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Gutunak

GUTUNAK

Atal honetan, gutunek ezingo dute 1.800 baino karaktere gehiago izan. Aldizkariko erredakzioak eskubidea
izango du gutunak laburtzeko. Gutunarekin batera datu hauek bidali beharko dira: igorleraen izen abizenak eta
harremanetarako telefonoa. Gutunak, egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira.
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Sortzintxika
Lurdes Arregi

56

emakume oñatiarrek hartu zuten
parte 26.en lilatoian Donostian.
lilatoia emakumeen kirola ikustaraztea
eta kalera irteteko aldarrikapenarekin
sortu zen, eta horrela izaten jarraitzen
du gaur ere.
Oñatin Sare Feminista, martxoaren
8aren harira, Sortzintxika antolatzen
hasi ginen duela bi urte. Guk ere
emakumeon eskubideen alde antolatzen
dugu atxintxika hau, ez bakarrik kirolaren
inguruko aldarrikapenerako, oraindik
gaur egun kolokan dauden beste
eskubide batzuen alde baizik.
Sortzintxikan, ordea, ez ziren 56
emakume korrika egitera azaldu, nahiz
eta arratsalde paregabea izan
honetarako, primerako eguraldia egin
baitzuen. tristura handia sentitu nuen,
plaza eta kaleak jendez gainezka egon
arren Sortzintxikan gutxi batzuk
bakarrik parte hartzen zutela ikustean.
Sortzintxika emakumeen eskubideen
aldeko korrikaldi mistoa eta ez
konpetitiboa da, haur eta heldu, korrika,
patinetan edo bizikletan egiteko
modukoa, gure herrian zehar. Beraz,
zergatik ez animatu parte hartzera ?
Feminismoari beldurra-edo egon
daitekeela pentsatzen hasita nago
honen ostean, baina ez da feminista izan
behar korrikaldi honetan edo lilatoian
atxintxika egiteko; baina, emakumeok
kaleetan zehar korrika askatasunez,
bakarrik zein taldean, eta beldurrik gabe
feminismoari esker egiten dugula onartu
behar da. ezin ditugu ahaztu
feminismoari zor dizkiogun eskubide
guztiak: botorako eskubidea, ikasteko,
gure gorputzarekiko erabakitzeko, kontu

uZinea eta Santa Anako kultur ekitaldiak TXANTXItan
ordaindu ahal izango dira
ApirilAren 17tik aurrera tXAntXitan ordaindu ahal izango dira kultur etxeko
zinea eta Santa Ana antzokian antolatzen diren kultur ekitaldietarako sarrerak.

uOñati-Arantzazu autobus zerbitzuan udako ordutegia
sartu da indarrean

Oñati eta Arantzazu arteko igande eta jai egunetako autobus zerbitzuan udako
ordutegia sartu da indarrean. Hala, Oñatitik goizeko 7:30etan abiatzen da lehen
zerbitzua, eta hortik aurrera orduro 18:30ak arte. Goizeko 10:30etakoa Arrikrutzen
geratzen da. Arratsaldeko 15:30 eta 16:30etako zerbitzuak ere Arrikrutzen geratu
ahal izango dira, bidaiariren bates eskatzen badu.Arantzazutik behera 08:00etan
abiatzen da lehena, eta 19:00etan azkena. 13:15 eta 18:00etako zerbitzuak
Arrikrutzen egiten dute geldialdia dira.

uEtxez etxeko zaintza zerbitzuaren inguruko ikastaroa

‘pertsonei arreta soziosanitraioa ematea etxean’ izeneko profesional-ziurtagiria
lortu ahal izateko ikastaroa antolatu du lanbidek. 600 ordukoa izango da, 4
modulotan banatuta. lehenengoa, 170 ordukoa, maiatzean hasiko da, eta bi
hilabeteko iraupena izango du. 20 ikaslerentzako lekua egongo da. informazio
gehiago, udaleko enplegu zerbitzuan (Bidebarrieta 12 - 943037700).

u81ekoen KINTTADIA

MAiAtzAren 23An kinttadia egingo dute 81eko kinttoek (1961eko irailaren 1etik
1962ko abenduaren 31ra arte jaiotakoek). Hildako kinttoen aldeko meza (19:30)
izango dute Agustinoetan. Ondoren (20:15) poteoari hasiera emango diote
izarraitzen, eta 21:30etan afaria iturritxon. eman izena maiatzaren 15a baino lehen,
agurben@gmail.com, orubi62@hotmail.com, helbideetan edo telefono hauetan:
652738992 (Agurtzane), 675702750 (Marilu), 670525738 (Bakarne) . Animatu!!!
korronte bat izateko , soldata, lana eta
propietateak izateko, seme-alaben
kustodia, errudun sentitu gabe tratu
txarrak salatzeko, gidatzeko, taberna
batean sartzeko edo epaiketetan
deklaratzeko eskubidea, besteak beste.
Oso gauza arruntak eta normalak
diruditen arren, gure amona, ama eta
ahizpa feministei zor diegu emakumeok
gauden tokian egotea. Oraindik,
zoritxarrez, 2.500 milioi emakumek

munduan ez dituzte aurretik aipatutako
eskubide horiek. Beraz, Sortzintxika
eskubide hauek eta krisiaren eraginez
kolokan dauden eskubideene aldeko
korrikaldia da, giro onean, lagun artean
eta konplexu barik.
Denok gara feministak orain arte
lortutako askatasun eta eskubideak
galtzeko prest ez gauden heinean.
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Tokikoa

Tokiko Gobernuari Galdezka

ROKE AZKUNEKO BIRIBILGUNEA

BIDAURRETAKO MONASTEGIA

?

?

8

8

Roke Azkuneko biribilgunean orain dela gutxi
aldaketak egin ziren Herrerako etxea bota zenean.
Tamalez, obren proiektuan ez ziren kamioien bira
erradioak (edo sobreancho en curvas, 3.1-IC legeak
dioen bezala) ondo kalkulatu. Orain Herrera etxea zegoen
lorategia kamioi guztiek zapaltzen dute ez dagoelako behar
den zabalera bertan bira emateko. Ba al du Udalak arazo
horrekiko irtenbiderik pentsatuta?

Obrako zuzendaritza eta arkitektoarean iritziko
biribilguneak homologatutako neurriak betetzen ditu.
Berdeguneak zapaltzearen arrazoia biribilgunea gaizki
hartzean dago eta aztertuko dugu ea beste neurririk
hartu daitekeen.

TELEFONO KABINAK

?

Azkenaldian hainbat telefono kabina kendu dituzte
herrian, horren adibide dira Olakua Auzoan zeuden
biak. Badakit, gaur egun mugikorrarekin inork ez
dituela erabiltzen, baina nahiz eta erabilera gutxi izan
zerbitzu publikoak dira eta ezinbestekoak izaten dira
mugikorreko bateria agortzen zaigunean. Ez al da beharrezkoa
gutxienez telefono kabina bat mantentzea bi auzo
horietarako?

8

telefono kabinak kentzearen erabakia telefonica
enpresarena da. Udalak hainbat idatzi helarazi dizkio
erabakiaren aurka baina beraientzat errentagarria ez
dela argudiatuta kendu dituzte.
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Iritzi edo proposamen bat luzatu nahi dut
Bidaurretako monastegiaren inguruan. Hain
monumentu ederra izanda, bere aurrekaldean dauden
zuhaitzak direla-eta, ezkutuan geratzen dela iruditzen
zait, berau apreziaten ez delarik. Badaude “paisajista” deritzon
ofiziodunak, beraien iritzia eman dezaketenak. Ah! eta
zorionak iturriak margotu dituzuelako, bazen garaia!
iritzia eta proposamena kontutan hartzen dugu eta
zerbitzuetako koordinazio bilerara eramango dugu,
bertan aztertu eta erabaki bat hartzeko. Mila esker!!

RAMON IRIZAR PLAZA

?

8

Ramon Irizarreko parkea konpondu da baina uraren
arazoa ez da konpondu eta lehen sortzen ziren ur
putzuak sortzen jarraitzen dute. Horrela gelditu behar
al da eraberritutako plaza?

ramon irizarreko plazan egin den aktuazioa eremu
publikoan egin da, eta neurri batean putzuaren
arazoa konpondu da eremu horretan. Azpian
garajeak dituen eremua ez da egin, erabilera
publikoko eremu pribatua delako eta garajeen jabeekin
hitzartutako eta finantziatutako obra izan behar delako.

Iritziak

oposiziotik

gobernutik

Mikel Biain -eH Bildu

lourdes idoiaga - eAJ

EUSKARAREKIKO KONPROMISO
POLITIKO ETA INSTITUZIONALA

ADINEKO PERTSONEN EGOITZAK.
SAN MARTIN EGOITZA.

1

G

989ko kilometroetatik 25 urte betetzen diren
honetan, poz haundiarekin jakin berri dugu 2017ko
KILOMETROAK Oñatin ospatuko direla, ikastolaren 50.
urteurrenarekin bat eginez. Gertakari honek,
antolakuntza hark izan zuen garrantzia emozioz
gogoratzea ekarri digu; ikastolako hezkuntza elkarteak
talde-lan handia egin zuen eta Oñatiko herri guztiaren
babesa ere jaso zuen. Baina era berean, funtsean duen
aldarrikapen izaerari buruzko hausnarketa egitera ere
eramaten gaitu, hau da, euskararen normalizazioa eta
euskaraz ikasteko eskubidea.
Bistan denez, euskararen normalkuntza eta
euskarazko hezkuntza jasotzeko eskubidearen aitorpena
–herri honetako hiritarren oinarrizko eskubideak
direnak– orain dela ia 50 urte jaio ziren herri baten
borondatetik eta ezin izango lukete aurrera egin azken
35 urtetan erakunde publikoetatik –Gernikako
estatutuarekin eskumenak berreskuratu ondoren–
jasotako bultzada sendo eta garbia izan ez balute.
Besteak beste eusko Jaurlaritza eta hamarkadetako
Oñatiko udalaren lanari esker.

euskararen normalizazio eta
irakaskuntza Oñatiko paisaia
naturalaren parte izatea lortzeko
etengabeko lana egin dugu
Konpromiso bikoitz honek, herritarren konpromezua
eta erakundeen inplikazioari esker (batez ere eusko
Jaurlaritza eta Oñatiko udalarena), zailtasunez beteriko
bide luzeari aurre egitea lortu du. Halabaina, ez da
ikastolaren eremura mugatu eta gainontzeko eskoletako
guraso, irakasle eta ikasleen ahalegin haundiari esker,
euskaraz ikasteko eskubidea Oñatiko hezkuntza sistema
guztira zabaldu da.
euskararen normalizazio eta irakaskuntza Oñatiko
paisaia naturalaren parte izatea lortzeko etengabeko
lana egin dugu eta lerro hauen bitartez bide honi ekiteko
ausardia izan zuten guraso, irakasle eta ikasleei eta bide
berean jarraitzeko testigua hartu dutenei aitortza egin
nahi diegu; baina baita azken 30 urte hauetan EAJPNVko ordezkariak buru izan dituzten udalek emandako
laguntza instituzionalari ere, eta gaur egungoei ere
bidea jarraitzen dutelako.
Orain arte bezala jarraituko dugu lanean eta 2017ko
kM-ak ospatzearen ilusioa zuekin elkarbanatu nahi
dugu.

ipuzkoan 16 dira gaur egun publikotzat jo genitzazkeen zahar
egoitzak; plazen kostua aldundiak bere gain hartzen duela,
alegia. egoitza bakoitzak bere historia propioa du eta bakoitza
testuinguru ezberdinetan edo abiapuntu ezberdinetatik abiatuak,
baina aldi berean, egindako ibilbidean parekotasun handiekin.
Jakina da garai batean ongizate zerbitzuei dagokienean erakunde
publikoetako babes maila ez zela gaur egungoa, eta hori horrela
izanik, herritarren diru ekarpenak, enpresenak,elkarteenak, etab
baliatu ohi ziren herri bakoitzean (Junta de Beneficencia del Hospital
de Oñati) egoitza zerbitzua martxan jartzeko. eta bertako langileei
dagokienean, kasu bat baino gehiagotan mojak izan dira adineko
pertsonen zaintzan aritu direnak, eta aritzen direnak, nahiz eta gaur
egun neurri handi batean bestelako langileek hartu duten leku hori.
Oñatiko kasuan ere hori izan da ibilbidea.
iritzi zutabe honetan ezin da hitzetan adierazi mojek zer lan egin
duten eta egiten duten gure herriko adineko eta ezinduen zaintzan.
txapela kendu eta ez ipintzeko modukoa. Modu batean, momentu
jakin batzutan, administrazioak bete ez duen (edo ezin izan duen?)
funtzioa bete dute.

Otsailean egin genuen San Martin egoitzako langile
guztiekin, Ongizateko diputatua bertan zela, eta
informazioa lehen eskutik jaso ahal izan zuten
Garaiak aldatzen joan dira ordea eta Gipuzkoako Foru Aldudiak,
sozialisten babesarekin, kabia erakunde autonomoaren sorrera
onartu du berriki.
zein helbururekin? Gipuzkoako 16 egoitza publiko horiek 2018ko
Abendua aurretik bere gain hartzen joatea izango da helburua.
(Fundazio bakoitzaren patrimonioak fundazioaren esku egoten
jarraituko du.)
eta zergatik? legeak berak horrela ezartzen duelako.
zein legek? 2008ko Abenduak 5eko 12/2008 eusko Jaurlaritzako
legeak hain zuzen.lege honetan argi ezartzen da Adinekoen
egoitzak eta eguneko zentruak Aldundiek bere gain hartu beharko
dituztela eta etxez etxeko zerbitzua aldiz udalen gain geratuko
litzatekeela.
Beste behin Gipuzkoako Foru Aldundiak arduraz emaniko pauso
baten aurrean gaude, eta oposizioa, batez ere eAJ-pnV, jeloskor
agertu da eskumena garatze bidean Bilduren foru gobernuak eginiko
uratsagatik.
Bat edo beste saiatu da gai honekin giroa nahasten. Bai
erabiltzaileen inguruan eta baita egoitzetako langileen inguruan
ere. Oñati ere ez da salbuespen izango eta beste gai batzuekin
bezala, oposizioak saiakera egingo du adineko jendea eta hauen
ingurua nahasten. inon ageri ez diren fantasmak agertarazten.
ezagutzen dugu jokoa.
Otsailean batzar irekia egin genuen San Martin egoitzako langile
guztiekin eta momentu egokia izan zen Ongizateko diputatua eta
zuzendaria bertan zirela, zurrumurru eta esamesen gainetik gauzak
lehen eskutik azaltzeko.
Ba horixe, gure partetik, gardentasuna eta komunikazioa izango
da estrategia, beste gai batzuekin egin dugun bezalaxe.
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Iritziak

» iritzia

KONTURATUTA NAGO ETA...

K

onturatuta nago: pertsona nagusia naiz,
urte asko ditut.
konturatuta nago: gero eta lotuago natzaio
kutxa ergelari. kirola: eskupilota, futbola,
saskibaloia, etab; debate politikoak.
konturatuta nago: harrapatuago naukate
GArAren (SUDOkU, DenBOrApASA, kAkUrO),
eta Correo eta Deiaren gurutzegramek.
konturatu nago: orduak 60 minutu, minutuak
60 segundo; hala ere, niri denbora eta egunak
askoz azkarrago doazkit.
konturatu nago: egunean baino egunean
gutxiago naiz.
konturatuta nago: ene ganora ez da orain
dela 10-15 urtekoa.
konturatuta nago: zati bat motelagoak dira
nire erreakzioak .
konturatuta nago: ene tabernako solasak ez
dira gazteenak, ezta gutxiago ere.

pernando Mendiguren

“

konturatuta nago:
bidea eman behar zaie
gazteei; baina nagusiok
ere badugu makina bat
gauza egin eta esateko

konturatuta nago: urruti nabil gizartean
dabiltzan zenbait bidetatik.
konturatuta nago: bidea eman behar zaie
gazteei; badugu nagusiok, alabaina, makina bat
gauza egin eta esateko.
konturatuta nago: gar eta jabe gaztea,
eskarmentu urrea nagusia.
konturatuta nago: behartuta gaude guztiok
euskararen herri gureari aurrerantz laguntzera.
konturatuta nago: naiz ene iraganari esker,
horrek oraina ilusioz eta gogoz bizitzera nakar,
eta etorkizun hurbilean gogoa.
konturatuta nago: badoa bizia, ez da itzuliko.
konturatuta nago: hiruzpalau teleberri baino
ez zaizkit geratzen.
konturatuta nago: bere du pertsonak
lehenengo eguna eta azkena; bizi topera!
konturatuta nago: bai, jakina..

ISTORIOEN HISTORIA

D

uela gutxi, espainiar “estatuko” telebista
“publikoak” telesail berri bat estreinatu
zuen. telesail honetako protagonistek denboraren momentu ezberdinetara bidaiatzeko
ahalmena duen ministerio sekretu batean
egiten dute lan. Beraien lana historia babestea
da eta inork edo ezerk aldatzen ez duela
bermatzea, bere horretan jarrai dezan.
Baliteke argumentu hau berria ez izatea
zientzia fikzioaren “frikiak” garenontzat, hau da,
denboran bidaiatzea eta iraganean gertatutakoa errespetatu behar izatea, gizateriaren oraina babeste aldera. Baina egoera
hipotetiko honetan jarrita, nork ez luke, gure
ustez, gure gizarterako eta gure orainerako
onuragarriak liratekeen aldaketak egingo?
esaterako, Alemaniako nazien genozidioa
ekidin edo 1800eko azken hamarkadan
Ferrolen jaio zen patxi txikiaren jaiotza eragotzi
edo gutxienean, ume horri diktadore basatian
bihurtuko ez zuen bestelako heziketa bat eman.
konta ezinak dira historian zehar gertatu eta
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Xabi pascual

“

zenbait kasutan ia
denok ados egon arren,
historia subjektiboa da,
era berean historiak gu
egiten gaituelako,
guztiok dugulako gu
moldatzen gaituen
istorio txikia

aldatuko genituzkeen gauzak. zenbait kasutan
ia denok ados egon arren, historia subjektiboa
da, era berean historiak gu egiten gaituelako,
guztiok dugulako gu moldatzen gaituen istorio
txikia. istorio txiki guzti horiek sortzen dute
gerora historia izango dena, eta hori oraina da.
Beraz, baliteke telebistako fikziozko produktu
berri honen funtsa (zenbait daturen zilegitasuna
alde batera utzita eta oinarri hutsean zentratuz)
horren fikziozkoa ez izatea. Denon esku dago
gure historia izango dena aldatzea.
Hala ere, momentu “historiko” honetan,
boterearen gehiegikerian, nahiko kartzela zigor
bete duten presoen askatasuna urratzean,
adierazpen askatasuna isiltzean, aurrekoen
akats berdinetan erortzen diren politikoen
pausuak babestean eta bestelako milioika
bidegabekeria kontatzen dituzten istorioetan
oinarritutako historia idatzi behar badugu,
zalantzan nago gure “telesail” honetan paperik
txikiena ere nahi dudan.

Araotzen estreinatuko dituzte
baserri-seinale berriak

E

guraldiak laguntzen badu, hil honetan zehar jarriko dituzte
baserrietara iristeko seinale berriak Araotz auzoan. Ondoko
argazkietakoak bezalako 18 seinale guztira: tamaina handi eta
ertaineko launa (baserri multzoen izenekin) eta beste hamar txiki,
indibidualak, gezi formakoak.
Auzolanean egingo dituzte seinaleak jartzeko lanak, udaletxeko auzoalkateen foroan adostu bezala. Udalak kontratatutako igeltseroak zuloak
egingo ditu, aurrez auzotarrekin erabakitako lekuetan, eta auzotarrak
arduratuko dira seinaleak kokatu eta hormigoitzeaz.
HELBURU
BIKOITZA
Baserrietako bideseinaleak jartzearen
helburua bikoitza da;
batetik, larrialdi zerbitzuei (anbulantziak, su-hiltzaileak...) baserrietarako
irisbidea erraztea; bestetik, gure kulturako ondare
diren baserriak balioan jartzea. Seinaleak altzairu galbanizatuz eginda daude, eta egurrezko posteei lotuta jarriko dituzte.

INGURUMEN ARLOKO
ikerketak egiteko beka
deialdia egin du Udalak
» Bi urtetik behin
egingo da deialdia
eta 12.000 euroko
dotazioa izango du

Amalurrarekin zerikusia duten
politikak eta erabakiak modu
jasangarriagoan hartu ahal izateko,
beharrezkoa da ingurumenaren
gaineko ezagutza ahalik eta
handiena edukitzea. Helburu
horrekin, ingurumen arloko ikerketak burutzeko bekak ematea
erabaki du Udalak. Bi urtetik behin egingo da deialdia.
AURTENGO DEIALDIRAKO GAIA
Oñatiko udalerriaren azalera osoaren (107 km2) %51 babestutako
gunea da, Aizkorri-Aratz parke naturalaren barruan dagoelako, eta
gune horien inguruko azterlanak ugariak dira. Baina hortik kanpo
geratzen den ingurune fisikoari (azaleraren %49) buruzko ezagutza
askoz urriagoa da, eta hobeto aztertu beharra dagoela uste du
Udalak.
Beraz, lehenengo beka honen helburua izango da natur guneetatik
kanpo geratzen den inguruneari buruzko ikerketa egitea, honako
edozein ikuspuntutik: paisaia, geologia, paleontologia, fauna,
botanika, etnografia, arkeologia, didaktika edo aisialdia.
norbanakoek nahiz horretarako berariaz osatutako taldeek egin
ahal izango dute ikerketa. Beka jaso ahal izateko ezinbestekoa da
diplomatura izatea, gutxienez. taldeen kasuan gutxienez erdiak bete
beharko du baldintza hori. eGAren pareko euskara maila ere eskatzen
da. Bekak 12.000 euroko dotazioa izango du.
interesatuek 30 eguneko epea izango dute proposamenak
aurkezteko udal bulegoetan, deialdia GAOn argitaratzen den
hurrengo egunetik hasita.

Markel Arrazola, ud

aleko teknikaria, sei
na

leetako batekin

AUZO GUZTIETAN
Araotzen estreinatuko dituzte seinale berriak, baina
Udalaren asmoa da herrian dauden hamasei auzoetan
jartzea halakoak. Araotzekoez gain, Arantzazu,
Urrexola eta zañartu auzoetakoak ere prest daude.
Rótulo Estudio enpresak egin ditu seinaleak ia 17.000
eurotan. Auzo guztietarako 180 bat seinale beharko
dira, 70.000 euro inguruko aurrekontuarekin.

Murgia auzorako bidea itxi egingo
dute bi asterako apirilaren 13an
San Martin eta Murgia auzoaren arteko lotunean bidea
moztu egingo dute bi asterako, San Martin auzuneko
urbanizazio lanak amaitu ahal izateko. Apirilaren 13an
moztuko dute bidea, eta, gutxienez, bi asterako izango
da. Beraz, tarte horretan Berezao aldeko bidea erabili
beharko da Murgiarako joan-etorriak egiteko.

Lau garaje errentan emango ditu
Udalak Bidebarrietan
Bidebarrieta kaleko 22an dituen lau garaje plaza irekiak
errentan emango ditu Udalak. Bost urterako kontratuak
egingo ditu. Maizterrak 60 euroko errenta ordaindu beharko du, kpiaren arabera eguneratuta. zozketa bidea egingo da adjudikazioa. interesatuek udal bulegoetan eman
behar dute izena GAOn deialdia argitaratu ondoren.

Udalekuetarako begiraleak
kontratatzeko deialdiak
ekainaren 29tik uztailaren 24ra egingo diren udaleku irekietan begirale lana egin nahi dutenek apirilaren 13tik 24ra
eman behar dute izena udal bulegoetan. 18 urte beteta
edukitzea eta euskaraz ondo hitz egitea eskatzen da. Hautatuak diren pertsonek derrigorrez parte hartu beharko
dute maiatzaren 16an eta ekainaren 20an egingo diren
prestakuntza saioetan.
ARTE UDALEKUAK
11 eta 15 urte arteko gazteei zuzendutako arte udalekuak
antolatuko ditu Udalak uztailean, eta horretarako bi begirala kontratatu nahi ditu. Arte ederretako lehen bi kurtsoak eginak izatea eskatzen da, eta eGA pareko euskara
maila. informazio gehaigo Gaztelekuan.
249. zkia. | Kontzejupetik | 7
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¢ AGINTALDIAREN AMAIERAN - ALDERDIAREN BALORAZIOAK
» MIKEL BIAIN / eH BilDU

“

Herritarrekiko gertutasuna eta
herritarren partaidetza sustatzea izan
dira gure jardunaren ikur nagusiak

Udaletxera aldaketa ekarri
nahi zenutela esan zenuen
agintea hartu berritan. Gauzatu al da?
ni baiezkotan nago. Bakoitzak aldaketa bere erara
ulertuko du eta iritziak
askotarikoak izango dira,
baina seguru nago Oñatiko
jendarte zabalak udalarekin
izan duen harreman zuzenean edo udalaren bultzadaz
abian jarritako hainbat
ekimenetan igarri duela
aldaketa nabarmena.
Herritarrekiko gertutasuna
eta arlo ezberdinetan herritarren partaidetzari emandako garrantzia izan dira lau
urte hauetako gure jardunaren ikur nagusiak. eta
horren adibide dira abian
jarri ditugun ekimen hauek:
partaidetzazko aurrekontuak,
Hezkuntza Mahaia, Foro
Sozioekonomikoa, auzoalkateen
foroa,
eltzia
proiektua, ‘Atez ate, auzoz
auzo’ ekimena....
Gobernagarritasun estilo
berri batekin hasten da
aldaketa gauzatzen eta hori
martxan dagoelakoan nago.
Orain dela lau urte berriak
zineten udaletxeko gobernu
arduretan. Zer erakutsi dizu
lau urteko esperientzia
honek?
Asko ikasten da eta denbora
bat eramaten du zure
benetako arduraz behar
bezala jabetzeak ere.
Bestalde, kanpoko "freskotasunetik" administrazio
barrura sartzean jabetzen
zara zer nolako zurruntasunak eragiten dituen arlo
publikoa arautzen duen
legediak. eta zer esanik ez
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Argi izan dugu hasieratik ez garela udaletxean
sartu lehengo kudeaketa ereduari jarraipena
emateko, gauzak aldatzeko baizik. Saiatu
gara ekimen guztietan ahalik eta elkarlan eta
partehartze dinamika egokienak ezartzen eta
elkarlanerako gune iraunkorrak eratzen
Lau urte hauetako esperientzia baliatuko
dugu etorkizuneko gure jarduna hobetzeko

egun bizi dugun egoeran,
non berezko dekretuez gain
behin eta berriz espainiako
gobernuaren delegaritzatik
epaitegietara eraman nahi
gaituzten.
Hainbat proiektu eta ekimen

burutu dituzue lau urte
huetan zehar. Zeintzuk
azpimarratu edo nabarmenduko zenituzke?
lan asko, ekimen asko
burutu ditugu eta zaila
egiten zait nabarmentzea.
Batzuk aipatzearren, azpi-

marratuko nuke gizarte
zerbitzuak eta desbabestuei
zuzendutako gizarte laguntzak indartu ditugula.
enplegua sustatzeko, batez
ere gazteena eta emakumeena, auto-enplegurako
dirulaguntzak
biderkatu
ditugu, eta langabetuak
kontratatzeko dirulaguntza
lerro bat ireki dugu, herriko
enpresei zuzenduta. tokiko
merkataritzaren aldeko gure
konpromiso sendoa erakutsi
dugu txantxia abian jarriz.
Hondakinen gaikako bilketan eta birziklapenaren
sustapenean urrats handia
eman dugu atez atekoarekin.
Mugikortasun jasangarriaren
alde bidegorri sarea osatzen
ari gara (Ugarkalde eta
Olabarrieta arteko bidegorriaren proiektua eginda dago).
Herri onurako mendi eta
basogintza politika berri
baterako oinarriak jarri
ditugu, hostozabalei lehentasuna emanez.
‘eltzia’ proiektua abian
jartzen ari gara eteO
zaharrean, herriko kultur
eragile guztiekin elkarlanean,
kultur sormenari eta espazio
autogestionatuei babesa
emanez. Gazte eta nerabeei
bideratutako
zerbitzuei
(Gaztelekua, ludoteka...)
ikuspuntu hezitzailea eman
diegu. Gazteek etxebizitzak
alokatu ahal izateko dirulaguntza lerro berri bat jarri
dugu abian. Berdintasun
batzorde propioa eratu eta
Berdintasun plana egin dugu,
gizon-emakumeen arteko
aukuera berdintasunaren
aldeko konpromisio irmoa
berretsitz.
Herriko ikastetxe guztiekin
batera Hezkuntza Mahaia
eratu dugu. euskara Biziberritzeko plan estrategikoa
egin dugu. Herriko kirol
jarduna optimizatu eta kirol
instalazioak
berritzeko
oinarrizko
dokumentua
izango den kirol plana ere
eign dugu. errekalde, San
lorentzo eta beste hainbat
auzune berritzen ari gara.
Haurrentzko jolas-guneak

Udal berriak

berritu eta estali ditugu.
‘Auzotasuna’ programa jarri
dugu abian, herriko auzoak
biziberritzeko...
Orohar, arlo gehienetan
bultzatu ditugu eragile
ezberdinak inplikaturiko lanketak eta oso aberasgarria
izan da.
Egin nahi, baina egin gabe
geratu denik?
proiektua baino gehiago
erronka bat: belaunaldi
ezberdinen arteko ekimenak.
Betikoa da: gazteak alde
batetik eta helduak beste
batetik ibiltzen dira eta
saiatu beharko ginateke bi
mundu hauek ahal den
neurrian partekatuko lituzketen guneak edo ekimenak
bultzatzen.
Nola baloratzen duzu lau
urteotan egindako lana?
pozik nago egindako lanaz.
Argi izan dugu hasieratik ez
garela udaletxean sartu
lehengo kudeaketa ereduari
jarraipena emateko, gauzak
aldatzeko baizik. Horregatik,
saiatu gara guzatu diren
ekimen guztietan ahalik eta
elkarlan eta partehartze
dinamika egokienak ezartzen
eta elkarlanerako gune
iraunkorrak eratzen.
egia da, oraingo esperientziaz lau urte atzera
eginez gero, gauza batzuk
hobeto egingo genituzkeela.
lau urteotako ikasgaia
baliatuko dugu etorkizunean
gure jarduna hobetzeko.
Berriro aurkeztuko zara EH
Bilduren zerrendako buru.
Zergatik?
Duela 4 urte hartutako konpromisoaren jarraipen gisa
ikusten dut. izan ere, eta
zergatik ez? galdetu ahalko
nizuke... etxekoen babesa eta
taldekoena izanez gero
hasera batetan 8 urteko ziklo
batek logikoa dirudi. 4 urteko
legealdia nahiko motz
geratzen da proiektu batzuk
heltze fase luzea dutelako.
Alde horretatik, 4 urte egin
eta arazo barik uzteko
aukera izan arren, hasitako
lana bukatzeko ardura hori
ere sentitu dut. n

» LOURDES IDIOIAGA / eAJ

“

Planifikazio gutxi eta inprobisazio asko
ikusi ditugu Bilduren gestioan

32 urtez agintean egon
ondoren, oposizioan egotea
egokitu zaizue aurreneko aldiz.
Erraza izan al da rol berria
onartzea?
Momentuan asumitu genuen rol
berria. Beti esan dugu 32
urtetan eAJk lideratutako
gobernuak egindako lan onaren
lasaitasunetik. lasai esan
genezake, gaur Oñatin eginda
dagoen ia dena eAJk lideratutako garaietan egina dela.
ekipamenduak (kiroldegi, kultur
etxea, San Martin egoitza,
Gaztelekua, ludoteka etab..),
azpiegiturak ( San lorentzo /
errekaldeko errehabilitazioa,
Babes Ofizialeko ia 400 etxebizitza, Unibertsitate berria,
Oñati-S.prudentzio bidegorriaren proiektu guztia etab...)
edo krisi hasieratik enplegu plan
sakon bat martxan jarri eta asko
gehiago. Atzera begiratu eta
listoia altu jarrita genuela ikusita
lasai.
Oposizioan egotea diferentea
da, kontutan izanda bere
egiteko nagusia gobernuari
kontrola egitea dela eta noski
herritarren izenean proposamenak luzatzea. Arduraz jokatu
dugu. Askotan latza egin zaigun
gobernutik hartu dugun erantzun gogorragatik, baina ez
gera atzera bota.
Zein balorazio egiten duzue
joandako lau urte hauena?
eskasa. BilDUko gobernuak
bere gehiengotik aukera gutxi
eman ditu besteon proposamenak aurrera eramateko.
inposizioa izan da gehiena. egin
duten gestioari buruz ikusi da
planifikazio gutxi eta inprobisazio asko, legealdiko planik ez
delako ikusi eta hori txarra da .
Askotan gaiak berandu eta
gaizki gestionatuta ikusi ditugu.
Bestalde, eAJk aurreko legealdian planifikatuta utzi zituen
hainbat proiektu jarraitu dituzte eta horrek oxigeno asko
eman die. Ondo planifikatuta
bakarrik Atez Atekoa ikusi da.

estimatzen dutela gure lana.
Gure gestio ereduan oinarrituta
lana indartsu egin dugu. Beti
elkarlanerako prest egoten gera
eta proposamen asko luzatu
ditugu: Aurrekontuetan, zerga
eta tasa bilketa arautzerakoan
edo eguneroko jardunean.
Sakon aztertu ditugu gobernuaren proposamenak eta,
batez ere, araudi proposamenak ondo aztertu eta gure ekarpenak luzatu ditugu eta serio
jokatu.

EAJk lana indartsu
egin du, gure gestio
ereduan oinarrituta.
Beti elkarlanerako
prest egon gara eta
proposamen asko
luzatu ditugu
Aurreko legealdian
EAJk planifikatuta
utzi zituen hainbat
proiektu jarraitu
ditu Bilduk, eta
horrek oxigeno asko
eman die

Bestalde, gure kritikarik
konstanteena transparentzia
faltarena da, askotan gaiak
prentsa bidez jakin ditugu barne
bileretatik jakin beharrean, eta
hori ‘Gobernu Ona’ ren guztiz
kontrakoa da.
Nola kalifikatuko zenuke EAJren
lana agintaldi honetan?
Guk geure burua ez dugu kalifikatuko hori herritarren esku
dago, nahiz eta badakigun asko

Zer azpimarratuko zenuke
EAJk egindakotik?
labur esanda, San Martingo
arean, legeak eskatzen dituen
VpOak esijitzea, justizia sozialagatik eta herritarren interesen
defentsan, BilDUtik eraso gogorrak jasan arren. Baita egin
ditugun proposamenak : iBiaren errekarguaren aldaketarako, gizarte zerbitzuen arloan
guk jarritako eredua mantendu
eta hobetzeko, 50 urte baino
gehiago duten etxebizitzen
errehabilitaziorako laguntzak,
kaleko argiteriaren hobekuntzarako, atletismo eta paddle
pistak eta beste asko ez
digutenak onartu.
Maiatzeko hauteskundeetan
EAJren zerrendan egongo zara,
baina ez zerrendako buru.
Zergatik?
ez noa zerrenda buru ondo
prestatutako hautagai berrien
errelebo bikaina daukagulako.
Bigarrengo postuan joateko
prest nago eta gainera lanerako betiko ilusio eta indarrarekin,
nire bizitza osoan egin dudan
bezala, 18 urtekin Oñatz-en
hasi, urte askotan ikastolan
jarraitu eta orain Udaletxean
herrigintzan. pilatutako esperientzia herriarentzat jartzeko
asmotan eAJko udal taldearen
bidez. Herrigintzan udaletik egiteko aukera ikaragarria dago eta
hemen ez bazen, Caritas edo
beste antzeko talde baten sartzeko asmoa nuen.
249. zkia. | Kontzejupetik | 9
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Udal hauteskundeetarako hautagai
zerrenda aurkeztu du EH Bilduk

H

autagai zerrenda parekidea (hamarna gizon
eta emakume) aurkeztuko du eH Bilduk
maiatzaren 24ko udal hauteskundeetara. “talde
sendo eta orekatua” adierazu zuen Mikel Biain
zerrendaburuak. “Adin ezberdinetako pertsonak,
sektore eta herri mugimendu ezberdinetatik
datozenak: sindikalgintzatik, gizarte mugimendutik,
enpresatik, irakaskuntzatik, mugimendu feministatik,
etorkinei lan egiten duten taldeetatik...”. Biainekin
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Hautagai zerrenda parekidea
(10na gizon eta emakume)
aurkeztuko du EH Bilduk udal
hauteskundeetara.
Mikel Biain izango da
alkategaia, baina oraindik ez
dute jakitera eman gainerako
hautagaien hurrenkera. Aitor
Orueta falta da argazkian

batera, nerea zubia eta Oier irizarrek jarraitzen
dute; gainerako 17ak aurpegi berriak dira.
2011n hasitako eredu aldaketan sakontzea
izango da eH Bilduren helburua, herritarrengandik gertu egonez, eta herritarren
partaidetzari garrantzia emanez.
Hurrengo lau urteetara begira izango dituen
lau zutabe edo lehentasun nagusiak ere azaldu
zituen Biainek, eH Bilduk eraiki nahi duen
gizartearen ispilu:
1. pertsonak lehenesten dituen jendeartea
eraikitzea: progresibitatean eta birbanaketan
oinarritutako zerga politika; enpleguaren sustapena (emakumeena eta gazteena batez ere),
apartamentu tutelatuak....
2. Ama lurrarekin bat egingo duen jendartea.
Mugikortasun jasangarria; herri onurako basoen
politika; hondakinen bilketa arduratsua...
3. Bere kultura sustatuko duen jendartea. kultur
eragileen arteko sinergiak sustatu; Herri
Curriculuma...
4. Askatasuna ardatz izango duen jendartea.
Gazte plana garatu; emakumeen sarea indartu;
aniztasun funtzionala duten pertsonen
sozializazioa eta integrazioa; etorkinei
zuzendutako harrera zerbitzua....
Azkenik Biainek eskerrak eman zizkien azken
lau urteetan udaletxean taldekide izan dituenei.
Hauen izenean iosu lizarraldek esan zuen eragile
aktibo izaten jarraitzeko konpromisoa hartzen
dutela, eraldaketa sozialaren erantzukizuna ezin
delako arduradun instituzionalen esku bakarrik
utzi. Guztien beharra dago. n
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Gazteek etxebizitzak alokatzeko
dirulaguntzak emango ditu Udalak
Hileko alokairu prezioaren %50ari dagokion dirulaguntza emango
da, gehienez 250 euro hilean, eskaera bakoitzeko

G

azteen emanzipazioan laguntzeko eta, konkretuki,
alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko dirulaguntzen araudia
onartu zuen udal udalbatzak
martxoko osoko bilkuran.
18 eta 30 urte arteko gazteei zuzendutako dirulaguntzak
dira. Ohiko bizileku izateko
Oñatin alokairu erregimeneko
etxebizitza bat duten, edo
2015eko urriaren 16a baino
lehen era honetako kontratu
bat sinatzeko konpromisoa hartuko duten gazteek eskuratu
ahal izango dituzte.
eskatzailea, edo bizikidetza
unitateko kide bat gutxienez,
Oñatin erroldatuta egotea
eskatuko da, hamar urtetan
gutxienez, edo azken bietan.
eskatzaileek ezingo dute etxebizitzarik jabetzan eduki.
Baztertuta geratuko dira hilean 550€-ko errenta gainditzen
duten etxebizitzak eta Bizigune
programan daudenak. logelen
alokairua, eta etxebizitza gisa
erabilitako lokalena ere deialdi
honetatik kanpo geratuko dira.
Alokairu kontratua urtebetekoa izan beharko da, gutxienez.
eskatzaileek izan behar dituzten gehienezko diru-sarrerak
ere finkatu dira araudian. eskatzailea bakarra bada, 28.000
euro gordin urtean; bi eskatzaile edo gehiago badira, 35.000€.
DIRULAGUNTZEN
ZENBATEKOA
Hileko alokairu prezioaren
%50ari dagokion dirulaguntza

18 eta 30 urte arteko
gazteei zuzendutako
dirulaguntzak dira

emango da; gehienez 250€
hilean, eskaera bakoitzeko, eta
gehienez 12 hilabeteko epealdi
baterako.
laguntza hauek jaso nahi
dituzten pertsonek udal bulegoetan egin behar dute eskaria,
eskabide-orria eta oinarrietan
jasotzen diren gainerako agiriak
aurkeztuta.
Udalak 108.000 euroko diruatala bereiztu du dirulaguntza
hauetarako. Udalaren webgunean eskura daitezke deialdia
arautuko duten oinarriak. informazio gehiago Gaztelekuan.

Berdintasunaren alde lan egiten duten
elkarteentzako dirulaguntza deialdia
Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren eremuan lan egiten duten elkarteentzako dirulaguntza deialdia
egin du udaleko Berdintasun sailak, 4.069 euroko diru atala
horretarako izendatuz. eskaerak apirilaren 24ra arte.
UMEEN KARGU EGITEKO BALIABIDERIK EZ DUTEN
EMAKUMEENTZAKO LAGUNTZAK
edozein arrazoirengatik (banaketa, dibortzioa, alarguntzea...)
beraien bizikidetza-unitatea hautsi eta seme-alaben kargu
egiteko nahikoa baliabide ez duten emakumeei zuzendutako
dirulaguntza deialdia egin du udalak, 10.000 euroko diru atala
izendatuz. Abenduaren 15era arte aurkeztu ahal izango dira
eskaerak. informazioa Berdintasun sailean (943037700).

Kirol arloko dirulaguntzak emateko
deialdia egin du Udalak
Ohiz kanpoko kirol ekitaldiak antolatzen dituzten kirol elkarteei zuzendutako dirulaguntza deialdia egin du Udalak, 18.000
euroko diru-atala izendatuz. Apirilaren 21a da eskaerak aurkezteko azken eguna.

HONDAKINEN BULEGOA

ZerNora
zalantzak argitzen
» Etxeko landarak
etxeko landareak aldatzen
ditugunean, lorontzi txikiak
errefusara; besteak Garbigunera, traste
zaharrekin. Lur
zaharra errefusera, eta lorak
organikora. plastikozko lorak errefusera.
Landare sintetiko handiak
badira, traste zaharren zerbitzura edo Garbigunera.

» Kimaketak
etxeko edo baratzeko kimaketak Urrutxuko Garbigunera
eraman daitezke.
Bertan herritar
guztientzako
erabilgarri dago
birrintzailea (8
zm. arteko diametrodun erramak txikitzen ditu).
egituratzailea behar duenak
ere bertatik har dezake.

» Fruta kaxak
etxean ditugun egurrezko kaxa txikiak
(1kg. edo txikiagoak) ontzi arinetara.
Salbuespen moduan onartzen dira bestelako ontzikiekin batera.
DENDARI eta JATETXEEK
Garbigunera eraman behar
dituztela egurrezko
kaxa handiak eta baita
plastiko gogorrekoak
ere. Ahal den neurrian
horrelakoak BERRERABILI.
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ELKARRIZKETA

Urte BerriArekin BAterA
BiXente AtXA OÑAtiArrA DA
MOnDrAGOn UniBertSitAtekO
errektOre BerriA, JOSU
zABAlAri lekUkOA HArtUtA.
AUrretik, GOi eSkOlA
pOliteknikOkO zUzenDAriA
izAn DA zOrtzi Urtez.
UniBertSitAteAren eGOerAz
etA etOrkizUnekO errOnkez
HitzeGin DUGU BerArekin

Bixente
Atxa
MONDRAGON UNIBERTSITATEKO
ERREKTORE BERRIA

ELKARRIZKETA
2008an egin zuen MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bere
azken plan estrategikoa.
Orduz geroztik krisialdi ekonomiko gogorra bizi dugu, baina, hala ere, hazi egin zarete.
Aurreko plan estrategikoa eta
gaur egungo 2013-2016 eperakoa krisialdiaren erdian etorri
ziren. krisiak pertsona, enpresa
eta erakunde guztietan izan du
eragina. MOnDrAGOn UniBertSitAteAn ere izan du eragina, baina gure prestakuntzaren
alorreko estrategia berritzaileari, enpresekin egiten dugun lankidetzako ikerkuntzari eta gure
zabalkunde geografikoari esker,
krisialdian murgilduta ere hazi
egin gara. Garai zailetan ere
apustu egin dugu gure unibertsitate-ereduaren alde eta ikasle berrien eta enpresen konfiantzari eutsi diogu. Bi campus
zabaldu ditugu Donostialdean,
beste bat Aretxabaletan eta
berrikuntza-faktoria bat Bilbon.
2013ko plan estrategikoa
baliagarria da etorkizunerako, ala moldatu eta gaurkotu
beharra dauka. Zertan?
Argi dago plan estrategikoaren
ildo nagusiak indarrean daudela, alegia honako hauek: gure
hezkuntza-ereduan oinarritutako berezitasuna sendotzea,
gure egresatuen ekintzailetza
eta enplegagarritasuna bultzatzea, unibertsitatearen internazionalizazioa areagotzea eta
abar. Horiek unibertsitatearen
plangintza estrategiko guztie-
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tan kontuan hartzen dira. Halere, ezin dugu ahaztu gaur egun
mundua oso aldakorra dela eta,
horregatik, plan estrategikoak
etengabe berrikusi behar ditugu,
gizartea eta negozioak azkar
aldatzen direlako. MOnDrAGOn
UniBertSitAteAk aldaketa
horiei aurrea hartu nahi die.
Duela gutxi campus berria
inauguratu duzue Mexikon.
Kolonbian eta Saudi Arabian
ere badu presentzia MONDRAGON UNIBERTSITATEAk.
Zabalkunde horrekin jarraitzeko asmoa duzue? Zein da
helburua? Zeren arabera
aukeratzen dituzue herriak?
lehenik eta behin, argitu nahi
nuke MOnDrAGOn UniBertSitAteAk ez duela campus berririk zabaldu, baizik eta goi-mailako hezkuntza-erakundeak
susta-tzen edo kudeatzen ari
garela munduan, bai erakunde
berriak sortuz, bai lehendik daudenetan parte hartuz. Goi-mailako hezkuntza-erakunde autonomoak dira. Bakoitzak bere
izaerari eusten dio baina elkarren
artean lotura estua dute, “MOnDrAGOn zigiluari” esker. Horrela, elkarlanean ari gara, sinergiak lantzeko eta goi-hezkuntzako sistema guztiak indartuko
dituen nazioarteko sarea sortzeko.
Bestalde, esan daiteke latinoamerikako herrialdeetan ikasleen mugikortasuna eta prestakuntza-programen garapena
askoz ere errazagoak direla, hiz-

“

Krisialdian murgilduta
ere hazi egin da
MONDRAGON
UNIBERTSITATEA,
gure prestakuntzaren
alorreko estrategia
berritzaileari,
enpresekiko
lankidetzari eta
zabalkunde
geografikoari esker
Oso diziplina gutxitan
izan gaitezke
Euskadin sortutako
proiektu batean
munduko onenak
biltzeko gai, eta
Basque Culinary
Centerren lortzen ari
gara hori

kuntza dela eta. Saudi Arabiaren kasua desberdina da. Hango
herritar gehienek ez dute prestatzeko beharrik, eta gobernuak
nazioarteko partnerrak izan nahi
ditu, petrolioaren ondorengo
garaiko lanbide-prestakuntzaren oinarriak finkatzeko. zentzu horretan, esango nuke Arabia, hasiera batean, estrategia
baino areago aukera bat izan
dela.
internazionalizazioaren helburuei dagokienez, krisiaren
aurreko urteetara begiratu
behar genuke, hau da, 2007ra.
Garai hartan, enpresak eta erakundeak kezkati agertu ohi ziren
pertsonal gaiturik ez zutelako,
batez ere euskadiko tasa demografiko txikien ondorioz. Une
hartan, MOnDrAGOn korporazioko beste kooperatiba batek
esperientzia zuen latinoamerikako hezkuntza-zentroen gestioan. Hortaz, herrialde haietan
MOnDrAGOn europar erreferentziatzat izango zuen unibertsitate-sare bat sortzeak gure
unibertsitatea indartzeko eta
herrialde haietatik talentua euskadira erakartzeko balio izango
zuela ikusi genuen. Bestalde,
estrategia hori baliagarria izan
zitekeen euskadik lantegiak
eta/edo negozioak dituen
herrialdeetatik ere talentua erakartzeko. zentzu horretan, Alecopek eta MOnDrAGOn UniBertSitAteAk enpresa bat eratu zuten latinoamerikako
unibertsitate-zentroak kudeatzeko: Mondragon educación -

Gure herrian

PROFILA

B

IXENTE ATXA URIBE
(Oñati, 1965).
Arrasateko Goi eskola
politeknikoan
elektronikako
ingeniaritza teknikoa
egin zuen eta Goi Mailako
ingeniaritza elektronikoa
Bartzelonako lull
Unibertsitateko la Salle
ingeniaritza eskolan.
Halaber, elektronika eta
komunikazio Doktorego
titulua atera zuen
erresuma Batuko
Staffordshire-ko
Unibertsitatean eta MBA
executive Masterra ere
egin zuen MOnDrAGOn
UniBertSitAteAn.
1987 eta 1989 bitartean,
Ulma packaging-en i+G
teknikari lanetan aritu
zen eta 1989an robin
Sinar laser enpresan
(Hanburgo - Alemania)
ere i+G teknikari gisa
jarraitu zuen. Ondoren,
erresuma Batuko
Staffordshire
Unibertsitatean
komunikazioetako
irakasle laguntzaile
lanetan jardun zuen.
Atxa hurrengo lau urtez izango da MONDRAGON UNIBERTSITATEko errektorea.

internacional (Mei).
Hemen, Euskal Herrian,
eskaintza beste arlo batzuetara ireki beharra dagoela
erabaki eta Basque Culinary
Center zabaldu zenuten orain
dela hiru urte. Bete al dira helburuak? Beste eremu batzuetara zabaltzeko aukerak
aztertzen ari al zarete?
Basque Culinary Center – MOnDrAGOn UniBertSitAteAren
Gastronomia zientzien Fakultatea bere helburuak betetzen ari
da. Aurten bertan lehen promozioa aterako du, eta gaur egun,
graduak eta masterrak barne
hartuta, 450 ikasle ditu. Basque
Culinary Center duela lau urte
sortu zen, nazioarteko izaera
zuela. tokian tokikotik mundura
zabaltzen den proiektua da, euskadi gastronomiaren eta elikaduraren alorretako prestakun-

“

Gure ikasle gehienek
nazioarteko
esperientziaren bat
izaten dute euren
ikasketetan zehar.
Atzerrira bidaltzen
ditugun ikasleei
dagokionez, ez dut
uste Espainiako
unibertsitate batek
ere guk baino
ehuneko handiagoa
duenik

tzan, ikerkuntzan eta berrikuntzan nazioarteko erreferentzia
bihurtzeko helburuz jaio zen. eta
zinez lortzen ari garela uste dut.
Oso diziplina gutxitan izan gaitezke euskadin sortutako
proiektu batean munduko onenak biltzeko gai, eta Basque Culinary Centerren lortzen ari gara
hori. BCC bezain apurtzaileak
izan daitezkeen beste egitasmorik ez dugu buruan gaur egun.
Halere, gure fakultateetatik
enpresen eta ekonomiaren
garapenerako garrantzitsuak
izan daitezkeen jarduera berriak
bultzatzen ari gara. Dena dela,
zalantzarik gabe, prestakuntzaarlo berriak garatzeko beharra
eta aukera ikusten badugu,
proiektu horiek abian jarriko
ditugu.
(è)

1993an MOnDrAGOn
UniBertSitAteko Goi
eskola politeknikoko
elektronika
Departamentuan irakasle
hasi zen, bere ibilbide
profesionalean bi ardatz
jorratuz; irakaskuntza,
batetik, eta seinale eta
komunikazioen teoriari
lotutako teknologiaikerkuntza eta
berrikuntzako
proiektuetan parte
hartuz, bestetik.
2007an, MOnDrAGOn
UniBertSitAteko Goi
eskola politeknikoko
zuzendari nagusi
izendatu zuten 2015eko
urtarrilera arte; data
honetatik aurrera,
Mondragon
Unibertsitateko errektore
da.

249. zkia. | Kontzejupetik | 13

Gure herrian

Gainerakoan, nola daude
MONDRAGON UNIBERTSITATEAren jatorrizko hiru fakultateak? Eskola Politeknikoa
da oraindik ere ikur nagusia?
Hala ere, azken urteotako
inbertsiorik inportanteenak
Enpresagintzan eta HUHEZIn
egin dituzue, ezta?
eskola politeknikoa fakultaterik
handiena da oraindik. egia da,
baina hiru fakultateak nabarmen hazi dira azken urteotan.
HUHezik ikus-entzunezko
komunikazioan espezializatutako campus berria zabaldu du
Aretxabaletan; enpresagintzak,
bestalde, hazkunde handia izan
du leinn graduan, eta horri
esker, ikasleak ditugu Madrilen,
Amsterdamen, Bartzelonan,
Valentzian eta Bilboko egoitza
berrian. Azkenik, eskola politeknikoak zentro berria jarri du
abian Donostialdean, OrOnA
ideo proiektuaren barruan.
Apustu horren ondorioz, ikasle
berrien kopuruak hazkunde
nabaria izan du, bai graduetan,
bai unibertsitate-masterretan.
Horrenbestez, fakultate guztiek
handitu dute beren jarduera.
Ikasketa arautuaz gain, apustu inportantea egiten ari zarete profesionalei zuzendutako
etengabeko formazioa eta
internet bidezko formazioaren alde. Nolako erantzuna
izan du?
euskadiko herritarrak gero eta
zaharragoak dira, eta hori lanbide-arloan ere agerikoa da. Horri
gehitzen badiogu teknologiak,
merkatuak, negozioak eta abar
gero eta azkarrago aldatzen
direla, behar-beharrezkoa da
lanbide-inguruneetan birgaikuntza eta etengabeko prestakuntza erraztuko dituzten programak izatea. Gauzak horrela,
profesionalentzako prestakuntza-programa berriak garatu
ditugu. programa horiek lana eta
prestakuntza bateratzeko aukera ematen dute, eta horretarako, prestakuntzaren eduki asko
online eskaini behar dira. krisia
gorabehera, bai enpresak bai
pertsonak etengabeko prestakuntzaren aldeko apustua egiten
ari dira. Horri esker, gure eskaintza-programa eta profesionalei bideratutako jarduera handitu ahal izan dugu.
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“

Profesionalentzako
prestakuntza
programa berriak
garatu ditugu; lana
eta prestakuntza
bateratzeko aukera
ematen dute, eduki
asko online ematen
ditugulako
Administrazioek
ikerkuntzaren
aldeko apustua jaitsi
duten urteetan ere,
guk eutsi ahal izan
diogu geure
ikerkuntzajardueraren zati
handi bati, enpresek
finantziatuta
Eskola Politeknikoak
zentro berria jarri du
abian Donostialdean
ORONA Ideo
proiektuaren barruan

4 fakultate eta
9 campus
M

OnDrAGOn UniBertSitAteA 1997an sortu zen
irakaskuntzan eskarmentu handiko eta ibilbide luzeko
hiru hezkuntza-kooperatibak bultzatuta: Mondragon Goi
eskola politeknikoa ‘Jose M. Arizmendiarrieta’ koop. elkartea.,
eteO koop. elkartea (gaur egungo enpresagintza Fakultatea)
eta irakasle eskola koop. elkarteak (Gaur egungo Humanitate
eta Hezkuntza zientzien Fakultatea).
Ordutik hona, MOnDrAGOn UniBertSitAteAk, hazkunde
handia izan du bai ikasle kopuruari dagokionean, bai
ezagutza arloei dagokienean eta baita ere kokapen fisikoei
dagokienean. Gaur egun, 4 fakultate eta 9 kokapen ditu
MOnDrAGOn UniBertSitAteAk.
l Goi Eskola Politeknikoa: Gaur egun, 3 campus ditu,
Arrasaten, Ordizian eta Goierrin eta ingeniaritzari dagokion
ezagutza arloa lantzen du. ingeniaritzen alorrean, industria
ingeniaritza eta iktak lantzen ditu batetik, ekoteknologiak
bestetik eta baita ere osasuna.
l Enpresagintza Fakultatea: Bi campus ditu, bata Oñatin
eta bestea irunen. Hauei, Holandan, Madrilen, Bilbon,
Bartzelonan eta Valentzian dituen lab-ak gehitu behar
zaizkio. lantzen dituen ezagutza arloei dagokienean berriz,
enpresa kudeaketa eta ekintzailetasuna dira hauek.

Formazioaz gain, ikerketa da
unibertsitate baten egiteko
inportanteenetako bat. Nola
dago MONDRAGON UNIBERTSITATEA arlo honetan?
Nahikoa bitarteko bideratzen
al dira ikerketara?
Unibertsitatearen zereginetako
bi dira ikertzea eta ezagutza
sortzea; hortaz, gurean ere jarduera nagusietakoak dira. Dena
dela, MOnDrAGOn UniBertSitAteAk lankidetzako ikerkuntza-eredua darabil, enpresekin elkarlanean ikertzen dugu
eta gure emaitzak gizartera eta
enpresetara bideratzen ditugu,
euskadi lehiakorragoa lortzeko.
ildo horretan, enpresa-ehunak

goraipatu egiten du MOnDrAGOn UniBertSitAteAren ikerkuntza- eta transferentzia-eredua. Horrela, administrazioek
ikerkuntzaren aldeko apustua
jaitsi duten urteetan ere, guk
eutsi ahal izan diogu geure ikerkuntza-jardueraren zati handi
bati, enpresek finantzatuta.
Mundu globalizatu honetan
gero eta garrantzitsuagoa da
ikasleek atzerriko esperientziak bizi ahal izatea. Ze aukera eskaintzen duzue arlo
horretan?
Gure ikasle gehienek nazioarteko esperientziaren bat izaten
dute euren ikasketetan zehar.

Gure herrian

ATE IREKIAK
MONDRAGON
UNIBERTSITATEAN

Goi Eskola Politeknikoa

10.000 ikasle inguru ditu MUk; gradu
eta unibertsitate masterretan 4128,
eta profesionalentzako prestakuntzan
5000tik gora profesional urtean
l Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea:
Bi campus ditu eskoriatza eta Aretxabaletan hezkuntza eta
ikus-entzunezkoen ezagutza arloak landuz.
l Basque Culinary Center: 2010ean, MUk, bere azken
fakultatea jarri zuen abian, Gastronomia zientzien Fakultatea –
Basque Culinary Center hain zuzen ere, gastronomiaren
ezagutza arloa gehituz, aurretik zituen beste guztiei.
l Bilbao Berrikuntza Faktoria: 2013-2014 ikasturtetik,
unibertsitateak Bilbon du kokapen berri bat, BBF (Bilbao
Berrikuntza Faktoria) non, Berrikuntza eta ekintzailetasunaren
inguruko eskaintza dagoen.

esan beharra dago, aipatu diren fakultate guzti hauetan,
graduak, unibertsitate masterrak eta doktoretza programak
eskaintzeaz gain, Profesionalentzako Prestakuntza deritzon
esparrutik, profesionalei bideratutako eskaintza zabala duela
MOnDrAGOn UniBertSitAteAk. Bestalde, ikerketari
dagokionean, ikerketa kolaboratiboa izenpean duen
transferentziara bideratutako ikerketa eredu propio bat dauka,
non, unibertsitateak, enpresek eta zentro teknologikoek bat
egiten duten eta enpresa eta erakunde ehunaren lehiakortasuna mantentzeko proiektuetan elkarlanean aritzen diren.

Enpresagintza Fakultatea

Humanitate eta Hezkuntza
Zientzien Fakultatea

Basque Culinary Center

Bilbao Berrikuntza Faktoria

Hala, gure karrera batzuetan,
ikasle guzti-guztiek 4 urteetan
egonaldi bat egiten dute atzerriko herrialdeetan. Beste karrera batzuetan ere mugikortasunerako aukerak izaten dituzte:
sei hilabeteko edo urtebeteko
egonaldiak beste unibertsitate
batzuetan, karrera-bukaerako
proiektua atzerriko enpresa
batean edo karrera amaitutakoan atzerrian lan egiteko bekak.
Atzerrira bidaltzen ditugun ikasleei dagokionez, ez dut uste
espainiako unibertsitate batek
ere guk baino ehuneko handiagoa duenik.
Euskal Herriko eta Deustuko

unibertsitateen ondoan, zer
da MONDRAGON UNIBERTSITATEA bereizgarri eta erakargarri egiten duena? Zergatik
egin bere aldeko hautua?
Begira, 18 urteko neska edo mutil
bati honako hau esango nioke:
prestakuntza praktiko eta berritzailea nahi baduzu, enpresetan
benetako praktikak egin, unibertsitateko gauza garrantzitsuetan ikasle sentitu, eta karrerako berariazko gaiak ikasteaz
gain etorkizunerako pertsona
eta profesional gisa prestatu,
ate irekien egunetako batean
gu bisitatzera etortzeko baino
ez dizut eskatzen. Ondoren, erabakia zurea izango da. Ate ire-

kien egunean ikusten duzuna,
MOnDrAGOn UniBertSitAteko benetako esperientzia izango da.
Hala ere, gure unibertsitateari ingurunean aitortzen zaizkion
alderdietako batzuk azpimarratzekotan, enpresekin dugun
lankidetza estua azpimarratuko
nuke. lankidetza horren bidez,
ikasketa-programa eguneratuak
eta enpresen beharretara bideratuak eskaintzen ditugu, eta
gure ikasleei ikasketak amaitu
aurretik ingurune errealean
esperientzia hartzeko aukera
ematen diegu, dela praktikak
egiteko egonaldien bidez, dela
karrera-amaierako proiektuen

GOI ESKOLA POLITEKNIKOA
Arrasate
Apirilak 16, osteguna, 17:30
ENPRESAGINTZA
Oñati
Maiatzak 16, larunbata, 11:00
Bidasoa
Maiatzak 9, larunbata, 11:00
Bilbo
Apirilak 16, osteguna, 18:00
HUHEZI
Aretxabaleta
Apirilak 25, larunbata, 11:00
Eskoriatza
Apirilak 25, larunbata, 11:00
BASQUE CULINARY CENTER
Donostia
Maiatzak 23, larunbata, 10:30

bidez. eta, horri esker, gure ikasleek oso enplegagarritasun-tasa
handiak dituzte.
Horrez gain, gure hezkuntzaeredua aipatuko nuke. Horretan, titulazio bakoitzari dagokion berariazko ezagutza ez ezik,
gaur egun lan-merkatuan sartzeko ezinbestekoak diren
zeharkako beste gaitasun batzuk ere lantzen dira.
Azkenik, lehen aipatu dudan
internazionalizazioa, eta, kooperatiba denez, ikasleek gobernu-organoetan parte hartzeko
aukera dutela ere nabarmenduko nituzke.
Zein gomendio emango
zenieke etorkizunerako prestatzen ari diren gazteei eta,
bereziki, unibertsitaterako
jauzia emateko garaian daudenei?
lehen-lehenik, gogoko dituzten
ikasketak aukeratzeko esango
nieke, ikasteko biderik onena
gozatzea delako. Baina aukeratzean, unibertsitatean emango dituzten urteak ez ezik, etorkizunerako ireki beharreko ateak ere buruan izan ditzatela.
Beraz, erabakia hartu aurretik
ondo aztertu, aukera ezberdinak ikusi eta erabakitzeko esango nieke, eta ondoren, gaztaroaz eta ikasketez gozatzeko.
eta MOnDrAGOn UniBertSitAteA aukeratzen badute, ziurtatzen diet ez diegula hutsik
egingo. n
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Susana Arregiren heriotzaren 25.
urteurrena beteko da ekainean
Emakumeek euskal gatazka
armatuan izan duten papera
aztertzeko jardunaldiak
antolatu ditu Oñatiko
Asanblada Feministak
Aurten 25 urte beteko dira irunberriko arroilan Susana Arregi eta Jon
lizarralde andoaindarra hilda agertu
zirenetik. Han gertaturikoak ez dira
argitu oraindik. Asko dira argi-ilunak.
Horregatik, Oñatiko euskal Memoria
taldeak hainbat ekitaldi antolatuko
ditu datozen hilabeteetan, irunberriko gertaerak gogoratu, argitu eta
gure ondorengoei jakinarazteko helburuarekin.

1990eko ekainaren 25ean hilda agertu ziren Susana
Arregi eta Jon Lizarralde andoaindarra Irunberriko
arroilan, Goardia Zibilaren ordu askotako setioaren
ondoren

EMAKUMEAK ETA GATAZKA ARMATUA
Susana Arregi oñatiarra zen; eta emakumea. eta, hain zuzen, urteurren
honen harira, emakumeek euskal
gatazka armatuan izan duten papera
aztertzeko jardunaldiak antolatu ditu
Oñatiko Asanblada Feministak, euskal Memoria taldearekin batera. “Sinbolikoki horrela eraiki dugulako, gudu zelaietara ateratzen ikusi ditugunak gizonak izan dira. emakumeen parte hartze politiko aktiboa ez dugu hainbeste ikusi, ez zaio behar besteko arreta eskaini. Generoa gure jendarteko esparru guztietan ezberdintasunak ezartzeko erabili den bezala, gatazka
armatuetan ere generoak badu eragina; hemen ere genero-sistemak agintzen du,
eta hau nola gertatu eta gertatzen den aztertzera gatoz, hitz eginez, galdetuz, hausnartuz, entzunaz...” adierazi dute feministek.
Antixena Gaztetxean izango dira jardunaldiak apirila amaieran. egitaraua erabat
zehaztu gabe dago oraindik, baina hainbat ekimen izango dira.
-Bideo emanaldia. Jule Goikoetxea, idurre eskizabel, zuriñe rodriguez eta Arantza Santestebanek euskal gatazkaren testuinguruan emakumeen parte hartze politikoaren inguruan solasten dute bideo honetan.
-Mahaingurua. euskal gatazka armatuan emakumeen parte hartzearen nondik
norakoak aztertuko dira.
-Solasaldia. Susana Arregiren gertukoa izan zen jendea. Duela 25 urteko testuingurua, Susana Arregi bera eta duela 25 urte gertatutakoez hitz egingo dugu.
-Autoformakuntza. kurdistango gatazkan arreta berezia eskainik diote emakumeen parte hartzeari urteetan zehar. Bertan zeri eman zaion garrantzia, zein helbururekin ari diren eta nola antolatzen diren azterutko dugu.
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Debagoieneko XIX.
Jardunaldi Gastronomikoak
aprilaren 26ra arte
Debagoiena Mankomunitateak eskualdeko jatetxe eta
ekoizpen zentroekin
batera
antolatu
dituen XiX. Jardunaldi Gastronomikoak
abian dira. Bildotsa,
ardi esnekiak eta pellak oinarri dituzten
menu bereziak dastatu ahal izango ditugu eskualdeko 7 jatetxetan (Oñatiko
Etxe Aundi, Goiko Benta eta Torre
Zumeltzegi, Arrasateko Hilarion eta
Santa Ana, Bergarako Lasa eta elgetako Maialde) apirilaren 26ra arte.
Menuak dastatzeaz gain, hainbat bisita gidatu antolatu dituzte Gomiztegira
eta Antzuolako Lapatza eta Aretxabaletako Mendibitzu baserri ekologikoetara. Menuak eta egitaraua: www.turismodebagoiena.com

Intxortako lubakietan
borrokatu zuten gudari
eta milizianoak
omenduko dituzte
‘intxorta 1937’ kultur elkarteak antolatuta, erresistenteen eguna ospatuko
dute apirilaren 19an elgetan. Gerra zibilean intxortako lubakietan borrokatu
zuten eta oraindik bizirik dauden gudari eta milizianoak bildu nahi dituzte bertan. Hogeitik gora lagun omenduko
dituzte. tartean intxarkundia batailoi
jeltzalean aritu zen Regino Biain oñatiarra (2003ko iraileko aldizkarian jaso
genituen Reginoren gerrako bizipenak).
Omenduko den gudari bakoitzari
eskultura bana emango zaio. Oñatiko
Udalak 1.000 euroko dirulaguntza eman
du omenaldiko gastuei aurre egiteko.
Gudari eta milizianoak omentzeaz gain,
intxortako frontean izan ziren borroken
irudikapen edo antzespena egingo dute.

Gure herrian

Kuartela inguratuz giza-katea egingo dute
Fan Hemendik egunean

E

kainaren 13an egingo da aurten
Fan Hemendik eguna, goardia
zibilaren presentzia salatzeko.
“Gauzak ez dira batere aldatu.
kontrolak, mehatxuak, irainak,
jazarpena...
euskaldunon
eguneroko ogia izaten jarraitzen
du. Jada potrotaraino gaude”
adierazi dute Fan Hemendik
batzordekoek, orain dela aste
batzuk goardia zibilak gure herrian
ezarri
zuen
dispositiboa
gogoratuz. “estatu faxistaren
agindupean, Alberto berriz ere
kartzelaratzeko asmoz herria hartu
zuten. kaleak moztu, txulesko jarri, jendea mehatxatu,
kontrolak alde guztietan, jendea gelditu, pertsegitu... nahikoa
da!”

GIZA KATEA
Horiek guztiak salatzeko iV. Fan Hemendik
eguna antolatzen hasita daude.
ekainaren 13an izango da. Urtero bezala,
bazkaria, kontzertua, manifa eta
aldarrikapen-jai giroa egongo da, eta
aurten, berrikuntza moduan, GizA kAteA
egingo dute kuartela inguratuz. “Guztiok
besotik helduta, guztion indarrak batuz.
Denok baikara beharrezkoak borroka
honetan. Denok dugulako helburu
bakarra. Fan hemendik!”
Beraz, Fan Hemendik batzordeak
gonbitea luzatzen diete herriko eta
bailarako gazte, ez hain gazte, emakume,
ume, eragile, gaztetxe, zahar-etxe, udaletxe, langabe, langile,
etxekoandre eta jubilatu guztiei, egun horretan antolatuko
diren ekintzetan parte hartzera.

‘SAREA OSATUZ, ALBERTO ETXERA’
Dispertsioa salatzeko ekitaldia egingo da apirilaren 18an,
herriko plazan, Oñatiko SAREk antolatuta
‘SAreA OSAtUz, AlBertO
etXerA’ lelopean, dispertsioaren krudelkeria salatzeko
ekitaldia egingo da apirilaren
18an, foruen enparantzan
(12:00), Oñatiko Sare taldeak
deituta.
Dispertsioaren alde soziologikoa, juridikoa eta humanoa
jasotzen dituen ‘Dispertsioaren liburuska’ argitaratu zuen
iaz SArek, dispertsioaren krudelkeria mundu zabalean ezagutzera emateko asmoz, eta
ahalegin horretan bere aletxoa jarri nahi du Oñatiko
Sarek apirileko ekitaldiarekin.
IRAKURKETA HERRIKOIA
‘Dispertsioaren liburuska’-ren
irakurketa herrikoia egingo da
herriko plazan. Musika, bertso
eta olerkiz osatuko da irakurketa. Adierazpen libreko gune
bat ere egongo da herritarrek
beraien mezuak, iradokizunak.
marrazkiak... txertatu ditzaten.
SAre-kide egiteko aukera
ere egongo da bertan, oraindik egin ez direnentzat, eta,

‘Dispertsioaren
liburuska’ren irakurketa
herrikoia egingo da,
musika, bertso eta
olerkiz osatuta

jakina, ‘Dispertsioaren liburuska’ munduan zehar zabaltzen
lagundu nahi duenak (atzerriko lagunen artean, ikaskide
edo lankideen artean...) ale
batzuk eskuratzeko aukera
izango du bertan.

SAREA ZABALDUZ
Dispertsioarekin amaitzea helburu nagusia duen mugimendu herritarra da Sare. “Geroz
eta herritar gehiago gara
sakabanaketaren aurka gaudenak, preso gaixoen etxera-

tzea aldarrikatzen dugunak,
Alberto plazaola herrikideari
egin bezala, zigorraren luzamenduaren aurka gaudenak,
edo beste modu batera esanda, giza eskubide guztien alde
gaudenak” adierazi du Oñatiko Sarek.
Adostasunetatik abiatuta,
eta izaera plurala, anitza eta
partehartzailea izanik, ahalik
eta herritar gehien batu nahi
ditu Sarek, dispertsioarekin
behin betiko amaitzeko. “Urtarrilean Bilbon argi erakutsi
genion munduari herri honen
giza eskubideekiko konpromisoa bertako kaleak argituz.
Hurrengo egunean hasi zuten
kriminalizazio kanpainari erantzuteko ere baliko du apirilaren 18ko ekitaldiak. inoiz baino ozenago aldarrikatuko
dugu sarea garela, ezberdinez
osatutako sarea, sare zabala,
bizia... Animatu!”.
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KIKO MARTINEZ / Fagor Etxetresnetako kaltetuen ORDAINDU elkarteko kidea

“MCCk ez badu hitz egin
nahi gure arazoari
irtenbide bat aurkitzeko,
auzitara jo beharko dugu”
ORDAINDU eta ESKURATU
(Edesako langileak) elkarteek
1.100 kaltetu batzen dituzte,
eta bere egunean
kooperatibaren esku utzitako
aurrezkiak erreklamatzen
dituzte; 50 milioi euro guztira

OrDAinDU elkarteak biltzen dituen kideetatik ehun bat oñatiarrak dira

F

agor etxetresnen porrotak kaltetutako pertsonak biltzen dituen Ordaindu
elkarteari babesa agertu dio Oñatiko Udalak. Martxoko osoko bilkuran aho
batez onartutako mozioak MCCri eskatzen dio behar diren neurriak har ditzala
bazkide eta bazkide ohiek kooperatibaren esku jarri zituzten aurrezkiak
itzultzeko, eta lanpostua galdu duten pertsona guztiei irtenbide duin bat
emateko. Ordainduk 726 kide ditu, eta horietatik ehun bat oñatiarrak dira.
kiko Martinez da horietako bat, eta berak azaldu digu zein egoeratan dauden.

Zer da Ordaindu?
Fagor etxetresnetako bazkideak
eta bazkide ohiak biltzen dituen
elkartea da. kooperatibaren
esku utzi genituen gure aurrezkiak (borondatezko ekarpenak
eta kapital sozialeko maileguak)
itzultzea eskatzen dugu.
Zenbat jende zarete eta zenbat diruri buruz hitz egiten ari
gara?
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Ordaindu elkartean 726 kide
gara, eta 36,9 milioi euro erreklamatzen ditugu. Basauriko
edesako langileek sortu duten
Eskuratu elkartekoak batuta,
1.100 kide gara, eta 50 milioi
euro zor zaizkigu.
Dirutza handia da.
Bai, bataz beste 50.000 euro
pertsonako; batzuk gehiago eta
beste batzuk gutxiago. Bizitza

osoko aurrezkiak dira; gure erretiroan pentsatuz, kooperatiban
inbertitzen genuen dirua, bion
onerako zelako, eta, gainera,
gure herriaren garapenean
laguntzen genuelako.
kaltetutako gehienok langile
xumeak gara, jubilatuak, adinean aurrera goazenak. Gure lanarekin lortutako aurrezkiak dira,
eta horien ordainketa ezin da
gehiago luzatu, egoera horren

atzean drama asko daudelako;
jende asko gorriak ikusten ari
da, larritasun eta inpotentzia
handiarekin.
Engainatuta sentitzen zarete?
Bai. kontuan hartu behar da,
gutako askok Fagor etxetresnak
konkurtsoan sartu aurretik eskatu genituela gure diruak, baina
errektore kontseiluak erabaki
zuen, inolako batzarren babesik gabe, kapital soziala eta
borondatezko ekarpenak
ordaintzeari uztea. kapitala itzuliz geroz, kooperatibak porrot
egingo zuela esan ziguten, gure
aurrezki guztiak itzuliko zizkigutela ziurtatuz. Gero, enpresak
porrot egin zuen, eta ez dakigu
non dagoen dirua.
Hartzekodunen konkurtsoa

Gure herrian

OrDAinDU elkarteko hainbat kide batu ziren udaletxeko areto nagusian

ez da oraindik amaitu, azken
fasean dago, baina bide horretatik ez dugu inolako itxaropenik,
bazkideak azkenak garelako
hartzekodunen zerrendan.
Zuen ustez MCCk erantzun
behar du, ezta?
Jakina, MCCk erantzukizun zuzena dauka Fagor etxetresnen
porrotean. MCC izan zen gure
produktuak ordaintzeari uko
egin ziona, artean enpresa zutik
zegoenean, eta gaur egun
MCCko goi-karguetan dauden
pertsona batzuk dira Fagor
erortzen utzi zutenak.
Bazkide eta langileoi ez zaigu
informazio zuzenik eman gertatutakoaz. ez da inolako asanbladarik (organo kooperatibo
nagusia) deitu. Defizit demokratiko handia egon da prozesu
osoan, bai Fagor erori aurretik,
eta baita ondoren ere. ez da
gardentasunik egon; gezurrak
izan dira nagusi, eta hori balore
kooperatiboen aurka doa.
zoritxarrez, balio etiko eta
moral asko galdu dira. lehen
partehartzea eta elkartasuna
ziren printzipio nagusiak, eta urte
askotan Fagor etxetresnak izan
zen erreferente nagusi balore

Oñatiko Udalak
babesa agertu dio
Ordaindu
elkarteari.
Fagorren itxierak
kaltetutakoekin
hitz egin dezala
eskatzen dio
MCCri

eta printzipio horietan.
Guk sinisten dugu kooperatibagintzan, baina ezin da aurrera egin Fagorrek bidean utzi
duen biktima andanari konponbidea eman gabe. Gakoak hauek
dira, gure ustez: lana eta aberastasuna banatzea, hazkunde
bideragarria bilatzea, baloreak
berreskuratzea eta zintzo jokatzea.
MCCk esan du ezin diela zuen
eskaerei erantzun, ez duelako
eskuduntza edo konpetentziarik horretan. Ze aukera

gelditzen zaizue?
egia esan, ez daukagu hitzik
korporazioko zuzendaritzaren
portaera kalifikatzeko. Gurekin
biltzeari uko egiten diote, eta
Biltzarraren Batzorde iraunkorra
izeneko organo batek (ez dakigu nork osatzen duen) deklarazio bat atera du, esanez, gure
eskariei ezin diela erantzun,
“Mondragonen izaeraz eta errealitateaz kanpokoak direlako,
eta Mondragonek eskuduntzarik ere ez duelako”.
Onartezina iruditzen zaigu
MCCren aldetik jasotzen ari
garen tratua. ezin da onartu
halako kolektibo zabala bazterrean uztea, bere aurrezki guztiak xahutu ostean, kudeaketa
txar baten ondorioz.
Gure ustez badaude arazo
honi irtenbidea aurkitzeko
moduak, eta dei egiten diogu
MCCko zuzendaritzari, denon
artean irtenbide bizkor eta
irudimenezkoak bilatzera. Gu
prest gaude elkarrizketarako,
negioziatzeko eta akordiotara
iritseko.tristea izango litzateke
auzitara jo behar izatea, denon
kalterako izango baita, baina
beste aukerarik ez badago, epailearen aurrera joko dugu. n

2.000 lanpostu galdu ziren, eta 435i eman zaie
behin betiko irtenbidea
Fagor etxetresnen itxierarekin zuzeneko 2.000 lanpostu galdu ziren, gutxi gora behera, (beste hainbeste zeharkakoak), eta gaur arte 435i (%22,96) eman zaie behin betiko irtenbidea; hauetatik 134
dira birkokapen kontsolidatuak, eta gainerakoak aurrejubilazioak, erretiroak edo bajak.
Behin behineko irtenbidea (lanpostu finko barik) eman zaie 1.229 langileri (%64,85), beste kooperatiba batzuetan kokatuz. CAtAn 227 langile hasi dira; eskoriatzan eta Garagartzan 135, eta Geyser-en 92. Azkenik, 231 pertsona (%12,19) daude oraindik irtenbide baten zain.
Ordainduk salatu duenez, azken hauen egoera kezkagarria da, 2015eko urria baino lehen lanean hasten ez badira kooperatibatik kanpora geratuko direlako. Bestalde, birkokatutako langileak
lan baldintza txarragoetan (soldataren %64 jasotzen) ari direla jakinarazi dute. lanpostuen lagapenaren inguruko akordioak ere ez dira errespetatzen, eta, aurre-jubilaziorako baldintzak ere negargarriak dira kasu askotan.
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ENPRESA EKIMENAK

Otsailean
Durangon egin
zen
‘Berdeago’
azokan stand
politenaren
saria eman
zioten Antton
Zubiari

www.baibike.com
Bi alturako
aparkelekua

Konponketa
estazioak
Gune publiko edo
pribatuetan norberak bere
bizikletaren oinarrizko
konponketak egin ahal izateko. lurrean
edo orma bati lotuta jar daitezke, eta 9
erreminta ditu: desmuntagarriak,
bihurkinak, allek-kita, giltza ingelesa...
Bizikleta bi posizio ezberdinetan
zintzilikatzeko aukera ematen duten bi
beso ditu. Oso egokiak bidegorrietan,
parke publikoetan, eskoletan,
enpresetan, garraoi geltokietan, parkin
publikoetan, auzo-komunitateetan,
ekitaldietan... jartzeko.
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espazioak aprobetxatu eta
azalera espazio berean
bizikleta kopuru bikoitza
sartzeko aukera ematen du Baibike-n
2 tier rack aparkalekuak.
Gainera, bizikleta modu seguruan lotu
ahal izateko beso mugikorrak ditu, gure
giltzarrapoa nahi dugun tokian lotu ahal
izateko.
Bestalde, diseinua espreski pentsatua
dago, bizikletak goiko solairura modu
errazean eta esfortzu handirik egin barik igo
ahal izateko, ondoko irudietan ikusten den
moduan.
ekipamendu egokia da garraio geltokietan,
parkin publikoetan, auzo-komunitateetan,
ikastetxeetan, lantokietan... jartzeko.

‘U’ etzan erakoak eta
paretan lotzekoak
‘U’ etzan erako aparkalekuak bereziki
diseinatuta daude segurtasuna
eskaintzeko, bizikletako hiru puntu
estragegikoak (kuadroa eta bi gurpilak) bertara
lotzeko aukera ematen baitu.
‘U’ etzan erako aparkalekuak jartzeko lekurik ez dagoenean,
irtenbide egokia da Wall rack erakoak erabiltzea, zutoin edo
ormari lotuta, espazio gutxi okupatzen baitu, eta segurtasun
berdina eskaintzen duelako.

Gure herrian

Sormena bizikletaren mesedetan
Diseinu industrialeko ingeninaria da Antton zubia, eta baita bizikleta zale sutsua ere.
eta hala, sortu berri duen BAiBike enpresaren bidez ofizioa eta afizioa uztartzen ditu,
eguneroko bizikleta erabiltzaileei erraztasunak emango dieten ekipamenduak eta
zerbitzuak diseinatu eta garatuz. Beste modu batera esanda, eguneroko bizikletaerabiltzaileen esperientzia hobetzea da BAiBiken helburua, eta honenbestez,
herritarrak kontzientziatuz bizikletaren erabilera sustatzea. Horretarako,
ekipamenduak ez ezik, hauen erabilera eta bizikletaren mantenua eta mekanikarekin
lotutako erabilera-gidak eta ikastaroak ere eskaintzen ditu BAiBikek. Azken batean,
bizikleta eguneroko zereginetarako garraiobide bezala erabiltzeak onura asko
dakarzkio gure gizarteari, eta horretan lagundu nahi du BAiBikek, lau ardatzetan lan
eginez: ekipAMenDUAk, inFOrMAziOA, HeziketA eta kOntzientziAziOA.

Eskuzko puzgailuak
Gurpilak puztutzeko ekipamendu hau
oso egokia da bidegorrietan, parke
publikoetan, enpresetan, eskoletan...
jartzeko. Bokila bikoitza dauka, balbula
fin zein sendoentzat balio duelarik, eta
presio neurgailua ere badauka.
Gainera, ekipamenduak ahokagune
bat dauka, bertan gurpila sartu eta
bizikleta zutik eta geldi gera dadin
gurpila puztutzen dugun
bitartean.

Arrapala
ranpa edo
arrapala
honek, herri
eta hirietako
eskailerak modu erosoan
eta esfortzu handiegirik
egin barik igo eta
jeisten lagunduko
digu. Bukatu da
bizikleta
sorbaldan hartu
behar izatea!

Informazio panelak
informazio panel hau,
konponketa estazio eta
puzgailua bezalako beste
ekipamenduen
lagungarri gisa erabil
daiteke, funtzionamenduari
buruzko jarraibideak
emanez adibidez. Baina
panela bera bakarrik ere
erabil daiteke, bizikleta
erabiltzaileei beste era
bateko informazioa
emateko, hala nola
informazio turistikoa, etab.

LIBURUTEGIA eta
IKASTAROAK
BAiBike ekimenaren
barruan, liburutegi
interaktibo bat jarri du
Atton zubiak www.baibike.com webgunean.
Bizikletaren mantenua eta meknaikarekin
lotutako hainbat gida-liburu edo jarraibide
aurkituko dugu bertan. ekipamendu
guztiek duten Qr-kodearen bidez
smartphone bidez kontsultatu ahal dira.
Bestalde, ikastaro mota ezberdinak ere
eskaintzen ditu Anttonek, gazte nahiz
pertsona helduei zuzenduak, bizikletaren
kultura, mekanika eta mantenimenduan
hasi edo sakondu ahal izateko.

“

Lehenago edo
beranduago denok
konturatzen gara
bizikleta egunero
erabiltzeak dituen
abantailez

Duela hamar urtetik hona
aldaketa handia eman da
bizikletaren erabilerari
dagokionez. Erakunde
mailan lan asko egin da,
eta etorkizunean egiten
jarraitzeko konpromisoa
dago. Eta erabiltzaileen
aldetik ere, gero eta jende
gehiago dago bizikleta
erabiltzen duena lanera
joateko, erosketak egiteko,
haurrak eskolara
eramateko... Azken batean,
lehenago edo beranduago,
denok konturatzen gara
bizikleta egunero
erabiltzeak dauzkan
abantailez.
Eskatzen hasita, nik uste
dut bizikletentzako
aparkaleku seguruak,
gehiago eta hobeto
kokatuak behar direla.
Bestalde, inportantea
iruditzen zait bizikleta
erabiltzaileak
kontzientziatzea, bizikleta
modu egokian erabil
dezagun, behar den
tokietan eta oinezkoekiko
errespetuz beti ere.
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> TENIS PISTA ESTALIA

Apirilaren 25ean inauguratuko dute
tenis pista estalia
egun batzuk lehenago erabilgarri egongo da, ziurrenera, baina ofizialki apirilaren 25ean
inauguratuko dute estalitako tenis pista. eskola kiroleko gaztetxoen jardunaldi bat
egingo dute aurrena, eta federatutako tenislarien arteko partidua jokatuko da ondoren.
Argazkian ikusten den moduan, dotore geratu da uhin formako estalkiarekin. zorua
ere berritu dute, eta horixe izan da, hain justu, berritze lanak nahi baino gehiago
luzatzearen arrazoi nagusia; zoru sintetikoak daramatzan 9 kapak emateko tenperatura
baldintza jakin batzuk behar dira, eta neguko eguraldiak ez du batere lagundu.
Argiak ere berritu dituzte. leD erako fokuak jarri dituzte, argi egokiagoa, uniformeagoa
ematen dutenak eta, gainera, kontsumo eta mantenimendu gastu baxuagoak dituztenak. Danera,
kiroldegiko terrazan egin diren iragazgaitze edo inpermeabilizazio lanak barne, 300 mila euro inguruko
inbertsioa egin du Udalak. proviser ibérica S.l. enpresak egin ditu lanak. estalkiaren egurrezko egitura
Oñatiko lana koop. elk.-ak egin du.

22 | Kontzejupetik | 249. zkia.

Estalkia
jartzeaz gain,
zoru sintetikoa
jarri dute, eta
argiak ere
berritu dituzte
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Larrañako futbol zelaia zabalik egongo da
asteburu eta jai egunetan

Kiroldegiko igerilekuko
aldageletan armairu
berriak jarriko dituzte
» Kandadu sistema izango dute,
eta erabiltzaileak berak eraman
beharko du giltzarrapoa
kiroldegiko gune bustiko bi aldageletan dauden 80 armairu edo takilak zaharkituta
daude, eta berriak jartzea erabaki du udaleko kirol departamentuak. Gaur egungo
plastikozko armairuen ordez, material fenolikoz egindakoak jarriko
dituzte, hezetasun baldintzetarako egokiagoak.
Baina bada beste aldaketa edo berritasun inportante bat, izan ere,
armairu berriek kandadu edo giltzarrapo bidezko segurtasun sistema
izango baitute, gaur egungo txanponaren ordez. eta armairua erabili
nahi duen erabiltzaileak berak eraman beharko du giltzarrapoa.
kiroldegiko harreran eskuragai egongo dira 3,50 eurotan.

Saioa Arkonada bigarren
Kolazinoko mendi lasterketan
Saioa Arkonada oñatiarra bigarren
sailkatu zen martxoaren 28an Bedian
(Arratia bailaran) jokatu zen i. kolazinoko
Mendi lasterketan (23 km.).
Bestalde Asier Alonso oñatiarra ere
podiumera igo zen martxoaren 15ean
jokatu zen Aiako iV. mendi lasterketan.
Alonsok 1:13:43an osatu zuen 15km.-ko
ibilaldia, 3. postuan helmugaratuz.
ALOÑAKO IGOERA APIRILAREN 26AN
Apirilaren 26an jokatuko da Aloñako
mendi lasterketa. iazko ibilbidea izango
da aurten ere, 22,6km. eta 2020m.-ko
desnibel positiboarekin (Aloña, Buetraitz,
Akaitz eta Artzanburu igota). Goizeko
9etan hasiko da lasterketa

Aurrerantzean larrañako belar artifizialeko
futbol zelaia zabalik egongo da asteburu
eta jai egunetan (goizeko 10:00etatik
iluntzeko 20:00ak arte). Hau da, edozein
herritarrek erabili ahal izango du, baldin eta
aurrez erreserbatuta ez badago. kiroldegian
erreserba egina duten erabiltzaileek
lehentasuna izango dute beti. erreserbarik
ez dagoenean berriz, nahi beste denboran
jolas egin ahal izango da bertan; batenbat
zain baldin badago, 90 minutuz erabili ahal
izango da gehienez.
Udal gobernu taldeak eta larraña
institutoak adostu duten neurri honen bidez
larrañako kirol instalazioaren erabailera
erraztea da helburua, inguruko bizilagunei
bereziki, eta herritar guztiei oro har.

Uda kanpainarako
izen-ematea
apirilean izango da
APIRILAREN 27, 28 ETA
29AN Bete BeHAr DirA
zOzketAn pArte HArtzekO
izen-eMAte OrriAk
Udal kirol departamentuak anto-latuta,
uztaila eta abuztuan zehar egingo den
Uda kirol kanpainarako izen-ematea
aurreratu egingo da aurten.
Azken urteetan bezala, zozketa bidez
antolatuko da izen-emate ordena.
zozketan parte hartu ahal izateko,
kiroldegiko harreran dauden inskripzio
orriak bete beharko dira apirilaren 27,
28 eta 29an.
inskripzio orri bakoitzean gehienez
ere hiru haur inskribatu ahal izango
dira, eta orri bakoitzari zenbaki bat
emango zaio zozketarako. (Haur bat
ezin da inskripzio-orri batean baino
gehiagotan egon).
zenbakien zozketaren emaitza
apirilaren 30ean argitaratuko da
kiroldegiko iragarki taulan eta
www.oñati.eus webgunean. Bertan
adieraziko da zein egun eta ordutan
egin behar duen bakoitzak behin betiko
izen-ematea. Maiatzaren 4tik 8ra
egingo dira izen-emateak.
Apirilaren 20an triptikoak bana-tuko
dira ikastetxeen bidez, uda kirol
kanpainako informazio guztiarekin. kirol
eskaintza eta prezioak iazko berberak
izango dira.
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TXANTXIKU TXURIURDINAK
taldea ofizialaki aurkeztu dute
Orain dela urte eta erdi eratu bazen ere, martxoaren 24an
aurkeztu zuten ofizialki ia 400 errealzale batzen dituen
lagunartea, iñigo Martinez jokalariaren inguruan sortutakoa. Ondarruko jokalaria ez ezik, David zurutuza, leire Fernandez eta idoia Agirre jokalariak ere izan ziren bertan. txantxiku txuriurdinak taldearena ez ezik Udalaren
oroigarria ere jaso zuen iñigok, eta eskerrik beroenak
eman zizkien hunkituta, Gaztelekua bete zuten errealzale guztiei, Oñati bihotzean eramango duela esanez.

¾ MENDI IRTEERA - apirilak 19

¾ ATLE TISMOA

LARRUN MENDIA

Sara Gomez 12. Espainiako txapelketan

Aloña Mendik hil honetako antolatu duen irteera hainbat
lekutatik ikusgarria den larrun mendira izango da. Sara herritik
abiatuko dira, Gr10 eta larruneruntz doan trenbidetik.
tontorretik paisaia paregabeaz gozatzeko aukera egongo da
itsas aldera. Jeitsiera ibardineko bentara egingo dute. irteerak
ez du zailtasunik, baina 1000 metro inguruko desnibela dauka,
15km. inguru, 5-6 ordutan egiteko. Gogoratu, federatuta egon
behar dela partehartzeko. irteera goizeko 7etan korreos
parean. izena emateko azken eguna apirilak 16, osteguna.
Bazkideak 10€, ez bazkideak 13€, langabetuak 5€.

Sara Gomez Aloña Mendiko korrikalaria 12. sailkatu zen
Valentzian jokatutako espainiako pista estaliko 1500 m.-ko
finalean Junior mailan 5’05-eko denborarekin. Bere marka
onenetik 5 segundora geratu zen Sara, baina esperientzia
bezala oso aberasgarria izan da.
Bestalde, Yarey Varela eta Sergio Garciak apirilaren 18an
Albaceten jokatuko den errepideko 10 km.-ko espainiako
txapelketarako minimak lortu zituzten laredon; Varelak marka
pertsonala (30:36) egin zuen eta Sergiok (31:40).

¾ IGER IKETA

Hiru domina
Gipuzkoako
eskola artekoan
Aloña Mendiko igerilari
gaztetxoek hiru domina lortu zituzten Gipuzkoako txapelketan.
enaitz Sagastak (2005) urrezkoa kolkoratu zuen 50 Bizkarrean
(00:42:94); kepa Aldekoak (2003) brontzezkoa (00:39:72) eta
Sara isasisas-mendik (2003) ere brontzezkoa (00:39:91)
distantzia berean.

¾ DUATLOIA

Oiartzabal eta Osoro irabazle Oñatin

Lurdes
Oiartzabal
Arregiko
aldapan
gora

lourdes Oiartzabal lezoarra (01:17:37) eta
pello Osoro eibartarra (01:05:33) nagusitu
ziren Oñatiko XXiV: duatloian. estefania
Gomezek (1:20:02) eta Arrate Mintegik
(1:21:10)
osatu
zuten
podiuma
emakumezkoetan, eta Jose Almagrok
(1:05:45) eta iñigo Arregik (1:06:04)
gizonezkoetan. podiumeko atarian geratu
zen, beste behin, Xabier luis (01:06:30)
lehenengo oñatiarra. Danera 138 duatletek
parte hartu zuten, aurten aurrenekoz sprint
erakoa izan den dualtloian (5,2 korrika /22,7
bizikletan /2,6 korrika).
Bestalde, eibarko duatloian ere 4. sailkatu
zen Xabier luis, eta emaitza horri esker
Gipuzkoako azpitxapelduna izan zen.
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Igor Mugartza Gipuzkoako txapeldun ibilketan
igor Mugarza Aloña Mendiko korrikalari gazteak
Gipuzkoako ibilketa (marcha) txapelketa irabazi
du Alebin mailan. igorrek 11’20an osatu zuen bi
kilometroko ibilbidea.

¾ T XIRR IN DU L AR ITZ A

Aimar Erostarbe irabazle Oñatin
Aimar erostabek garaipena lortu zuen
martxoaren 22an Oñatin jokatutako Alebin
mailako proban. Bere taldekide Aitor Altube 3.
sailkatu zen, eta Aimar Madina 6. Bestalde,
infantil mailan Aitor tatiegi bigarren
helmugaratu zen, eta Ander Blazquez 6.

¾ K A RATEA

Bi domina Karmele Egañarentzat
Aloña Mendi-karate taldeko karmele egañak
urrezko domina lortu zuen martxoaren 7an
eibarren jokatutako eskola kiroleko txapelketan (kumite +50kg.) eta brontzezkoa
martxoaren 15ean Hondarribian jokatutako
Gipuzkoako txapelketan.

¾ P IL OTA

Udaberriko txapeldunak
Aramendia-Bolinaga Aloña Mendiko pilotariek Gipuzkoako 3. mailako
Jubenilen Udaberriko txapelketa
irabazi dute. iñaki Artolaren eskutik
jaso zuten saria

Publizitatea
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I

azko apirilean jarri zen abian
irakurketa erraza ekimena
udal liburutegian, arrazoi
bategatik edo bestegatik
irakurtzeko zailtasunak dituzten herritarrei laguntzeko
asmoz.
Udal liburutegiko arduradunak garbi dauka liburutegien etorkizuna ez dagoela
liburu bilduma edo kolekzioetan, baizik eta liburutegiko
erabiltzaileen artean sortuko
diren harremanetan, eta ildo
horretan ekimen ezberdinak
bultzatzen ari dira: tertulixan
izeneko irakule taldeak eratu
zituzten aurrena (euskarazko
eta gaztelerazko bana) eta
irakurktea errazeko talde bat
ondoren.
IRAKURKETA ERRAZA
irakurketa erraza (ie) mugimendua Suedian sortu zen
70. hamarkadan, irakurtzeko
demokraziaren printzipioari
erantzunez; hau da, pertsona
guztiok dugu irakurketaz
gozatu eta irakurketaren bidez
informazioa jasotzeko eskubidea.
tamalez, ordea, populazioaren %30 inguruk irakurtzeko
zailtasunak ditu, arrazoi ezberdinengatik: inmigrazioa,
eskolatze urria, ezgaitasun
intelektuala... Bada, hain justu,
kolektibo horiei laguntzeko
helburuarekin sortu zen ie
ekimena. Horretarako, erraz
irakurri eta ulertu ahal izateko
moduko materiala (liburuak,
egunkariak, webguneak...)
sortu eta egokitzen ditu ie
elkarteak.
euskal Herrian nahikoa
berria da oraindik mugimendu
hau; 2012an eratu zen
euskadiko irakurketa erraza
elkartea, eta Oñatiko udal
liburutegia da ekimenarekin
bat egin duen lehenengoetakoa erkidego mailan.
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IRAKURKETA ERRAZA
ekimenak urtebete egin du
Udal liburutegia etorkinen talde batekin ari da lanean
irakurketaren bidez integraziorako urratsak ematen
Oñatiko esperientzia eredu
euskal Herrian berria da oraindik
irakurketa erraza mugimendua, eta
Oñatiko udal liburutegia da
aitzindarietako bat. Gure eskualdean,
esaterako, Oñatiko da irakurketa erraza
ekimena abian jarri duen bakarra.
eta, hala, Oñatiko udal liburutegiko
esperientzia aztergai izango da
maiatzaren 16an bilbon egingo den
irakurketa errazeko lehen kongresuan.
Arantzazu ibarrondok azalduko du
bertan etorkinen taldearekin izan duen
urtebeteko esperientzia.

Kultura

FUNTZIO SOZIAL ETA
INTEGRATZAILEA

Liburutegien etorkizuna
ez dago liburu bildumetan,
bertako erabiltzaileen
artean sortuko diren
harremanetan baizik

“

ARANTZAZU IBARRONDO
Udal liburutegiko zuzendaria

etorkinak oso gustura daude
ekimenarekin. Hizkuntza da gizartean
integratzeko tresna edo faktore nagusietako bat; informazio iturri ez ezik,
pertsonalki
garatzeko
eta
autoestimua indartzeko lagungarri
ere bada eta, beraz, oso eskertuta
daude udal liburutegiak eskaintzen
dien zerbitzu honekin.
TALDE GEHIAGO
etorkinen taldeaz gain, irakurketa
errazeko talde gehiago sortzeko prest
daude liburutegiko langileak. Berdin
gazteleraz, edo euskaraz. “eguneko
zentroan, zaharren egoitzan eta
erretiratuen elkarteetan ere badaude
ekimen honen hartzaile potentzialak,
eta gu prest gaude elkarlanean
aritzeko.
Bestalde, gogoratu udal liburutegian
eskuragarri daudela estatu mailan
irakurketa errazeko irizpideen arabera
sortu edo moldatu diren 60 bat liburu.
literatura unibertsaleko klasikoen
moldaketak dira gehienak. euskaraz
ere badaude titulu batzuk.

Irakurketa Errazak komunitate edo gizarte eredu bat eraikitzeko
balio du: irekiagoa, solidarioagoa, interkulturala...

UDAL LIBURUTEGIAN APIRILEAN

UNAI ITURRIGArekin TERTULIXAN
liburutegiko euskarazko irakurle taldean Unai iturriagak
eta Alex Sanvik (marrakigilea) idatzitako ‘Haur besoetakoa’
albuma aztertuko dute, Unai iturriaga bertan dela. ekitaldi
irekia izango da nahi duten herrritar guztientzat. Apirilak
21, asteartea, 19:00

G. rubio/Argazki press

irakurketa erraza ekimena kolektibo
ezberdinei zuzenduta dago, eta horietako bat da etorkinena, batez ere gaztelera ez den beste hizkuntza batetik
datozenena.
eta hala, Helduen eskolan (epA)
gaztelera ikasten ari den etorkin talde
batekin hasi da lanean udal
liburutegia. pakistan, nepal, Sahara
eta Aljeriatik iritsitako hamabi
lagunteko taldea da; astean egun
batez elkartzen dira ordu eta erdiz,
Arantzazu ibarrondok presta-tutako
testuak elkarrekin ozenki irakurtzeko.
“Batzuetan literatur testuak izaten
dira, eta beste batzuetan euskal
Herriko ohitura eta tradizioen
inguruko irakurgaiak, edota albiste
diren berrien ingurukoak. Modu
horretan, irakurketa ez ezik, gure
errealitatea ulertzeko lagungarriak
zaizkien kontzeptuak eta ohiturak ere
lantzen
ditugu”
azaldu
digu
liburutegiko zuzendariak.

Pakistan, Nepal,
Sahara eta
Aljeriatik iritsitako
hamabi laguneko
taldea ari da
Irakurketa Erraza
ekimenean parte
hartzen

IPUIN SAIO MUSIKATUA UMEENTZAT
‘Badut’ bikotearen eskutik 6-10 urte arteko haurrei zuzenduta,
Apirilak 22, asteazkena, Haur liburutegian, 18:00

‘LURRINAK ETA LIBURUAK:
LIBURUAK USAINDUZ’
Zein usan jarriko zenioke Harkaitz Canoren ‘Twist’
eleberriari? Eta nobela beltzaren usaina nolakoa da?
Bariccoren ‘Seta’ liburuak usan du? Literaturak usaina
du? Eta poesiak?
Maiaren gidaritzapean eta ruth bidaide hartuta,
‘lurrinak eta liburuak’ kata berezi bat antolatu dugu
liburuaren eguna ospatzeko. Bai, literaturak usaina du. Bazatoz? Apirilak 22,
asteazkena, liburutegian, 19:00 (helduentzat).

TERTULIXAN-IRAKULE TALDEA
Gaztelerazko irakurle taldeak roberto Bolañoren ‘llamadas telefónicas’ ipuin liburua
aztertuko dute. Apirilak 28, liburutegian, 18:30

OSTEGUN KONTALARIAK (3-6 urteko haurrentzat)
Amaia nekaneren eskutik 3-6 urteko haurrentzako ipuin kontaketa saioa.
gonbidapenak aurreko astean zehar liburutegian. Apirilak 30, Haur liburutegian, 18:00.
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Argazkilaritzaz gozatu eta ikasteko
APIRILAK 12 - MAIATZAK 3

H

emen da berriz ere
‘ARG! Argazki
Festibala’, bi urtean
behingo maiztasuna duen
jaialdia. Apirilaren 12tik
maiatzaren 3ra bitartean
argazkilaritzaz gozatzeko
hainbat ekitaldi izango
dira gurean. Horixe baita
festibal honen helburu
nagusia: argazkilaritzaz
gozatzea!
Argazkilaritza
kontsumitzeko espazio
eta formato ezberdinak
proposatzen zaizkigu: lau
erakusketa, bi tailer, bi
bideo-proiekzio,
BookJockey saio bat,
hitzaldi-proiekzio bat eta
zine kluba. Gainera,
estenopeika erraldoi bat
egiteko asmoa ere
badute antolatzaileek.
Hau guztia antolatzen
duen ILUNPETAN Oñatiko
Argazki taldeak herritar
guztiak gonbidatu nahi
ditu ‘ArG! Argazki
Festibalean parte
hartzera.
informazio osoa:
https://argifestibala.
wordpress.com/ eta
www.facebook.com/ilunpet
an.argazkitaldea
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ERAKUSKETA GANDIAGA TOPAGUNEAN, APIRILAREN 12tik MAIATZAREN 3ra.

‘IZADIAZ-GIZAKIAZ’. Gema Arrugaeta.
naturan, bidaietan eta landa eremuan espezializatutako
argazkilari profesionala da Gema. erakunde, agentzia eta
aldizkari espeziallizatu ezberdinentzako lan egin izan du,
besteak beste, Al filo de lo imposible saiorako. Hainbat irudiliburu eta dokumental ere eginak ditu. Oraingo honetan,
formato handiko 25 argazkiz osatutako erakusketa
aurkeztuko digu, transhumantzia eta naturaren artean
dagoen harremanaren inguruan, argien eta koloreen joko
estetiko baten baitan.

ww w.gem

a.co
a-arrugaet

m

ERAKUSKETA TXANDA ELKARTEAREN ESKAPARATEETAN, APIRILAK 15-MAIATZAK 3

‘ARGIZAIOLA-2013’
euskal Herriko Argazkilari taldeen elkarteak antolatzen
duen lehiaketa da Argizaiola. Urtean zehar euskal Herrian
antolatzen diren argazki lehaiketa ezberdinetan saritutako
lanek bakarrik parte hartzen dute
Argizaiola-2013ko irabazlea, Carlos de Cos

ERAKUSKETA SANCTI SPIRITUS UNIBERTSITATEKO
KLAUSTROAN, APIRILAK 15-MAIATZAK 3

‘ISPILUAK’. Ilunpetan Argazki Taldea
Argazkiak oroimenerako erabiltzen dira, instantea izoztu eta
iraunkor bihurtzen dira. Denborak uzten dituen aztarnak
antzematen ditugu gerora. erakusketa honetan Oñatiko
lehen eta oraingo argazkiak elkarren ondoan ikus ditzakegu.
Argazki zaharrak Oñatiko Udal Artxiboak utzitakoak dira.
Gaur egungo argazkiak egiten ilunpetan taldeko partaide
batzuk aritu dira.

Kultura

ERAKUSKETA GAZTETXEAN, APIRILAK 17-MAIATZAK 3

‘BIDEAN’. Miren Pastor.
Argazkilaria eta kultur dinamizatzalea da Miren pastor
(1985, iruña/lekeitio). Arte ederretan lizentziatua,
‘Bidean’ erakusketaren bidez, bizitza osoan zehar
errepikatzen diren, eta, batez ere, gaztaroan bortitzago
nabaritzen ditugun aldaketa prozesuak islatzen ditu.

ERAKUSKETA KULTUR ETXEAN, APIRILAK 16-MAIATZAK 3

‘HYSTERON’. Nagore Legarreta
Hysteron argazki bilduma bat da, norberaren eta
gainerako gizakien espazio pertsonalaren arteko
tentsioaren inguruko gogoeta egiten duena. Geure
buruari eta ondokoari ematen diogun tratuaren
inguruko hausnarketa da, genero ikuspuntutik
abiatuta. proiektu honen berezitasuna da, nagore
legarretak (1981, Hernani) berak sortutako kamera estenopeiko batekin eginak daudela;
5 kiloko bonito latarekin eta lapiko batekin egindako kamera da. www.nagorelegarreta.com
TAILERRA GAZTELEKUAN. APIRILAK 18-19 (Euskaraz).

‘Argazkigintza estenopeikoa’. Nagore Legarreta
edozein ontzi erabilita eraiki daiteke argazki kamera estenopeiko
bat. kamarari zulo bat egin eta paper fotografikoa barruan sartu;
teknika oso oinarrizkoa da. Bitxikeri teknikoaz haratago, ontziekin
eraikitako kamarek eskaintzen dituzten irudiak, testurak, estetikak,
gauzak adierazi eta kontatzeko bide egokiak izan daitezke.
kamera atzean duen begiradak medio honekin konektatzea da
gakoa. 12 orduko tailer honetan ontzi batekin kamara egiten,
argazkiak ateratzen eta emaitzak errebelatzen irakatsiko da.
nagore legarretak emango du ikastaroa. Urteak daramatza
nagorek teknika honekin esperimentatzen, eta 2011n edipotoa
izeneko argazki-liburua argitaratu zuen. izen-ematea:
ilunpetan@gmail.com / 605753966. prezioa: 50€

TAILERRA ELTZIAN (ETEO ZAHARRA). APIRILAK 25-26 (Gazteleraz).

‘Begirada dokumentala’. Lurdes Basolí
Argazkigintza dokumentalak izan duen eboluziotik abiatuta,
gure argazkiei zein ekarpen egin diezaiekegun aztertuko da
tailer honetan. Beraien argazkiei nortasun berezia eman nahi
dieten argazkilari, erreportari eta dokumentalistentzat
bideratuta egongo da. lurdes Basolí (Bartzelona, 1981)
estatuko fotodokumentalistarik onenetakoa da. izen-ematea:
ilunpetan@gmail.com / 605753966. prezioa: 50€

ZINE KLUBA APIRILAK 23, KULTUR ETXEAN, 20:00.

‘Mil veces Buenas Noches’
eric poppe norvegiarraren ‘thousand times Goodnight’’ (2013) filmak
rebecca izeneko gerra argazkilari baten istorioa kontatzen du.
kabulen larriki zauritu eta etxera itzuli ondoren, senarrak eta bi alabek
ultimatuma emango diote: lana edo familia.

BIDEO PROIEKZIOAK
APIRILAK 17, GAZTETXEAN, 19:30.

Argazki lanen bideo
proiekzioak
Bilboko Argazkilaritza Garaikideko
zentroko ikasleen eta Madrileko Blank
paper eskolako ikasleen argazkiak
ikusiko ditugu ikusentzunezko
formatoan. Orduerdi inguruko bi
proiekzio izango dira.

APIRILAK 19 (12:00-14:00)

Estenopeika erraldoia
udaletxean
Argazki kamera baten barruan zer
gertatzen den bertatik bertara ikusi
ahal izango dugu. Horretarako,
udaletxeko pleno aretoa ‘argazki
kamera’ erraldoi bihurtuko dute. eta
bere barruan sartuta, argazki bat
ateratzeko zer behar den ikusiko du
bertaratzen denak. eguraldi ona behar
da ekimen hau aurrera ateratzeko;
bestela bertan behera geratuko da.

HITZALDI- PROIEKZIOAK
APIRILAK 24, KULTUR ETXEAN, 19:30

‘Danube revisited’
2014ko udan
zortzi
emakume
argazkilarik
Danubio
zeharkatu
zuten roadtrip kolektibo batean, galeria ibiltari
bihurtutako kamioi bati lagunduz.
Bertan izan zen argazkilarietako batek,
lurdes r. Basolík azalduko digu
esperientzia.
APIRILAK 24, PLAZAKO KIOSKOAN,
22:00

‘BookJockey’.
MirenPastor
BookJockey saio bat DJ
saio baten antzekoa da, baina
musikaren ordez argazki-liburuak dira
protagonista. liburuak erakutsiz eta
nahastuz, ‘istorio’ berri bat sortzen da,
ikusleak argazki liburuak sentitzera eta
saioarekin gozatzera gonbidatuz.
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APIRILEKO
AGENDA
n HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA
apirilak

26

‘KONPOSTEROAK’

apirilak

5

KONTZERTUA PAKO TABERNAN

WHISKEY DICK

texas hiriko
metal/country
bikote honek
geldialdia egingo
du pako tabernan
europan zehar
egiten ari diren
bira aprobetxatuz. energia eta umorez beteriko kontzertuak
eskaintzen dituzte (youtu.be/f6X_znV0J4U). igandea, 19:30.

JON BASAGUREN
PAKO TABERNAN
zirika zirkus taldearen eskutik, antzerkia, zirkoa eta
musika uztartzen dituen ikusizuna da ‘konpost eroak’,
hondakinak bereizten eta berrerabiltzen ikasten
lagunduko diguna.
konfuso zaborra bereizten ez dakien pertsona bat da,
eta bi pertsonaia oso ezberdinekin egingo du topo. plasti
andereñoa eta karton jauna. Bakoitza bere
kontenedorean bizi dira. eguneroko moduan, esnatuko
dira eta jendeak gaizki berezi duen zaborra trukatuko
dute. Santa Ana, 12:30. Sarrerak aldez aurretik
www. bibe.me

Haur eta gaztetxoentzako ekintza
bereziak ludotekaren eskutik
pazko asteko opor egunetarako ekintza bereziak antolatu ditu
txaloka ludotekak 3 eta 10 urte arteko haur eta gaztetxo guztiei
zuzenduta. Foruen enparantzan izango dira ekintzak eguraldia
aterri baldin badago, bestela azoka gunean, eta goiz partean
(11:00-14:00). Apirilaren 7an ‘igeltsuzko karetak’ tailerra egingo
da. Apirilaren 8an karetak margotu egingo dituzte. Apirilaren
9an ‘tatuaia tailerra’ izango dute, eta apirilaren 10ean
‘Sukaldaritza tailerra’ .

Kopagoaren inprimakiak betetzen
lagunduko dute Lagun Leku elkartean
Apirilaren 14an, asteartea (19:00etatik aurrera) kopagoaren
inprimakiak betetzen lagunduko duten bi pertsona egongo dira
lagun leku elkartean (etAO zaharrean). Bete beharreko
baldintzak: Urtean 18.000 euro baino gehiagoko diru-sarrerak
ez edukitzea. eraman beharrekoak: nortasun agiria, kontu
korronte zenbakia, osasun txartela. iaz kobratu ez zuten
pertsonek eraman dezatela aurrezki libretako lehen orriaren
kopia bat.
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Izaki Gardenak taldearen
sortzailea eta taldearen abestien
egilea bakarka ariko da pakon. ez
galdu! Apirilak 19, igandea, 19:30

IKASTAROAK, TAILERRAK, DEIALDIAK...

c Argazkilaritza: Hastapeneko ikastaroa

ilunpetan Argazki taldeak argazkigintzako hastapen mailako
ikastaroa eskainiko du maiatza eta ekainean zehar. etxean
dugun argazki kamera ulertu eta hobeto erabiltzen ikasteko
aukera izango dugu. teknikaz gain, irudien konposizioa ere
landuko da, ateratzen ditugun argazkiak hobetzeko asmoz.
ikastaroa 15 ordukoa da, maiatzaren 5ean hasi eta ekainaren
23a bitartean. Asteartetan izango da. Ordu eta erdiko saioak.
larunbat goiz batean 3 orduko saio praktiko bat ere egingo da
(taldean erabakiko da eguna). prezioa: 60€. izena emateko:
ilunpetan@gmail.com helbidera idatzi, ‘Hastapen ikastaroa’
adieraziz, edota 605 753 966 zenbakira deitu. .

u Argazki ikastaroa. Oinarrizkoa

plazaola argazki dendak oinarrizko argazkigintza ikastaroa
antolatu du. Apirilaren 18an hasi eta maiatzaren 30ean
amaituko da. larunbat goizetan (09:00-13:00) izango dira
saioak. plaza mugaruak (12) izango dira. prezioa: 75€. izen
ematea: Plazaola argazki dendan edo plazaoladigital
@gmail.com (www.plazaolafoto.com).

Agenda

‘Fabulous
Basterretxea!’
Haurrentzako
arte tailerra
APIRILAK 11
Arantzazu Gaur Fundazioak, Donostiako Maushaus
estudioarekin eta Arantzazuko Adiskideak
elkartearekin elkarlanean 6 eta 11 urte arteko haurrei
zuzendutako lantegia antolatu du, Arantzazuko
basilikako kriptako muralen egile nestor
Basterretxearen (1924-2014) lan plastikoa ezagutu
dezaten. Horretarako haurrek pintura murala, collagea eta eskultura bezalako teknikak baliatuko dituzte.
Apirilaren 11n, larunbata, izango da, goizeko 10:30etatik
13:30etara. izen-ematea apirilaren 10a baino lehen
egin behar da arantzazugaur@arantzazu.org helbidera
idatziz, edo 943 716 575 / 639 051 931 zenbakietara
deituz. parte-hartzaile bakoitzak 3 euro ordaindu behar
du, eta 20 lagunentzako lekua egongo da.
Maiatzaren 9an berriro egingo da lantegi hau.

BERTSO SAIOA
GIPUZKOAKO TXAPELKETARAKO GIROTZEKO
laister Gipuzkoako Bertsolari txapelketa nagusia hasiko da, eta bertan
parte hartuko duten bost oñatiarrak girotzen eta berotzen joateko,
bertso saioa egongo da apirilaren 18an. egoitz Aizpuru, Urko egaña,
Maider Arregi, Andoni Goitia eta Joseba lasagabaster oñatiarrekin batera
Ane zuazubiskar arrasatearrak ariko du. Apirilak 18, Santa Ana, 18:00
DEBAGOIENEKO BERTSO ESKOLEN TOPAKETA
Apirilaren 18-19an Oñati, Arrasate, Bergara, eskoriatza eta Aretxabaletako bertso eskolak asteburu pasa joango dira Galartza auzora.

FENOLOGIA, LURRARI KASU EGINEZ
Pello Zabalaren eskutik. Parketxean.
klimak eta urtaroen urtetik urterako gorabeherek
izaki bizigunengan duten eragina da fenologia.
Bere bidez naturaren ezagutza bultzatu nahi da.
pello zabalak ezagutza-maitasuna-zaintza
oinarritzat hartuz zientzia honen sekretuak
azalduko ditu. Apirilak 18, Arantzazuko Parketxean, 10:30-13:00
MENDI IRTEERA: ‘URAREN BIDEA’ - APIRILAK 12
Arantzazuko parketxeak eta Arantzazuko Adiskideen elkarteak
antolatuta, ‘Uraren bidea’ izeneko irteera egingo da hilaren 12an Jaturabe
eta Orkatzategi artean. informazioa eta izen ematea: 943782894.

GAZTETXEAN APIRILEAN
APIRILAK 3-5
GAZTE MARTXA

APIRILAK 11 / TRIKITI GABA
TRIKIKONBO + TRIKIMAILU

ernai eta Aitzinak antolatzen duten Gazte Martxara joateko
deia egiten dute Gaztetxetik. Apirilaren 3-4-5ean izango da,
lekunberrtik iruñara.

Oñatiko bi trikiti talde gazte hauek girotuko
dute gaztetxea larunbat gauean,
dantzarako giroa sortuz.

APIRILAK 8 / DOKUMENTALA
‘CIUTAT MORTA’

APIRILAK 15 / HITZALDIA
‘VENEZUELAKO IRAULTZA’

2013ko ekainean 800 pertsonako talde
batek hutsik aurkitzen zen zine arteo bat
okupatu zuen Bartzelonan dokumental
emanaldi bat egiteko. zine aretoari
patricia Heras izena jarri zioten. nor zen
patricia? zergatik egin zuen bere buruaz
beste? zein harreman du bere heriotzak
Bartzelonako hiriarekin? Dokumental eta
ekintza ilegal honen bitartez galdera horiei
erantzun nahi diete. Jendeak jakin dezan
azken uteetako polizia korrupzio kasurik gogorrenetarikoa.

‘Venezuelako iraultza bolivartarraren iragana, oraina eta
etorkizuna’. Hizlaria: eneko Campanis (eHUko zuzenbide
irakaslea. (19:00).

APIRILAK 9
GARBIKETA OROKORRA
Garbiketa orokorra goizean goizetik.

Oñatiko talde berria da ‘Hydra’ eta bere lehenengoetako
kontzertua izango da. ‘Gabezia’ lasarte Oriatik dator eta trash
metal taldea da. ‘elbereth’ legazpiarrak dira eta ingurko heavy
metal talde ezagunenetakoa da.

APIRILAK 10 / KONTZERTUA
JOSEBA B. LENOIR GANG + SOFA

APIRILAK 18 / KONTZERTUA
Guillotina+Control de Plagas+Antihumano

Joseba lenoir musikari ezaguna da. ibilbide
oparoa du ( Sexty Sexers , Izaki Gardenak ...).
Orain, Willis Drumond eta Napoka Iria -ko
lagunak izango ditu bidaide. Berarekin Sofa
zarauztarrek joko dute, beraien lehen diskoa
aurkeztuz. post rock instrumentala egiten dute,
eta zeresan ugari ematen ari dira..

APIRILAK 17 / ARGAZKI PROIEKZIOA
‘BIDEAN’ PROIEKZIOA ETA ERAKUSKETA
ilunpetan taldeak antolatu duen ArG! Argazki Festibalaren
barruan, Miren pastorej ‘Bidean’ lanaren proiekzioa.

APIRILAK 17 / KONTZERTUA
HYDRA + GABEZIA + ELBERETH

torrelavegatik (kantabria) dator ‘Guillotina’, abiadura biziko
hardcore punka lantzen dute. ‘Control de plagas’ taldeak
hardcore punk melodikoa egiten du. ‘Antihumano’ Oñatiko
talde berria da, ‘Golpe de estado’, ‘sospechosos’ edota ‘CC627’
taldeko kide ohiek osatua. punk, rock eta hardcore azkarra
lantzen dute proposamen berri honekin. Apirila erdialdiera hiru
kantu eta bideoklip bat kaleratuko dute.
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EUSKALDUNTZE
ESPERIENTZIAK

KOPLA KANTARI

Euskara helduaroan ikasi zutenen eta orain ikasten ari
direnen arteko topaketa egin dute Euskaltegian
euskara ikasten ari direnei animoak emateko
helburuarekin, ekitaldi berezia antolatu zuten udal
euskaltegian joan den astean. euskaltegiko ikasle ohiak,
helduaroan euskara ikasi zuten hainbat herritar, eta gaur
egun euskara ikasten ari direnen arteko topaketasolasaldia. elkar ezagutu eta bata bestearen
esperientziak ezagutu eta konpartitzea zen helburua;
euskara ikasteko prozesuan izandako penak, zailtasunak,
pozak, bizipenak kontatu eta, batez ere, elkarri animoak
ematea. Gustura aritu ziren solasean bi ordu luzez. Festa
giroan amaitu zuten ekitaldia, euskaltegiko ikasleirakasleen artean gonbidatuei eskainitako koplak eta
bertsoak abestuz. euskaltegiko irakasleen izenean
eskerrik beroenak Pedro Lopez, Joxe Fernandez, German
Mirassou, Juankar Olaeta, Jose Luis Calvo, Wednesday
Silva, Jose Luis Ramos, Emilio Santos eta Esperanza Diazi
beraien esperientziak azaltzeagatik.

Euskaltegiko ikasle-irakasleek
euskalduntzeko ahalegina egin zutenei
abestutako koplak
egun batean konturatu nintzen
euskal Herrian bizi nintzela.
eta egun horretan erabaki nuen
euskara ikasi beharra neukala.
Gogo handiz hasi nintzen euskaltegian.
Zineten abiatu, zenioten eutsi
zarete ispilu, zarete ispilu
zaituztegu miresten, zaituztegu miresten

Talde txikitan azaldu zizkioten
esperientziak elkarri

lehenengo eguna iritsi zenean, hura
komeria! Aurkeztu zure burua:
aurkeztu, aurkeztu, aurkeztu….
eta nik nire burua non sartu jakin ez.
non sartu naiz ni, non sartu naiz ni?
Zeniguten deitu, genuen onartu
Gara gerturatu, gara oroitu
Zaituztegu miresten, zaituztegu miresten
Aditz famatuak: diot, daramat, dezaket…
Hasiberria naiz hegan egiten euskararen
arloan, eta ez dakit nora noan.
irakasleei esker abiatu gara bidean:
gurpilen gainean, gurpilen gainean …
Zarete mintzatu, dugu konpartitu,
zaigu argitu, zaigu azkartu,
zaituztegu miresten, zaituztegu miresten
egin dut negar askotan, afarietan bertsotan.
Madarikatua hasi nintzen eguna!
Ondoan dut laguna, euskarak merezi du
isuna, merezi du isuna.
izan da astuna, izan da beruna
Didate esaten: zu zara euskaldun berria!
Harro dago herria, harro dago herria.
ez zaitugu baztertuko, aurrera duzu egingo.
(...)
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Guardiako
farmaziak

(gaueko 10ak arte)
ANDUAGA
San Lorentzo 3, 943 78 21 16
Apirilak 10, 11, 12, 20, 21, 20 eta
30.

IGARTUA

Telefono interesgarriak
UDALETXEA
Udaletxea . . . . . . . . . . . . . . .943 78 04 11
Udaltzaingoa . . . . . . . . . . .943 08 10 00
Oñargi . . . . . . . . . . . . . . . . .943 78 07 08

GAZTELEKUA
Gaztelekua . . . . . . . . . . . . .943 71 60 94
informazio bulegoa. . . . . .943 71 82 57
informatika gela . . . . . . . .943 78 33 04

Gizarte zerbitzua . . . . . . .943 03 77 00
enplegu zerbitzua . . . . . .943 03 77 00
Olaburu zentroa . . . . . . . . .943 71 62 73

BESTE BATZUK
natur eskola . . . . . . . . . . . .943 71 60 94
Musika eskola . . . . . . . . . . .943 78 31 74
Helduen eskola . . . . . . . . .943 78 35 77
Bake epaitegia . . . . . . . . .943 78 02 54
korreos . . . . . . . . . . . . . . . .943 78 08 54
notaritza . . . . . . . . . . . . . . .943 78 04 15
parrokia . . . . . . . . . . . . . . . .943 78 18 98

Kale Zaharra 1, 943 78 01 22
Apirilak 13, 14, 22 eta 23, eta
maiatzak 1, 2 eta 3.

TURISMOA
turismo bulegoa.. . . . . . . .943 78 34 53
Arrikrutz kobak . . . . . . . .943 08 20 00

GARATE

KULTUR ETXEA
kultur etxea . . . . . . . . . . . .943 78 03 53
kz Gunea . . . . . . . . . . . . . .943 02 36 72
liburutegia . . . . . . . . . . . . . . .943 71 61 11

Kale Barria 42, 943 78 05 58
Apirilak 7, 15, 16, 24, 25 eta 26,
eta maiatzak 4 eta 5.

JULDAIN
Kale Barria 6, 943 78 11 28
Apirilak 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 18,
19, 27 eta 28, eta maiatzak 6, 7,
8, 9 eta 10.

Guardiako
taxilariak
MARTXOAK 30-APIR. 5
JOSE LUIS RABANETE
658 732 709

APIRILAK 6-12
IOSU LERTXUNDI
663 031 322

APIRILAK 13-19
ANA ORUETA
943 534082 / 650 059 999

APIRILAK 20-26
JOSEBA ARANZABAL
943 78 02 52 / 636 257 169

API. 27-MAIATZAK 3
JUAN JOSE URRA
943 79 71 72 / 606 004 340

OÑATIKO
TAXI GELTOKIA
943 78 03 65

MINUSBALIDOENTZAT
EGOKITUTAKO TAXIA
943 400 500

EUSKARA-HEZKUNTZA
euskaltegia . . . . . . . . . . . .943 78 24 96
txaloka ludoteka . . . . . . .943 25 07 15
txiki txoko Haur eskola .943 71 64 05
KOMUNIKABIDEAK
Oñati irratia . . . . . . . . . . . .943 78 20 72
kontzejupetik . . . . . . . . . .943 78 20 72
GOienA . . . . . . . . . . . . . . . .943 25 05 05
KIROLAK
kiroldegia . . . . . . . . . . . . . . .943 71 63 75
Aloña Mendi k. e. . . . . . . .943 78 08 10

OSASUNA
Oñatiko anbul. . . . . . . . . . .943 03 54 30
larrialdi zerb. . . . . . . . . . . . . .943 46 11 11
Arrasateko osp. . . . . . . . .943 03 53 00
SOS DeiAk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Gurutze Gorria . . . . . . . . .943 76 55 76
DYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .943 46 46 22
ERTZANTZA
Bergara . . . . . . . . . . . . . . . .943 53 47 20
SUHILTZAILEAK
Oñati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .943 41 53 01
GARRAIOAK
peSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 10 12 10
renFe . . . . . . . . . . . . . . . . .902 24 02 02

Merkatu Txikia
Abuzturako etxebizitza bat
alokairuan hartu nahi nuke
Oñatin, ahal bada erdigunean.
interesatuek deitu: 914627907
Garajea alokatzen da errekalde
auzoko 17. portalean. Deitu:
667957848
Garaje
plaza alokairuan.
kurtzebide 1 helbidean. interesatuek deitu: 652717433.
Geriatriako ohe elektrikoa
salgai (90x100 zm.). egoera
oso
onean.
pago-egur
kolorekoa, osagarri guztiekin.
interesatuek deitu: 609015042
/ 943781041.

Etxebizitza alokatzen da San
lorentzo Auzoan. Bi logeladuna. Deitu: 666 21 73 48.
Garajea alokatzen da Olakua
auzoan. interesatuak deitu:
610686030
Etxebizitza salgai kale zaharra
25ean. Bi logela, komuna,
egongela, sukaldea eta barruko
patio bat. Guztiz jantzia.
igogailuarekin. 160.000 euro.
655722735
Etxebizitza salgai, Oñatiko
erdigunean, 68m2. Bi logela,
komuna, egongela eta sukaldea. prezioa: 179.000 € Deitu;
659-720664

kontzejupetik@oinati.net / 943 78 20 72

Odol
ateraldia
HURRENGO
ATERALDIAK
APIRILAK 17
MAIATZAK 15
EKAINAK 12
ABUZTUAK 10
IRAILAK 11
URRIAK 9
txantxiku ikastolako aretoan
(San Juan kalea, 1)
17:30 - 19:30

Auzoetako plastiko

bilketa
HURRENGO BILKETAK
MAIATZAK 26
plastiko batzea ohiko bilketa
puntuetan egingo da.
Bilketa lekuak:
zañartu: zuazola inguruan
Murgia: Asentsio ermitan
Olabarrieta: Bus geltokian
Gorritxitxi (Musika eskola ondoan)

Urrutxuko
garbigunea
Astelehenetik ostiralera
9:00-13:30 / 15:00-19:00
Larunbatak 9:00-13:30
Tfn.: 943 78 36 67

Traste zaharren

bilketa
HILEKO OSTEGUN
GUZTIETAN
traste zaharrak atera baino
lehen, 943 71 19 38 zenbakira
deitu behar da. traste zaharrak
20:00-22:00
artean atera behar dira.
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Antxiñako fotografixia

Arantzazuko fraidegai oñatiarrak
ajo aldatu dira denbora gutxiren buruan ohitturak eta bizimoduak. Gizaldi erdittik gora dakogunok kanbixo nabarmenak
ezagutu dittugu geure bizitzan zihar. Esate baterako, gu mutikuak giñanian, oso normala zan herriko edo herrittik kanpoko seminarixoren batera ikasketak egittera fatia. Oñatin gehixenak Arantzazuko frantziskotarren kolejixora eta agustiño laterandarrak kalian eukain ikastetxera joten euen; Donostiako abadegaixen seminarixora edo beste komenturen batera be faten
ziran banaka batzuk.

M

Egoera horren aldaketia 1960ko hamarkadan hasi zan. Batetik, eliziak berak, Vaticano-ko II. kontziliuaren ondoren batez be,
transformaziño sakona euki eben urte hareittan; eta bestetik, 1963tik aurrera Oñatin barriro bigarren maillako institutua jarri zanian,
herrixan ikasteko aukerak asko gehittu ziralako, mutiko gutxiagok sentiduten eben fraidetzarako edo abadetzarako bokaziñua.
Gaurko argazki honetan 1960ko udazkenian Arantzazun ikasten ziharduain hogeita hiru txantxikuar agerketan xaku: gehixenak
mutiko gaztiak; banaka batzuk koristak, teologuak, meza barrixa emundakuak be bai; beste hainbat oñatiar ibiliko zan orduan fraidetzarako ibilbidia osoketan Foruan, Zarautzen eta Oliteko frantziskotarren komentuetan. Hemen agiri diran banaka batzuk apaiz izatera aillegau ziran eta bizi diranak Euskal Herrixan nahiz Ameriketan dihardue euren eginkizunetan. Horreittako bat gaur egungo Arantzazuko guardiana dozue. Goittik behera eta ezkerretik eskumara hara euron izenak eta jatorrixak:
Goixeneko illaran: Patxi Irizar, Auntxola, San Juan kalekua; Joxe Luis, Migel eta Tomas Elortza anaiak, Olabarrietako Auntzerrekakuak; Joxemari Arriaran, Xipri, Patrue kalekua; eta Agustin Biain, Murgiko Arretxekua.
Erdiko illaran: Bixente Urtzelai, Larrañako Leibarkua; Julian Arregi, San Antue kaleko Sindikatukua; Salbador Negueruela Guridi, Txolo, Kale Zaharrekua; German Kortabarria, Lezesarriko etxe barrittakua; Faustino Erostarbe, Kale Zaharrekua; Sabino Barrena, Urruxolako Barrenetxekua; Patxi eta Manolo Irizar anae birkixak, Auntxolatarrak eta Kale Zaharrekuak; aurreko bixen tartian
Migel Anjel Intza, Bidaurretakua; Jabier Agirrebaltzategi, Araotzeko Jausoro Garaikua; Ramon Irizar, Zubillagako Martezkua; eta
Jabier Odriozola, Otxua, Atzeko kalekua.
Beheko illaran belauniko: Sebastian Billar, Olabarrietako Zediagakua; Iñaxio Biain, Etxezar, Portalekukua; Tomas Orueta, Olabarrietako Santzakua; Anjel Txintxurreta, Mardo, Portalekukua; eta Joxemari Arregi, Koixkar, Santa Marinakua.

J. E.
Eskerrak emun bihar dostegu, bihotzez, argazkixa eta argibidiak eskuratu doskuenoiri:
Patxi Irizar Etxezarreta, Jabier Arriaran eta Sabino Barrenari.
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