalari'
Bizpahiru neska-mutikok egingo 
dute ipuin kontaketa saioa umeen-
dako, euskaraz. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:00etan.

kiroLak

arrasate 'Mondranbike'
Musakolatik hasita, Udala eta 
Anporreta inguruetan ibiliko 
dira. Bi ibilbide aukeran: luzea 
33 kilometrokoa eta laburra 28koa. 
Izen-ematea proba hasi aurretik 
irteera puntuan. (08:00-09:00). 
bihar, zapatua, musakolan, 09:00etan.

aretXabaLeta Mendi bizikleta 
irteera
Lehenengoz egingo du UDAk 
halako proba bat. Bi ibilbide auke-
ran: luzea 33 kilometrokoa eta 
laburra hamarrekoa. Izena proba 
hasi aurretik eman behar da irtee-
ra puntuan (08:00-09:00). 
etzi, domeka, herriko plazan, 09:00etan.

Literatura

eskoriatza 'Lo que no esta 
escrito'
Rafael Reig idazlearen liburuari 
buruzko solasaldia Ruben Angel 

Arias koordinatzailearekin. Ize-
na emateko: biblioteka@eskoria-
tza.eus edo 943-71 31 35. 
urriaren 6an, kultura etxean, 18:00etan.

Deia

bergara kafe konpon
Etxetresnak konpontzeko aukera. 
urriaren 5ean, san Joxepen, 16:00etan.

bergara eguaztenetako azoka
Baserritarren produktuak eta 
garaikoak erosteko eta dastatze-
ko aukera. 
urriaren 5ean, oxirondon, 18:00etan.

bisita giDatua

eLgeta antzeztutako bisita 
lubakietara
Intxortako frontea ezarri zela 80 
urte betetzen direlako egingo 
dute bisita gidatu berezia. 
etzi, domeka, memoria historikoaren euskal 
interpretazioa zentroan, 10:00etan.

ikastaroak

arrasate sukaldaritza 
begetarianoa
Errezeta begetarianoak landuko 
dituzte Mireia Alberdi dietista-
rekin, martitzenetan, 18:00etatik 
20:00etara, urriaren 18tik azaroa-
ren 29ra arte. Izena emateko: 
943-25 20 65.
izen-ematea aipatutako lekuan.

oñati eskulan ikastaroak
Hari lanak, dekoraziorako esku-
lanak, pintura eta zeramika ikas-
taroak ipini ditu herritarren 
eskura Udalak. Guztira, 182 lagu-
nendako lekua egongo da. Aur-
tengo berrikuntza izango da urta-
rrilaren 9an hasiko den senda-
belarren ikastaroa.
izen-ematea, kultura etxean, urriaren 5etik 19ra.

arrasate argazkigintza
Sergio Gonzalezekin, azaroaren 
5etik abenduaren 3ra. Argazki 
kamerari etekina ateratzeko eta 
argazkien oinarrizko tratamendu 
digitala lantzeko. Izena emateko: 
943-25 20 65.
izen-ematea aipatutako lekuan.  

aretXabaLeta Yoga eskola
Martitzenetan eta eguenetan 
emango ditu eskolak Encarna 
Mendezek (616 96 57 95).  
aipatutako egunetan, santa kurtz kaleko 24an.

bergara bertso eskola
Astelehenetan egingo dute ikas-
taroa, Nerea Madariagarekin.  
aipatutako egunetan, Jardunen, 18:15ean.

arrasate Yoga eskola
Astelehenetan eta eguaztenetan 
emango ditu helduendako esko-
lak Encarna Mendezek (616 96 
57 95).  
aipatutako egunetan, yoga elkartean.

izen-eMateak

oñati 33. arrasate-oñati
Urriaren 8ko lasterketan izena 
eman daiteke: Herrikrosa.eus 
atarian edo Arrasateko Loramen-
di kirolak dendan egin daiteke. 
Lasterketa korrika edo patinetan 
egin daiteke. 
izen-ematea, aipatutako lekuetan.

Leintz gatzaga 'gipuzkoa 
saretzen'
Urriaren 1ean Leintz Gatzaga eta 
Donostia erreleboka batuko dituen 
ibilbidean parte hartu gura dute-
nek bi telefono dituzte: 688 88 12 
90 (Oier) eta 608 34 85 22 (Rosa). 
izen-ematea, aipatutako telefonoetan.

sarrerak

oñati Jaietako bertso saioa
Urriaren 7an egingo den saiora-
ko txartelak Txokolateixan salgai. 
Bertsotan egongo dira  Aitor 
Mendiluze, Amets Arzallus, Mai-
der Arregi, Alaia Martin, Urko 
Egaña eta Maialen Lujanbio.
txartelen salmenta, aipatutako lekuan.

arrasate 'sevillako bizargina'
Urriaren 18an taularatuko duten 
Rossiniren opera ikusteko sarre-
rak salgai daude dagoeneko, 30 
eurotan: Amaia antzokiko leiha-
tilan, Arrasate.eus eta Kutxabank.
es atarietan, eta elkarteko kideen 
bitartez ere bai, ozenkielkartea@
hotmail.es helbidera mezua ida-
tzita.
txartelen salmenta, aipatutako lekuetan.

imanol soriano

antzuoLa aiherrarekin senidetzea: ospakizuna
11:45ean ibilbide gidatua trenbide zaharrean 
Iñigo Ramirez de Okarizekin; 13:15ean trikipo-
teoa; eta, 14:30ean bazkaria. Ostean, Bentaza-

rreko Mutiko Alaiak taldearen kantu saioa. 
Eguraldiak laguntzen badu, ur-parkea zabalik 
egongo da.
bihar, zapatua, aipatutako orduetan. .

ZInEMA
arrasate

aMaIa aNTZOKIa

Cafe society
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

Mascotas 3D
domeka: 17:00.

eibar

cOLIseO

el hogar de Miss 
Peregrine para niños 
peculiares
zapatua eta domeka: 
17:00.

Vientos de La Habana
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20.30.

Los siete magnificos
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

aNTZOKIa

Printze txikia
zapatua eta domeka: 
17:00.

el hogar de Miss 
Peregrine para niños 
peculiares
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gasteiz

fLORIDa

el hogar de Miss 
Peregrine para niños 
peculiares
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 17:00, 

20:30.
eguaztena: 17:00, 19:45.

La vaca
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:30.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 17:00, 
18:45.
eguaztena: 17:00, 18:45, 
20:30.

Vientos de La Habana
egubakoitzetik domekara: 
18:20, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00.

Captain Fantastic
egubakoitzetik eguenera: 
17:15.

Florence Foster 
Jenkins
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30. 
astelehenetik eguenera: 
20:00.

el hombre de las mil 
caras
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

Cigüeñas (euskaraz)
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30.

Cigüeñas
egubakoitza: 18:20.
zapatua eta domeka: 
12:00, 18:20.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

bridget Jone's baby
egubakoitzetik domekara: 
20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
21:00.

sing street
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 21:00.

el porvenir
egubakoitzetik domekara: 

18:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00.

elle
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 22:30.

Los siete magnificos
egubakoitzetik domekara: 
20:00.
astelehenetik eguenera: 
17:15.

Mascotas
zapatua eta domeka: 
12:00.

robinson, una 
aventura tropical
zapatua eta domeka: 
12:00.

BOULevaRD

Los siete magnificos
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 18:20, 19:40, 
21:00, 22:20.

el hombre de las mil 
caras
egubakoitzetik eguenera: 
17:15, 18:30, 20:05, 
21:00, 22:15.

Captain fantastic
egubakoitzetik eguenera: 
17:35, 20:05, 22:35.

the rolling stones
egubakaoitza: 20:30.

bridget Jones baby
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Cuerpo de elite
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 20:35, 22:40.

no respires
egubakoitza eta zapatua: 
23:15.
egubakoitzetik eguenera: 
19:15, 21:15.

Los hombres libres de 
Jones
egubakoitza eta domeka 
eta astelehenetik 
eguenera: 19:25, 22:15.

zapatua: 20:40, 23:25.

Mascotas
egubakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
18:35.
zapatua eta domeka: 
16:35, 28:35, 20:35.

robinson Crusoe
egubakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
17:15.
zapatua eta domeka: 
16:20, 18:20.

Juego de armas
zapatua eta domeka: 
20:20, 22:40.
astelehenetik eguenera: 
20:20.

Morgan
egubakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
20:35, 22:35.

ben Hur
zapatua eta domeka: 
22:35.

escuadron suicida
zapatua eta domeka: 
16:00.

siete vidas, este gato 
es un peligro
zapatua eta domeka: 
16:15.

nunca apagues la luz
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.

kubo y las dos 
cuerdas magicas
egubakoitza, domeka eta 
astelehenetik eguenera: 
17:00.
zapatua: 16:10, 18:25.

el principito
zapatua eta domeka: 
16:00.

gernika
egubakoitza, zapatua eta 
astelehenetik eguenera: 
23:40.

Peter y el dragon
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

cielo raso

arrasate 'tormenta' dantza emanaldia
Igor Calongeren aginduetara dantza ikuskizuna egingo dute 
Cielo Raso taldeko kideek. Argumenturik gabeko emanaldia 
da. Askotariko musika estiloak erabiltzen dituena. Ikus-en-
tzuleak berak egin beharko du ikuskizunaren interpretazioa. 
bihar, zapatua, amaia antzokian, 19:30ean..
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MIrArI AlTuBE  |  oñati

Mendian lasterka ibiltzen diren 
hainbat lagun elkartu, Aizkorriko 
babeslekua txukuntzera joateko 
deialdia egin, aste bukaeran lanean 
jardun eta argazkiok Facebooken 
jarri orduko zabaldu da berria; 
zelan zabaldu, gainera: "Sua bota-
tzen zuten gure telefonoek Face-
bookeko mezuak jaso eta jaso; 200 
atsegin zituen orriak domekan 
bertan eta kontu hori zuten hiz-
pide 1.000 lagunek baino gehiagok", 
jakinarazi du Jose Mari Anduagak, 
Aizkorri Bizirik taldeko kideak. 
Hain zuzen, mugimendu horri 
esker, lagun gutxi batzuen ekintza 
xumea ahoz aho dabilen ekimen 
handi bihurtu da.

Ate berria jartzeko asmoa 
Lanera ez ziren asko igo joan den 
domekan, baina nahikoa izan ziren 
txukuntzeko: ahuntzen gorotzak 
garbitu, desinfektatu, hormak lixa-
tu eta margotu eta kanpoko atea 
konpondu. "Atea jaustear zegoen, 
eta konpondu egin dugu, baina ez 
da behin betikoa. Aurrealdeko 
lurreko sarea ere garbitu egin 
dugu animaliarik ez dadin sartu". 
Eguaztenean berriro igo ziren 
beste pintura pasadatxo bat ema-
tera, eta lanok bukatutzat eman 
dituzte, oraingoz. Hala ere, aste-

lehenean bilera bat daukate Legaz-
pin: "Zegamako Udalak eta Euskal 
Mendi Federazioak ate berria 
finantzatzeko interesa erakutsi 
dute sare sozialek egindako inda-
rrari esker. Asmoa da Zegama-Aiz-
korri Mendi Maratoiko antolatzai-
leekin elkarlanean proiektua eta 
aurrekontua aurkeztea horiei".

Aizkorrik babesleku duina 
merezi duelakoan daude. Horre-
gatik, jarraipena egin gura diote 
eta zaintzera animatu gura dituz-
te mendizaleak. Facebooken mezua 
jarri dute: "Aizkorrira igo eta 
aterpea erabiltzen baduzu, konta 

iezaguzu zer moduz, eta bidali 
argazkiak". Babeslekuak bi ohatze 
handi ditu eta hogei lagun samur 
sar daitezkeela esan du Anduagak.

udaberrian argazkia 
Aizkorriko ermita eta babeslekua 
1934an inauguratu zituzten, eta 
orduko argazkia eskuratu dute 
taldekideek: "Argazki horretan 
200 bat lagun daude, eta pentsatu 
dugu polita izango litzatekeela 
berriro ere beste horrenbeste elkar-
tzea orduko erretratuaren antze-
ko bat ateratzeko. Ikusiko dugu; 
udaberri inguruan, beharbada…".

aizkorri bizirik taldeak txukundu egin du: desinfektatu, hormak margotu eta kanpoko atea konpondu

sare sozialen bitartez haizatu da kontua eta erabiltzaileei esker indarra hartu du ekimenak

aizkorriko babeslekuak badu nork zaindu
B u k at Z e ko

Mahaia margotuta.  |   aizKorri biziriK

Taldeko kideak eta beste boluntario batzuk domekan Aizkorrin.  |   aizKorri biziriK

Zementuzko ohatzeak.  |   aizKorri biziriK

1934ko inaugurazioa.  |   indalecio ojanguren

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

Uxarte jatetxean 
prestatutako 
kokotxak saltsa 
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OñAtIKO sAnMIGELAK 2016
GOIEnA tELEBIstA / DEBAGOIEnA ZuZEnEAn
urriaK 3, 20:00, 21:00 eta 22:30

GOIEnA tELEBIstA / jAIAK sAIO BErEZIA
urriaK 5, 22:00
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OñAtIKO sAnMIGELAK 2016
GOIEnA tELEBIstA / DEBAGOIEnA ZuZEnEAn
urriaK 3, 20:00, 21:00 eta 22:30

BABESlEA: 

AINTZANE 
OIArBIdE

A
zken hauteskundeen 
argazkia esanguratsua 
izan da. Alde batetik, 
espainiar estatu zaleak 

diren indar politikoak:  Pode-
mosek lehen indarra izan nahi 
zuen EAJ gobernutik botatze-
ko, PPk Euskal Herri buruja-
be baten beldurra erabili du. 
Eta azkenik, Alderdi Sozialis-
ta, euskararen eraso mingarria 
botatzerainoko noraeza era-
kutsi duena. EH Bilduren iru-
diaren erabateko aldaketak 
harritu egin nau. Marketin 
eta itxuraldatze erabatekoa! 
Kamiseta eta bakeroetatik 
Armani moduko jaketara, iru-
dia erabat leundu eta mezua 
ere agresibitatetik urrunduz. 

Baina Arnaldo Otegik hau-
teskunde gauean esandakoa 
ez zetorren bat kanpainako 
tonuarekin: "Gaur hasten da 
zeruetarako igoera". Aspaldiko 
musikaren traza hartu nion 
momentu horri. Zein ote da 
Arnaldoren zerua? Bere aintza 
ez da aspaldidanik herri honen 
aintza. Abertzaleon arteko 
elkarlan serioa egiteko harro-
keria horrekin hastea lekuz 
kanpo dagoela uste dut. 

EAJk herri honengandik 
jaso duen ezin ukatuzko kon-
fiantza, bestalde, ia 30 urtez 
gobernuan egon ondoren, bes-
te inon ikusi ez den marka da. 
Urkulluren lana, lana eta lana 
da gehiengoak eman duen man-
datua. Euskadiren etorkizuna 
sendo eraikitzeko lana. 

Hauteskunde 
bixamona

a Z k e n  B e r B a


