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Taupadak estreinatuko du hilaren 19an

953 azala :Maquetación 1  11/06/15  13:10  Página 1



953 azala :Maquetación 1  11/06/15  13:10  Página 2



3

GUTUNAK

Barren
Kalebarren plaza, 2 • 20870 ELGOIBAR

� 943 744 112 

E-posta: barren@elgoibarkoizarra.eus

Publizitatea: � 943 743 704

E-posta: barren.publi@elgoibarkoizarra.eus

Webgunea: www.barren.eus

Barrenek bere gain hartzen du espazio

arazoengatik iragarkiak lekuz aldatzeko

eskubidea. Barrenek ez du bere gain

hartzen nire tXanDa, zOzOak BeLeari eta

eSkutitzak ataletan adierazitakoen

erantzukizunik. 

kooRDiNAtzAiLEAk Ainhoa Andonegi
kAzEtARiAk Ainhoa Andonegi, Asier orbea,
Ainara Argoitia  HizkuNtzA ARDuRADuNA

Ainara Argoitia PuBLizitAtEA Leire Rubio
MAkEtAtzAiLEA zaloa Arnaiz   AtARi DiGitALEko

ARLo tEkNikoAREN ARDuRADuNA Aitor Lauzirika
ADMiNistRARiAk Amaia Arrizabalaga, Nerea
osoro koLABoRAtzAiLEA, Jairo Berbel, Ainhoa
Lendinez, iñigo Lariz, Jose Luis Azpillaga,
Amaia Larrañaga, Esti Gonzalez, Miren
Vives, Maitane Mendikute, Janire Elordi,
inma Mugertza, Ander izagirre iNPRiMAtEGiA

Gertu koop. E. tiRADA 4.860 ale LEGE

GoRDAiLuA ss-1.038/92 issN 1139-1855  

argitaratzaiLea: 

LaguntzaiLeak:

Dagokionari

Nola da posible maiatzaren 10ean, idatzizko

zenbait egunkaritan,  Noticias de Gipuzkoan (lotu-

rarik ez dot aurkittu) eta Diario Vascon

(h t tp : / /www.d ia r iovasco .com/ba jo -de-

ba/201505/10/ayuntamiento-oferta-seis-nuevos-

20150510005046-v.html), eta bost egun beran-

duago, 2015eko maiatzaren 15ean argitaratutako

BARRENen 949. aleko 7. orrialdean agertu zen Lan-

bideren lan eskaintzaren berri Lanbidek berak ez

izatea ekainaren 10ean? Lanbiden dioelako ez du-

tela horren berri. Aupa zuek! Lotsagabeak! 

N.F., langabetua €

Eskerrik asko 

Gustatzen Jata, Jaku lemapean ekainaren 7an

Elgoibarren izandako Euskal Eskola Publikoaren

jaia antolatzen ibili garen guztiok eskerrak eman

nahi dizkizuegu bertara gerturatu eta parte hartu

zenutenoi. urte osoko lanaren emaitza bistaratu

genuen, eta eguraldia lagun, aurreikusita bezala

arazorik gabe joan zitzaigun eguna. Hori guztia ezi-

nezkoa izango zen izendatu ezin ditugun hainbat

eta hainbat boluntario egun osoz lanean aritu izan

ez balira. Eskerrik asko guztioi. Eta nola ez, eske-

rrik asko, Elgoibarko udalari, udaltzaingoari, txis-

tulariei, dantzariei eta beste hainbat erakunde eta

pertsonari, eskuzabaltasunez erantzun zigutelako;

bejondeizuela denoi.

Esperientzia bikaina eta ahaztezina  izan da,

eta talde-lanari esker, Herri Eskola eta Euskal Es-

kola Publikoa herritarrei iristea lortu dugu. Aurre-

rantzean ere hor izango gara zuengandik hurbil.

Azken aldian hainbat aldiz entzun ditugun hitzekin

agurtuko zaituztegu: gustatzen jata, jaku, eta zuei

ere gustatuko jatzue. Mila esker, guztioi. 

Kalamua Guraso Elkartea eta 

Herri Eskolako langileak €

Eskerrik asko

ikastolaren  izenean eskerrak eman nahi diz-

kiegu joan den larunbatean, ekainaren 6an, ospa-

tu zen ikastolaren Eguna antolatzen lagundu zuten

guztiei: babesleei, gurasoei, ikasleei eta baita ira-

kasleei ere. Goizean goiz hasi zen eguna, eta par-

te hartzaile guztiek elkarlanean bideratutako eki-

menari esker,  giro ederrean igaro zen. Bestalde,

azpimarratzekoa izan zen antolaketan fin-fin aritu

ziren neska-mutilen lana. Eskerrik beroenak parte

hartu zuten guztiei! Hauek izan dira gure laguntzai-

leak: Laboral kutxa, Banco santander, Evia, Eus-

kal kostaldeko Geoparkea, Bankoa, Astigarraga

kirolak, Agurtzane ileapaindegia, Rosa liburu-den-

da, idama ileapaindegia, Ferpi moda, Eroski bi-

daiak, txarriduna hotela, karakate jatetxea, sigma

jatetxea, Alkorta bakailaoak,  urkotronik, Mausitxa,

Coviran, Doña Mercedes,  Eizagirre okindegia, Be-

sa, Pelegrin, Bodegas LAN, Amaia fruta-denda,

ziarda harategia, Nava inprimategia, Beristain lo-

gistika, iriondo kirolak, kala lora-denda, Lurdes ile-

apaindegia, Noa estetika eta ileapaindegia, surya

belar-denda, Ecenarro, Pitxintxu, Xarlem kreazio-

ak, zu+Ni, Arriere de la Maison, Eroski supermer-

katua, sugar gozotegia, sanlo Ekt, CD Elgoibar,

sD Eibar, Gotzon Garate udal Liburutegia, Pilon,

Lanbroa, iriondo taberna, kaia, inazio Bereziartua

musika eskola (txaranga txiki), uxue Alberdi, Eñaut

Elorrieta, ion Gurrutxaga, Markel Bergara, imanol

Agirretxe, unai Arrieta, Eli Pinedo, Ainhoa Lendi-

nez, Alex txikon, karmen Arrillaga, Biraka dantza

taldea, Niala magoa.

Ikastolaren Eguneko Batzordea €

Gaztien eguna antolatzeko batzarra

Aurten ere ari dira hurbiltzen jaixak, eta aurten

ere martxan da jai herrikoien aldeko apustua! Gaz-

tien egunian ere, azken urtietan egin dogun mo-

duan, gaztiok antolatutako egun baten alde egin

nahi dogu Elgoibarko Gazte Asanbladan. iazko

arrakasta eta gero, aillegatu da ordua prestakun-

tzetan hasteko! Beraz, datorren domekan, ekainak

14, illuntzeko zazpiretan, gaztetxian bilduko gera.

Biharrezkua da parte hartzeko asmua dauken kua-

drilla edo taldietako ordezkari bana behintzat hur-

biltzia, lanak danon artian banatzeko. Animatu!

uda usaiña hasi da! 

Elgoibarko Gazte Asanblada €

Eskerrik asko

Debemen elkarteak eskerrak eman nahii dizkie

trinitateetako azoka antolatzen lagundu zuten

guztiei. Batez ere, hilabeteetan zehar antolakuntza

bileretara etorri izan diren auzoetako alkateei, eta

nola ez, Armueta harategiko Angeli eta bere fami-

liari.  Baita ere egunean bertan dastaketa orduan

laguntzera etorri ziren landa inguruneko auzoetako

boluntario guztiei ere. sagardoa banatzen egon zi-

ren gazteak ere ez ditugu ahaztu nahi. Mila esker. 

Debemen €

*
BARRENek ez du bere gain hartzen iRitziA eta EskutitzAk ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo
identifikatuta egon behar dira. Ez ahaztu izen-abizenak, NAN eta telefonoa jartzea. Bidali helbide honetara:
barren@elgoibarkoizarra.eus
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MOTZAK

E
kainaren 16tik 19ra egingo da pintxo lehiaketa ostalari-

tzan euskara sustatzeko helburuarekin. iaz parte-hartze

marka ezarri zuen lehiaketak, 32 partaiderekin, baina

aurten hemezortzi izango dira parte hartuko duten taberna-

riak, eta horien artean ez dira egongo orain arteko sei edizio-

etan epaimahaiaren saria irabazi duten hiru tabernak, hau da,

txarriduna, Gabi eta king-kong. 

udalak antolatu du lehiaketa, eta arduradunek jakinarazi-

takoaren arabera, bi berrikuntza izango ditu aurtengo edizio-

ak. Batetik, Baserrikoa pintxoaren saria bertan behera laga

dute,  aurreko edizioetan “arrakasta gutxi” izan duela-eta.

Bestetik, pintxoen prezioa ezartzeko irizpidea aldatu dute.

orain arte euro bat eta hamar zentimoan saldu behar zituzten,

baina aurten ostalari bakoitzak erabaki du pintxoaren salmen-

ta prezioa. 1,10 euro eta 1,50 artean jarri dituzte prezioak.   

Sariak
Aurten ere bi sari banatuko dituzte: Epaimahaiaren saria

eta Herritarren saria.  Epaimahaiak pintxoaren itxura eta aur-

kezpena, zaporea eta testura, eta originaltasuna hartuko ditu

kontuan, eta herritarrek, aldiz, euren botoekin aukeratuko du-

te pintxorik gustukoena. 

Ekainaren 16an, 17an eta 18an (martitzena, eguaztena eta

eguena), 19:00etatik 22:00etara egongo da pintxoak dastatzeko

aukera, eta ekainaren 19an (barixakua) 12:00etatik 15:00etara eta

19:00etatik 22:00etara. 

Hemezortzi tabernak hartuko dute parte Elgoibarko 

Pintxo Lehiaketan, iaz baino hamalau gutxiagok
Ekainaren 16tik 19ra egongo da pintxoak dastatzeko aukera

Genero indarkeriaren eta sexu erasoen biktima diren emakumeei 

arreta hobea emateko protokoloa sinatu dute hainbat eragilek

Genero indarkeriaren eta sexu Era-

soen Biktima diren Emakumeei Arreta

Hobea Emateko udal Jarduerarako eta

Erakundeen Arteko koordinaziorako

Protokoloa sinatu dute herriko hainbat

eragilek: Elgoibarko udalak, Ertzaintzak,

osakidetzak, Lanbidek, Elgoibarko Herri

Eskolak, Elgoibar ikastolak eta Elgoibar

Arreiturre BHi institutuak. Protokoloa

udalbatzak onartu zuen 2012ko azaroa-

ren 29ko osoko Bilkuran. ordutik, pro-

tokoloa osatzeko lanean jardun dute, eta

azken hilabeteetan erakunde gehiago

batzeko lanean aritu dira. Protokolo ho-

nen helburua da arreta azkarra, koordi-

natua eta eraginkorra eskaintzea, eta

herritarren artean, emakumeen aurkako

indarkeria matxista onartuko ez duen

kontzientzia landu nahi dute.

Bittori zabala Elgoibarko udaleko

Berdintasun saileko arduradunak adie-

razi duenez, luze jo du protokoloaren

testua "findu" eta onartzeak, eta  nabar-

mendu du, datuen babeserako legeare-

kin bat datorren protokoloa osatzeak

eman diela lanik handiena. Aurrera begi-

ra, Meka eta iMH lanbide eskolak proto-

kolora batzeko lanean jarraituko dutela

gaineratu du. zabalaren esanetan “bizi-

rik dagoen protokoloa” da, eta hobetzen

jarraituko dute. 
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Udal Gobernua osatzeko 

plenoak bihar egingo 

dituzte Elgoibarren eta 

Mendaron

udal Gobernua osatzeko ple-

no bereziak egingo dituzte bihar

Elgoibarren eta Mendaron,

12:00etatik aurrera. Ezusterik

ezean, Ane Beitia EAJko alkate-

gaiak hartuko du alkate kargua

Elgoibarren, eta sonia Garcia EH-

Bilduko alkategaiak Mendaron. 

Elgoibarko eta Mendaroko

70 etxetara iritsi dira 

Errigoraren kontserbak

Nafarroa Hegoaldeko kon-

tserba loteak erosteko kanpaina

jarri zuen martxan Errigorak, eta

aste honetan banatu dituzte pro-

duktuak. Elgoibarko Errigora tal-

deko kideek emandako datuen

arabera, Elgoibarko eta Mendaro-

ko 70 etxetara iritsi dira kontser-

ba loteak. kanpainaren helburua

kontsumo arduratsua sustatzea

eta produktuak ekoizlearengandik

eroslearengana zuzenean hela-

raztea izan da, bitartekaririk gabe.

Elgoibarko Errigora taldeko kide-

ek eskerrak eman dizkiete kan-

paina honetan parte hartu duten

guztiei.  

Izena Pedro Perez

Pedro Perez mendaroarra  izango da

datozen lau urteetan Gipuzkoako Guru-

tze Gorriko presidentea. Anbulantzia me-

dikalizatu bateko gidaria da ogibidez,

baina horrez gain, boluntario dihardu Gu-

rutze Gorrian. 1982an sartu zen Gurutze

Gorrian, eta azken bederatzi urteotan Ei-

bar-Ermua sektoreko presidentea izan

da. Gipuzkoako Gurutze Gorriak 600

bazkide eta 3.000 boluntario inguru ditu. 

Atxutxiamaikako hezitzaileekin, kiribilekin

eta txutxi eta Maikarekin egin zuten umeek

ikastetxeetarako bidea joan zen barixakuan,

ikasturte amaierako Oin Alai berezian.

2010/2011 ikasturtean jarri zuen udalak abian

Oin Alai, 120 ume eta 35 boluntariorekin, bai-

na kopuru horiek apalduz joan dira urtez urte,

eta sustatzaileak kezkatuta daude ekimenaren

etorkizunarekin. Hori dela eta, egitasmoan

parte hartzera animatu nahi dituzte ume eta

boluntarioak, eta horretarako, Oin Alain parte

hartzeak dituen onurak azaldu zituzten: auto-

nomia lantzen laguntzen die umeei, erneago

heltzen dira eskolara, sedentarismoa saihes-

ten du, eta gutxiago kutsatzen da. 

Egitasmoa ‘Oin Alai’
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SEMAFOROA

Herriko Antzoki atzea zikinkeriaz beteta egoten da

sarritan: “Horrela aurkitu genuen Herriko Antzokia-

ren atzeko aldea orain dela pare bat aste. Badiru-

di herritar batzuk dena libre dutela, eta horiek egi-

ten dutenaren ondorioa beste guztiok jasan behar izaten

dugu. Errespetu pixka bat eskatzen dugu”. 

˚

txalo bero bat Euskal Eskola Publikoaren jaian la-

nean jardun zuten boluntarioei:  “Jende pila bat

etorri zen domekan Euskal Eskola Publikoaren jai-

ra, eta dena ondo baino hobeto antolatuta zegoen.

Eskerrak eta txalo bero bat eman nahi diet domekan lanean

jardun zuten boluntario guztiei”.

Eskerrik asko urruzuno bailarako bide bazterrak garbitzea-

gatik: “urteetan apur bat ahaztuta izan gaituzte, baina azke-

naldian auzoa txukundu digute eta eskerrak eman nahi du-

gu. Bide bazterrak garbitu dituzte, eta ispilu berria jarri dute,

errepidea hobeto ikusteko. Eskerrik asko”. 
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Herritar askok txakurrak solte eramaten dituzte: "udalak araudi

bat atera zuen txakurrak lotuta eramateko, baina herritar askok

ez dute betetzen eta txakurrak solte eramaten dituzte. Basarte

auzoan, adibidez, oso ohikoa da txakurrak solte ikustea, eta

txakurrei beldurra diegunok oso gaizki pasatzen dugu euren

ondotik pasatzerakoan. Horrez gain, txakur jabe askok ez di-

tuzte txakur kakak jasotzen. udaltzainak gai honekin zorrotza-

goak izan beharko lirateke, eta isun gehiago jarri beharko lituz-

teke, jendeak araudia bete dezan”. 
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ERREPORTAJEA

B
agenekien ez zela gai erraza kudeatzeko, enpresa pribatu

askotan ez dagoelako erregulatuta hizkuntza-lerroa eta

Eusko Jaurlaritzak ez daukalako ezer idatzita hori arautze-

ko, baina saiatu beharra genuen. ikusten genuen bagenue-

la ikasle euskaldun masa handi bat eta baita ikasle horiei praktikak eus-

karaz egin ahal izateko aukera eskaintzeko modua izango lukeen en-

presa multzo handi bat ere, baina jabetu ginen enpresek baliabideak

falta zituztela”. Edurne Bilbao iMHko komunikazio arduradunaren ber-

bak dira. Gehitu izeneko hiru urteko ikerketa-lanak emandako datue-

tan oinarrituta ari da Bilbao. iMHk, Lanekik eta Ahize-AEk hizkuntza

aholkularitzak egin zuten ikerketa hori, Gipuzkoako Foru Aldundiak la-

gunduta, eta agerian utzi zuen Gipuzkoan hamar ikasletik zortzi gai di-

rela euskaraz lan egiteko, seik hala egin nahiko luketela, baina lauk ba-

karrik egiten dituztela praktikak euskaraz. ikaslan, Hetel, izea-Aice eta

ikastolen Elkarteko 39 ikastetxetako 1.457 ikasleri egin zieten galdeke-

ta, eta horietatik D ereduan ikasi zuten 747 ikasletik 289k nagusiki gaz-

telaniaz egin zituzten praktikak. Are gehiago, enpresetako hiru instruk-

toretik bi euskaraz aritzeko gai izanda ere (instruktoreen %95), kasu ba-

tzuetan, euskara ez zekiten instruktoreak egokitu zitzaizkien ikasleei,

eta beste kasu batzuetan, instruktorea euskal hiztuna izanda ere, gaz-

telaniaz egin zieten (instruktore euskaldunen, %19,4k). 

ondorioak argiak ziren, eta bat zetozen aurrez Errenteriako Don

Bosco ikastetxea eskualde hartako garapen agentziarekin elkarlanean

oarsoalderako egina zuten diagnostikoarekin: “Baldintza batzuk ema-

ten dira enpresetan praktikak euskaraz egin ahal izateko, baina enpre-

sek baliabideak behar dituzte, besteak beste, hizkuntza paisaia alda-

tzeko, harrerako dokumentuak euskalduntzeko...”. Bost bat urte bada-

ramatzate oarsoaldean alor honetan lanean, eta haien bideari jarraitu

diete Elgoibarren. Hemen, hiru urte dira iMH eta MEkAk Prestakuntza

Euskaraz egitasmoa martxan jarri zutela, Elgoibarko udalaren lagun-

tzaz. [udalak emandako dirua ikastetxeek eurek kudeatzen dute, erdi-

bana, eta Ahize-AEk enpresak egiten ditu aholkulari-lanak].

‘Prestakuntza Euskaraz’
Elgoibarko enpresak edo Elgoibarko herriari zerbitzua ematen dio-

ten enpresa edo erakundeak sartzen dira berez proiektu honetan. ikas-

Elgoibarko Lanbide Heziketako
ikastetxeek ahalegin handia
egin dute urteetan ikasleek
ikasketak euskaraz egin zitza-
ten, baina gero, lan mundura
jauzi egiten zutenean, eskola-
koaz oso bestelako hizkuntza
errealitatea topatzen zuten
ikasle horiek, nahi baino gehia-
gotan. Ezin horren aurrean, en-
presetara jo zuten eskolako ar-
duradunek, euren ikasleei en-
presetan praktikak euskaraz
egin ahal izateko aukera eman
ziezaieten, eta bide batez, esan
beharrik ere ez dago, lan mun-
dua euskaldunago egiteko gogo
biziz. Elgoibarko Udalaren la-
guntza izan dute horretarako

Ainara Argoitia

ENPRESAN ERE
EUSKARAZ

Amaia Astigarraga eta Alaiana Santos Mekako ikasle izandakoak Mendaroko Ospitalean.
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ERREPORTAJEA

tetxeek eurek gonbidatzen dituzte enpresak egitasmora, baina praktikak eus-

karaz egingo direla ziurtatzeko, jakina, nahitaez baldintza batzuk bete behar di-

tuzte enpresa horiek, Aitor Valero Mekako ulibarri programaren arduradunak

azaldu duenez [ikastetxeen hizkuntza normalkuntzarako programa da ulibarri].

“Enpresak bermatu behar du ikasleari euskaraz egingo diotela harrera eta

praktikagile horrek instruktore euskalduna izango duela hitzarmenak dirauen

bitartean, behar dituen azalpen guztiak euskaraz emateko. Era berean, enpre-

sako paisaia linguistikoa (errotulazioak eta abar) euskaraz egotea sustatuko

dugu guk, eta baita ikasle horrek eguneroko lanerako jasoko dituen eskulibu-

ru eta gainerako materialak euskaraz egotea ere”. 

Egitasmo honetan hiru urterakoa izaten da ikastetxeek enpresekin sinatu

ohi duten hitzarmena, eta Ahize-AEk aholkularitza enpresa arduratzen da en-

presako hizkuntza erabileraren gaineko diagnostikoa egiteaz eta hitzarmenean

jasotakoa betetzen dela egiaztatzeaz. Enpresetara bisitak egiten ditu, diagnos-

tikoa egin eta ikasleek zeintzuk behar izango dituzten ikusteko. ondoren, en-

presan ikusitakoa hobetzeko proposamenak ere egiten dizkie enpresei Ahize-

AEk-k, eta baita itzulpegintza zerbitzua eskaini ere, “behar denetan”. izan ere,

eta iMHren kasuan bereziki, enpresa txikiak dira programara gonbidatu dituz-

tenak, “euskara-plan oso bat egiteko zailtasunak dituztenak, baina lan mundua

euskalduntzeko borondatea dutenak”. Hiru dira iMHrekin hitzarmena sinatu

duten enpresak: Perihortz, Lauko eta swisslan eta Bronymec batuko zaie aur-

ten, eta momentuz bakarrarekin ari da lanean Meka, Mendaroko ospitalarekin,

baina aurreratu dute Elgoibarko beste enpresa batekin ere sinatzekoa dutela

aurki hitzarmena. “Gure helburua berriak erakartzea da. Badakigu enpresa

mundua zein konplexua den eta kontziente gara euskara ez dela euren kezka

nagusia, are gutxiago orain, baina pentsatzen dugu borondatea badutela. Aldi

berean, ondo dakigu zein zaila den urteetan errotutako hizkuntza ohiturak al-

datzea, baina pauso txikiekin bada ere, aurrera egin nahiko genuke”, dio Bil-

baok. 

“Borondate ona egon badago”, dio Aitor Valerok ere. Horixe topatu du be-

rak enpresetara jo duenean. Mendaroko ospitalearekin du hitzarmena sinatu-

ta Mekak. Mendaroko ospitaleak Euskara Plana du, eta elebitan dago ospital

barruko errotulazio guztia. Euskaraz bai sano kanpainara ere batu ziren orain

hiru bat urte, euskaraz egin nahi duten pazienteei komunikazioa euskaraz izan

dadin erraztea bilatzen duen kanpainara, eta horren barruan, profesional eus-

kaldunak eta elebitan dauden zerbitzuak identifikatzeko txapak eta kartelak ere

atera zituzten, pazienteek jakin dezaten non eta norekin egin dezaketen eus-

karaz. olga Vela Lersundi da Mendaroko ospitaleko Prestakuntzarako gainbe-

udalak euskara sustatzeko ekintzen planaren baitan lan-

tzen dituen bi esparruri eragiten die Lantokiko Presta-

kuntzak: irakaskuntzari eta lan munduari. Biak garrantzi-

tsuak euskararen normalizaziorako, eta lehentasunezkoak.

Lan mundua euskalduntzeko udalak emandako urra-

tsak diru-laguntzetan oinarritu izan dira gehienbat: Enprese-

tan euskara-planak abian jartzeko diru-laguntzak, lantokiko

praktikak euskaraz egin ahal izateko diru-laguntzak, eta

Lanbide eskolei euren eskola planetarako ematen zaizkien

diru-laguntzak. Enpresetako planei dagokienez, orain dela

urte batzuk, Debarroko udalok Ardatza egitasmoa jarri ge-

nuen abian, eta hainbat bisita egin genituen herriko enpre-

setan euskara planak sustatzeko. Egitasmo horren ondo-

ren jarri genituen abian enpresetako euskara-planetarako

diru-laguntzak, eta harrezkero, urtero diru-laguntzen deialdi

bidez eman ohi izan ditugu laguntzak. 

Baina enpresak ahaztu gabe, oraingo honetan ikasleak

dira protagonista, euren eskubidea baita euskaraz ikastea

eta praktikak euskaraz egin ahal izatea, eta administrazioa-

ri eta hezkuntzari dagokio hori guztia bermatzea. Gure he-

rriko Lanbide eskolek ahalegin berezia egin dute ikasketak

euskaraz ere eskaini ahal izateko, eta penagarria da behin

hori lortuta lan munduan ikasketa horien jarraipena gaztela-

niaz egin behar izatea. kezka hau transmititu izan digute

eskolek, eta zerbait egin nahian, orain dela urte batzuk, es-

kutitz bat bidali genuen herriko enpresetara bertan prakti-

kak euskaraz egin ahal izateko aukera eman zezaten eska-

tuz. Horrek eraginik handirik ez zuela eta, 2013tik aurrera,

praktika horiek errazteko diru-laguntzen lerro berria jarri ge-

nuen abian. 

Diru-laguntza hauen xedea da egitasmoak bultzatzea,

Elgoibarko MEkAko eta iMHko ikasleek herriko enpresetan

edota erakundeetan prestakuntza praktikak euskaraz egin

ahal izan ditzaten. 

Esan beharra dago, udalak hartutako neurri hauek

guztiak herriko Lanbide eskolekin adostutakoak izan direla,

eurak dira eta egoeraren berri dutenak eta arazoa bertatik

bertara ezagutzen dutenak. Horregatik, udalak oso egoki

irizten dio iMHk eta MEkAk azken urteotan lanbide ikaske-

tak euskaraz eskaintzeko egindako ahaleginari. Horretaz

gain, nabarmentzekoak dira iMHk 30+10 mintegia antola-

tzeko egindako lana, eta Gehitu egitasmoa abian jarri izana. 

Eta bukatzeko, iazko 30+10 mintegian eragile publiko

garenoi egindako proposamenak ekarri nahi ditut gogora:

eredugarriak izatea, eta babesa, sustapena eta sari-bideak

jartzea. Elgoibarko udalak, behintzat, gogoan izango ditu

hiru proposamen horiek aurrerantzean.

Joseba de Pablo Salegi, IMHko tailerrean.

Kristina Zuatzubizkar
Elgoibarko Udaleko Euskara teknikaria
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giralea, ikastetxeekin harreman zuzena duen pertsona. ikasturtean ze-

har praktiketarako zenbat ikasle har ditzateken aztertu eta bera ardu-

ratzen da gero ikasleei harrera egiteaz. “Euskaraz, jakina”, dio. osasun-

gintzan euskaraz egitea zein garrantzitsua den nabarmendu du, eta

pausoan-pausoan ari direla hobetzen, nahiz oraindik zer hobetua ba-

dutela aitortu. “Lehentasunezko gaia da guretzat euskara”, dio. Azken

urteotan aurrerapauso handiak egin direla nabarmendu zuen Garbine

Garai Hizkuntza Normalkuntzarako teknikariak ere telebistako Tribua-

ren Berbak saiorako egindako adierazpenetan, baina era berean, onar-

tu zuen euskararen normalizaziorako legeak eta planak lar berandu iri-

tsi direla osasungintzara. “Guk geu ahalegina egiten dugu”, bukatu du

olga Velak. 

Hain justu ere, olgak egin zien harrera Amaia Astigarraga eta

Alaiana santos Mekako ikasleei praktiketako lehen egunean. “Eus-

karaz egin ziguten harrera eta gainbegiralea ere euskalduna jarri zi-

guten, baina eguneroko lanean, errealitatea beste bat izan zen.

txanda aldatze asko izaten dira ospitalean, eta lanean, euskaldu-

nak eta euskaldun ez direnak ere badaude. Nik neuk erdaraz

gehiago egin behar izan nuen. Pertsonen kontua da. Harrera euskaraz

egitea eta errotulazio guztia elebitan egotea ziurtatuta dago Mendaro-

ko ospitalean nik uste, baina gero erizain euskaldunek ere erdaraz egi-

ten badute euren artean... Hori zaila da konpontzen”, aitortu du Amaia

Astigarragak. Amaiak esandakoarekin bat dator Alaiana santos ere.

Amaiak bezala, erizain-laguntzaile izateko ikasi du berak, eta euskaraz

egin ditu ikasketak, nahiz aitortu duen gaztelaniarako joera handiagoa

duela berak, erraztasun handiagoa duelako. Amaiak ez bezala, gazte-

lania du etxeko hizkuntza Alaianak. “Nik badakit saiatu behar dudala

euskaraz egiten, batez ere euskaraz komunikatu nahi dutenekin, eta

saiatzen naiz, baina aitortuko dizut inguruan gaztelaniaz entzuten ba-

dut kosta egiten zaidala euskaraz dakien horrekin ere euskaraz egitea”.

ohiturak aldatzearen zailaz mintzo da Alaiana santos, euskararen nor-

malizazioan diharduten profesionalen kezka nagusiaz.

Beste bat da Joseba de Pablo salegik Perihortz enpresan topatu

duena. Joseba de Pablok gaztelaniaz egin zituen ikasketak Pilarren eta

Mekanizazioko erdi mailako zikloa eredu mistoan egin du iMHn. Lan-

munduan izan duen lehen esperientzia, baina, “erabat euskalduna”

izan da, eta berari batzuetan nekeza egin bazaio ere, oso modu posi-

tiboan baloratzen ditu ekimen hauek, “hemengo hizkuntza euskara de-

lako”. 

Euskaraz bizi den enpresa egokitu zaio Joseba De Pablori prakti-

kak egiteko. “Hemen denok gara euskaldunak. Erdaraz ez dakiena

errazago topatuko duzu hemen”, esan du Jesus iriondo gerenteak. tai-

lerretik dator bulegora, eskuak belztuta. “Hemen gerenteak ere edozer-

tan egin behar izaten du, bizi nahi badu”, desenkusatu da. iMHkoak

programa honetara batzeko gonbidatuz joan zitzaizkionean ez zuen

dudarik egin baietza emateko. “Euskararen alde egiteko gu beti prest”.

“Eskatzen zutena betetzeko arazorik ez genuen guk, mutilari euskaraz

egitea eskatzen zigutelako azken batean, eta guretzat normalena hori-

xe delako, baina eskatu izan balidate orain agiri denak euskaratzen eta

hasteko... Egin beharko nuke, eta gai den jendea ere izango genuke,

gure mutil denek euskaraz ikasi dutelako iMHn, baina enpresa bat au-

rrera ateratzeko horrenbeste lan egin behar da, euskara beste pla-

no batean gelditzen dela sarri. Gu euskaldunak gara, eta ez zaigu

kostatzen euskaraz egitea, baina enpresetan badaude beste kezka

batzuk ere, batzuetan handiagoak direnak”.

Jesus Iriondo, Perihortzeko enpresako gerentea.
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ARGAZKITAN

Jata,
jaku 

Euskal Eskola Publikoaren jaia egin zu-
ten domekan Elgoibarren, eta Euskal
Herri osotik etorritako jendea bildu
zuen jaiak. Era askotako ekitaldiak izan
ziren han eta hemen, denak ere, Elgoi-
barko eskola publikoaren baloreei lotu-
rikoak. Orriotan dituzue eguneko argaz-
kiak. Erretratu gehiago ikusteko:
www.barren.eus. Argazkiak: BARREN,
Herri Eskola eta Elgoibar.eus.
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ARGAZKITAN

“
Jai hau esku artean hartu genuenean gure eskola herrira jaistea

zen helburua, urteko eta jai-eguneko ekintzekin. Gure desioa

herriko txoko guztiak gure eskolako ezaugarri eta baloreez bus-

titzea izan da. urte osoko ekintza guztiak irekiak, parte-hartzaileak,

euskaldunak eta kolorez beteak izan dira, herri osoari zabalik, guz-

tion artean ospatzekoak. Herriak gurekin bat egin du, eta eskertuta

gaude; pozik gaude. ibilibide honetan gure ametsari musika ezinho-

bea jarri diogu, abestiak arrakasta itzela izan du, hitzak, musika eta

dantza bera ere arrakastatsuak izan dira; gustatu jaku.

Eta, zer esan jaiari buruz! Emozioz betetakoa izan zen, ederra.

Giro jatorrean  bizitako eguna, familian gozatzekoa; guztiok bat egin

genuen hamaika ekintzetan.  Ekintza guztiak burutu ziren: arduradu-

nen artean elkarlana itzela izan zen, boluntarioak etengabe aritu zi-

ren laguntza eskaintzen, eta erantzun paregabea eman zuten gura-

soek. Eta haurrak? zein pozik ibili ziren, eta zein nekaturik bukatu

zuten. Aipagarriak gure eskolako haurrak! ikusten genituen bakoi-

tzean, irribarre berezi bat zuten, harrotasun puntu bat; beraien egu-

na zen, Jataren eguna, irribarrez betetako eguna. Mila esker guztioi.

Pozik eta hunkituta gaude Herri Eskola osatzen dugun guztiok, Ja-

taren arrakasta itzela izan delako. zenbat zorion jaso ditugun gure

erle maitagarriarengatik. Jata gure eskolako beste kide bat da, eta

beste hainbat eskoletan ere maite dute, beren egunerokoan barne-

ratu dute. Asmatu dugu gure Jatarekin.

Gure eskolako haur, guraso eta irakasleak helburu komun baten

elkarlanean jartzea eta desio eta ilusioz denok tribu berekoak gare-

la konturatzea, denok norabide berean goazela jakinarazteak indar-

tu eta harrotasunez bete gaitu. Mila esker gurekin bat egin duzuen

guztioi, eta laster arte!”.

Gustatzen Jata, Gustatzen Jaku Euskal Eskola Publikoa

Kalamua Guraso Elkartea.......................................................

“
2015eko kudeaketa Planaren barruan Alcorta enpresa gizar-

te gaietan arduratsua egitea erabaki dugu, bai langileekin eta

baita gure inguruarekin ere. Alcorta herriko enpresa bezala

hartzea nahi dugu, herriaz arduratu eta herriko gizarte eragileekin

lan egiten duen enpresa bezala, alegia. Herriko elkarte eta eragi-

leei babesa eman nahi diegu, gure langileen borondatezko lana-

rekin. Horretarako, herriko 20 bat elkarterekin bildu gara haien

beharrak ezagutzeko, eta gure asmoa horietako 7-8rekin elkarla-

na sustatzea da. Ez da epe motzerako dugun proiektua; epe lu-

zerakoa izatea nahi dugu, Elgoibarko herriari balioa emango dion

proiektua. orain arte hainbat erakunderekin kolaboratu izan du

Alcortak, bereziki, babes ekonomikoa ematen, baina aurrerantze-

an gure lana eta denbora ere eskaini nahi diegu. Proiektu hau ko-

ordinatu eta dinamizatzeko Alcorta Gizarte Ekintza Batzordea

sortu dugu. Hamar lagunek osatzen dugu taldea, eta ia barixa-

kuero biltzen gara aurrera eraman beharreko ekintza eta estrate-

giak zehazteko.

Gure lehenengo lana joan zen domekan burutu genuen: Alcor-

tako 24 langilek Euskal Eskola Publikoaren jaian jardun zuten bolun-

tario lanetan, trafikoa eta autoen aparkalekuak kudeatzen. Era be-

rean, gure enpresako aparkalekua erabiltzeko aukera eman genien

antolatzaileei, kanpotik etortzen zirenek han aparkatu zezaten. El-

karlaneko lehen esperientzia hori polita izan zen, eta espero dugu

proiektu emankor baten hasiera izatea”. 

Alcrota Forging Group...........................................................
Alcorta gizarte ekintzan

Goian: Ainhoa Mateo,  Iñigo Palomino, Rakel Agirre, Itziar Aranbarri, Noemi

Otegi, Julene Leon, Miren Olabe, Imanol Zubizarreta, Jesus Mari Makazaga,

Edu Uranga. Erdian:  Iñaki Gil, Juan Cruz Zuñiga, Esther Alonso, Mikel

Juaristi, Andrea  arriola, Roberto Altzerreka, Ainhoa Aduriz, Ana Etcheverry,

Miren Pagoaga, Amaia Baskaran. Behean:  Silvia Gabiola, Nerea Gorostiza,

Erroka Castrillejo. Falta dira: Nere Oñederra eta Jon Basurto.
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Alcorta gizarte ekintzan
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ERREPORTAJEA

U
urteetan herri honetan sortu diren lubakien jakitun, dauden

ezinikusiak gainditu asmoz eta hiru ardatzetan euskal herri-

tar guztiak batu ditzakeen ustez ari dira lanean Gure Esku

Dago herri mugimendukoak, eta ekainaren 21ean beste

pauso bat eman nahi dute. Jendez bete nahi dituzte Baiona, Bilbo, Do-

nostia, Gasteiz eta iruñea, sinistuta daudelako erabaki nahi duen herri

bat elkarlanean jartzea lortuz gero, bidearen erdia egina dagoela. “Ez

gara jaio aldarrikatzeko. Aldarria bera baino gehiago, erabaki hori nola

eta noiz gauzatu da gure erronka, eta horretara goaz”, adierazi zuen

zelai Nikolas Gure Esku Dagoko kideak ekainaren 21eko jaiaren aur-

kezpen ekitaldian. Alderdi politiko bakoitzaren “estrategia eta interese-

tatik harago”, herritarren borondateak elkartu nahi dituzte, eta horrega-

tik jostearen ideiaren bueltan aritu dira lanean azken hilabeteotan he-

rrietan, baita Elgoibarren eta Mendaron ere. orain, herriz herri josi diren

oihalak batuko dituzte ekainaren 21ean, herritarren borondateen elkar-

tze hori irudikatzeko. 

Gipuzkoarrak Donostian elkartzera deitu

dituzte. Gainerako festaguneetan be-

zala, egun osoko egitaraua antolatu

dute Donostian, baina berez bi izango

dira  eguneko ekitaldi nagusiak. Batetik,

eguerdian, 12:00etatik 12:30era bitartean,

oihal kate handi bat egingo da urumeako sei

zubietan, 4,8 kilometro pasatxokoa. Herri ba-

tzordeetara batu den jendeak hartu du katea

osatzeko ardura, eta 1.942 lagunek parte har-

tuko dute. Elgoibar eta Mendarokoei [Debaba-

rrena osoari berez] Mundaiztik Agirre Lehendakariaren arteko zatia be-

tetzea egokitu zaie, tolosaldekoekin batera. ondoren, katea bukatuta-

koan, zubirik zubi kalejira egingo da Anoetaraino, musikaz lagunduta.

Musikariei ere egin diete deialdia antolakuntza nagusitik. zurriola zubian

batzeko eskatu diete txistulariei, santa katalinan elektrotxarangei, Ma-

ria kristinan trikitilariei, Mundaizen batukada taldeei, Agirre Lehendaka-

rian txarangei, eta Realaren zubian, dultzainero eta gaiteroei.

Egunaren puntu gorena baina, arratsaldean izango da, Anoetan

17:30etik aurrera [16:30ean zabalduko dituzte ateak]. Herri eta auzoe-

tan jositako oihalen bitartez hautetsontzi erraldoiak eraikiko diren mo-

mentua izango da. Ekitaldi hori zuzenean jarraitu ahal izango da minies-

tadio inguruan jarriko dituzten pantailetan ikusteko.

Urtebete joan da Gure Esku Da-
go mugimenduak Durango eta
Iruñea batu zituen giza kate
historiko hura egin zuenetik,
eta geroztik lanean ibili dira
auzoz auzo eta herriz herri era-
bakitzeko eskubidearen alde
indarrak batzen. Orain, ekaina-
ren 21ean, borondate guzti ho-
riek elkarri josi eta hautetson-
tzi handiak eraikiko dituzte.
Donostian, Bilbon, Gasteizen,
Iruñean eta Baionan jai bana
egingo dute egun horretan,
gaurko hautetsontzia, biharko
erabakia lelo hartuta, eta parte
hartzera deitu dute.

Ainara Argoitia

Aldarri bat baino gehiago

Donostiako sei zubietan egingo den oihal-katearen irudia. 

12:00etatik

12:30etara,

oihal katea

osatuko du-

te mugimen-

duko kideek.

EHBildu eta EAJren babesarekin apaindu zuten Mendaroko udaletxea.
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l 12:00-12:30 oihal katea, urumeako sei
zubietan.      
l 16:30 Anoetako ateen irekiera.
l 17:30 Ekitaldi nagusia Anoetan.

Gainerako egitaraua:

ALDE ZAHArrEAN..........................................

l 12:30etik aurrera:
l kalez kale: kantu jira, kaskarinak eta
Donostiako txistulariak

BULEBArrEAN.................................................

l Herri dantzak

ANOEtA INGUrUAN.........................................

l 11:00: Guneen irekiera. Jatekoa eta edate-
koa: sagardo dastaketa, txekor errea, taloak,
kazuelitak, edariak…

l 20:00: ospakizun erromeria

MINIEstADIO INGUrUAN...............................

l ogitartekoak, taloak, edariak…
l 11:30-00:00 kontzertu Maratoia

ILUNBEN: FAMILIA GUNEA............................. 

l Puzgarriak, tailerrak, abentura parkea, tiroli-
na, apar-festa, txosnak…
l 12:30 ‘ilunbe izarrez argitu’ ikuskizuna. irrien
lagunak, Gipuzkoako pailazoak, suhiltzaileak,
‘Gu ta gutarrak’…
l 14:00 irri Bazkaria
l 15:30 Dantzaldia. txantxariak eta irrien
Lagunen eskutik

Gainerako hiriburuetan izango denaren berri
izateko: www.gureeskudago.net.

“Herritarron garaia dela
esan eta esan ari gara
eta tokatzen zaigu 

erakustea”

ANOETARAKO SARRERAK

Antolakuntza gastuei aurre egin

ahal izateko, ekainaren 21ean

Anoetan egingo den ekitaldirako

sarrerak salgai jarri dituzte, eta

Elgoibarren eta Mendaron ere

eskuratu daitezke.  0-2 urte arteko-

ek doan izango dute Anoetan sar-

tzea, baina sarrera hartu beharko

dute. 3-14 urte bitartekoek 5 euro

ordaindu beharko dute, eta 14tik

gorakoek, 10 euro. Elgoibarren eta

Mendaron, plazara irtengo dira

datozen bi barixaku arratsaldetan,

baina horrez gain, Elgoibarko

kasuan, Pitxintxun eta Gorostizan

ere eskuratu daitezke sarrerak.

EKITALDIRAKO 
KAMISETA BEREZIAK

Ekainaren 21eko ekitaldirako izo-

kin-koloreko elastiko bereziak atera

dituzte, Gaur hautetsontzia, bihar

erabakia leloarekin, eta ekitaldi

nagusira doazenei jantzita erama-

teko eskatu diete. Helduen kamise-

tek 12 euroan jarri dituzte salgai,

eta haurrenak, 10 euroan.

AUTOBUSAK

Elgoibarko eta Mendaroko herri

batzordeek autobusak antolatu

dituzte. Elgoibarren bi aukera jarri

dituzte: Goizez joan nahi dutenen-

tzat 10:00etan irtengo da autobusa

Maalatik eta zuzenean arratsaldeko

ekitaldira joango direnentzat,

15:30ean. Bueltako autobusak

20:00etan izango dira. Goizeko

autobuserako tiketak 10 euro balio

ditu, eta arratsaldekoak, 7, eta osti-

raletan plazan jarriko duten

mahaian erosi daitezke edo bestela

elgoibarged@gmail.com helbidera

idatzita. Mendarotik, goizeko

10:00etan irtengo da autobusa eta

20:15ean itzuli, eta gaur jarriko

dituzte tiketak salgai.

Ekainaren 21eko egunean parte hartzera dei-

tu duzue. zergatik hartu beharko genuke

parte?

iaz giza katera joan ginen arrazoi beraga-

tik eta iaz giza katera joan ez eta damutu zen

jendeak sentitu zuen horrengatik parte hartu

beharko genuke. iaz, giza katea aurreko egu-

netan geuk ere zalantza egiten genuen lortu-

ko ote genuen, mereziko ote zuen, baina el-

karri eskua eman bezain laster uxatu zitzaiz-

kigun zalantza guztiak, eta orain ere, autobu-

sak Donostiara allegatzen ikusten ditugune-

an eta oihalei heltzen diogunean konturatuko

gara benetan merezi duela. Baina bada bes-

te arrazoi bat ere: esan eta esan ari gara he-

rritarren garaia dela, erabakitzeko eskubidea

gure esku dagoela eta geure etorkizunaren

jabe izan nahi dugula, eta horrelako egune-

tan tokatzen zaigu hori erakustea. Merezi-

ko du, lehenengo eta behin, erakusteko

geure buruari zenbat balio dugun, eta ge-

ro, erakusteko munduari hemen gaudela

eta aurrera egin nahi dugula. Donostian,

2.000 lagunetik gora ariko dira txandaka

lanean, herritarrok herritarrontzat antolatu-

tako egun handian.

zer aurreratu genezake arratsaldeko ekital-

diaz?

Norbaitek pentsatu dezakeenaren kon-

tra, arratsaldeko ekitaldia ez da izango ja-

rrita egoteko ekitaldi bat. Denbora osoan

parte hartzera bultzatuko gaituen ekitaldia

izango da, hunkituko gaituen ekitaldia eta

etxera bueltatutakoan ‘hau ona! Ni hor izan

naiz!’ pentsaraziko diguna. Bide guzti ho-

netan gure ekarpena handia dela sinistara-

ziko digun ekitaldia izango da, herritarrak

izango direlako protagonista. Gipuzkoako

artista ezberdinek parte hartuko dute, sor-

presa ugari izango dira, eta bukaeran,

behin eta berriz aitatu dugun hautetsontzia

eraikiko dugu. 

Honen hurrengo zer dator?

oker handia litzateke pentsatzea Gure

Esku Dagok urtero zerbait antolatuko due-

la. Gure Esku Dago sortu bazen, hiltzeko

sortu zen. Hau da, Gure Esku Dagok ba-

dauka helburu bat: herri honek bere etorki-

zuna erabakitzea. Hautetsontzia eraikitzera

goaz orain, baina gero erabiltzeko. zelai

Nikolasek esan zuen: “Erabakitzeko esku-

bidea noiz eta nola gauzatu da gure

erronka”. irailaren 19rako deitu dugu hu-

rrengo batzarra, aurrera begira zer pauso

emango ditugun denon artean erabaki-

tzeko. 

AiNHoA MENDiBiL 

Elgoibar, 1988

Gure Esku Dago 

Mugimenduko kidea 

EGITARAUA
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KULTURA

‘Bohemioen kluba’ antzezlana estreinatuko du taupadak

gaur zortzi Elgoibarko Herriko Antzokian 
22:30ean hasiko da antzezlana, eta 80 minutuko iraupena izango du

t
aupada antzerki taldeak obra berri

bat ekoiztu du, eta datorren barixa-

kuan estreinatuko dute Elgoibarko

Herriko Antzokian.

Bohemioen Kluba izena jarri diote an-

tzezlan berriari. ikuskizuna Pariseko Mont-

martre auzoan  kokatzen da, Bigarren

Mundu Gerraren ostean.  Bizirik irautea

lortu dutenekin elkartu ohi da  Madame

Edith gauero: artista, poeta, filosofo, idaz-

le, margolari, modelo, marinel, abeslari eta

musikariekin, hain zuzen ere. Pertsonaia

bakoitzak bere bizitzaren gorabeherak

erakutsiko dizkigu: oroimena, tristura, itxa-

ropena, frustrazioa, etsipena, amodioa eta

desamodioa izango dira, besteak beste,

antzezlanean jorratuko diren gaiak. Melo-

drama eta umore beltza generoa lantzen

du obrak, absenta ukitu batzuekin.

Edurne Lasa izan da obraren zuzen-

daria, eta Joxe Mari Larrañaga arduratu

da argiztapenaren eta musikaren alor

teknikoaz. Eta protagonistak, berriz, El-

goibarko aktoreak izango dira; Elgoibar-

ko aurpegi ezagunek emango diete bizia

antzezlaneko protagonistei, eta eurak

izango dira obrako bohemioak: iraider

Garcia (Madame Edith), Ana Moñux (odi-

le), Jon olivares (Evaristede Parny, La Di-

vina abeslaria eta Fabio), Nagore Cid

(Lea kazetaria), iker Mancebo (Filosofoa

eta Bernard), Enkarni Migales (Filosofoa-

ren gidaria eta postaria), sara iriondo

(Antonella abeslaria eta Amadeo marine-

la), Ainhoa zapata (Lili eskusoinujolea),

ibai Leon (Maurice modeloa), Daniele ze-

laia Cooper (Mixel margolaria) eta Jon

Etxeberria (Pierre gudamutila).

Horrez gain, taupadako arduradunek

eskerrak eman nahi dizkiete inma Muger-

zari, Danele sarriugarteri, Mikel olaizolari

eta Josemari Lasari  egindako ekarpena-

gatik, eta iban urizarri, bere musika erabil-

tzeko aukera eman dielako. 

taupada taldeko kideak entseguetan

ari dira azken asteotan, eta antzezlaneko

detaile guztiak prestatzen ari dira. Gaur

zortzi estreinatuko dute obra, 22:30etik

aurrera. sarrerak dagoeneko salgai daude

Pitxintxu opari-dendan.

Azken urteetan hainbat obra taularatu

izan ditu taupadak Elgoibarren: Isladak

izan zen 2010ean, Rusini zirkoa 2012an,

eta Erotik 2013an. Horrez gain, arte esze-

nikoen agerraldia ere egin zuten 2013an,

musika, dantza, antzerkia eta bertsolaritza

esketx laburretan taularatuz. 

Taupadako kideak. 
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Atzo banatu zituzten IMH sariak

Lau sari banatu zituzten eta bi aipamen berezi egin 

H
eziketa zikloetako diplomak bana-

tu zituzten atzo iMHn, eta ekitaldi

hori bera baliatu zuten 2015eko

iMH sariak banatzeko. Lau sari banatu zi-

tuzten, eta horrez gain, bi aipamen berezi

egin zituzten. ikasle ohi aipagarrienaren

saria Egoitz Gurrutxaga elgoibartarrak jaso

zuen. 1997-1998 urteetan ikasi zuen Erdi

Mailako Mekanizazio zikloa, eta Lantokiko

Prestakuntza itziarren egin zituen Hobetu

sL mekanizazio-laguntzaile enpresan. on-

doren zortzi urtez jardun zuen Elgoibarko

Beitxi enpresan, eta 2003an Mendaroko

zehatzen hasi zen (Grupo Egile). Gaur

egun, Ekoizpen arduraduna da eta ikaslel-

lankide Dual berrien tutore lanetan jarduten

du.

ikasle aipagarriaren saria Endika Vaz-

quez eibartarrari eman zioten. 29 urte ditu,

eta Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren

Programazioko goi-mailako zikloa ikasi du.

Mendaroko zehatz enpresan egin ditu

praktikak, eta astelehenean talleres Myl-

en hasiko da lanean. 500 euroko saria ja-

so du. Eredu Dualeko saria, berriz, unai

Alonso elgoibartarrarentzat izan da. Fabri-

kazio Mekanikoko Diseinuko goi-mailako

heziketa zikloa ikasi du, eta Arrasateko

Ekiden egin du Duala. Honek ere 500 eu-

roko saria jaso du. 

Elgoibarko ikasle aipagarrienaren ata-

lean Adolfo Mujika saritu zuten. Fabrikazio

Mekanikoko Diseinuko goi-mailako zikloa

ikasi du, eta Lan-Bin praktikak egin ondo-

ren, lanean hasi da. udaletxeko plaka eta

iMHko iraunkorreko ikastaroa doan egite-

ko aukera jaso ditu.

Aipamen bereziak
Aipamen berezia jaso zuten, bestalde,

iker iraeta eta Andoni Luque eibartarrek,

ikasle ohi ekintzaile alorrean, duela zortzi

urte ikan enpresa sortu eta lanean jarrai-

tzen dutelako. 

Azkenik, aitortza berezia jaso zuen Jon

Lapeira ikasleak, spain skills olinpiadetan

urrezko domina jaso zuelako CNC tornu-

fresatzeko makinen probetan.

Giro onean ospatu zuten Ikastolaren Eguna zapatuan 

ikastolaren Eguna ospatu zuten joan zen zapatuan, “gi-

ro oso onean”. ume zein nagusientzako ekintzak prestatu

zituzten, eta eguna umore onean joan zela nabarmendu

dute antolatzaileek. tailerretan ume askok hartu zuten par-

te, eta puzgarrietan ere jende asko ibili zen. Era berean,

Niala magoaren ikuskizunak eta flashmob-ak jende asko

batu zuela azaldu dute. tonbolara ere jende ugari hurbildu

omen zen, eta opari “ederrak” irabazi zituzten askok. Ardu-

radunen iritziz, bazkarian ere giro polita egon zen, enkante-

an ere parte hartu zuen jendeak eta DJ-ak denak dantzan

jarri zituen. Balorazio oso positiboa egin dute antolatzaile-

ek. ikastolaren eguneko errifaren zenbaki saridunak ondo-

rengoak dira: 1. saria, 544 (erresebakoa, 1226) eta 2. sa-

ria, 621 (erresebakoa 2107).

Egoitz Gurrutxaga, ikasle ohi saritua
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KIROL A

Euskadiko selekzioak irabazi du 

Emakumezkoen Lau Nazioen txapelketa

iMHko kiroldegia estreinatu dute txapelketa honekin

E
uskadiko selekzioak irabazi zuen

Emakumezkoen Lau Nazioen tor-

neoa. Valentziako selekzioaren kon-

tra jokatu zuten finala, eta 28-24 irabazi

zuten euskaldunek. imanol Alvarez Euska-

diko selekzioko hautatzaileak aurreratu

zuen orain arteko selekziorik “osoena”

osatu zuela Elgoibarren jokatzeko, eta adi-

tuek ere Euskadi jo zuten torneoa irabaz-

teko faboritotzat. Ez zuten hutsik egin. za-

patuan 30-28 irabazi zion Euskadik kata-

luniako selekzioari. Valentziako eta Galizia-

ko selekzioek ere jokatu zuten elkarren

aurka zapatuan eta valentziarrak gailendu

ziren, 26-22ko emaitzarekin. Hortaz, Eus-

kadi eta Valentziako selekzioek jokatu zu-

ten finala domeka eguerdian. Lehen zatian

partida parekatua jokatu zuten bi taldeek

eta 13nako berdinketarekin iritsi ziren atse-

denaldira. 

Bigarren zatiko hamargarren. minututik

aurrera, baina, jokoan zein markagailuan

nagusitzen hasi zen Euskadiko selekzioa

eta lau goleko aldeaz irabazi zuen finala.

kataluniarrak sailkatu ziren hirugarren, eta

Galiziakoak izan ziren azkenak. 

IMHko kiroldegiaren inaugurazioa
Elgoibarko udalak Lau Nazioen torne-

oa baliatu zuen iMH kiroldegi berria inau-

guratzeko, eta zapatuan egin zuten ekital-

di ofiziala. Alfredo Etxeberria jarduneko al-

kateak eta Ricardo Garate jarduneko kirol

zinegotziak plaka oroigarriak eman zizkie-

ten Lau Nazioen txapelketan parte hartu

duten selekzio guztiei. kirol ekipamendu

berri honek 1,1 milioi euroko kostua izan

du. Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Fo-

ru Aldundiak 200.000 euro jarri dituzte ba-

koitzak, eta gainerakoa Elgoibarko udalak

jarri du. kantxa eta harmailez gain, aldage-

lak eta muskulazio gela bat ere baditu ins-

talazio berriak. Ramon Mugicak erakutsi

digu kiroldegi berria. Bideoa ikusteko,

www.barren.eus.

Emakumezkoen binakako pa-

la txapelketa iritsi da amaierara.

Aste honetan jokatu dituzte liga-

ko azken partidak, eta datorren

astean jokatuko dira finalerdiak

eta final nagusia. Finalerdiak

eguaztenean jokatuko dira, eta fi-

nala barixakuan izango da. kale-

goen plazan jokatuko dituzte par-

tidak, baina euria egiten badu,

ikastolako frontoian izango dira.

Finalaren aurretik pala mistoko

partida bat jokatuko dute, irailean

hasiko den bikote mistoen txa-

pelketaren aurrerapen modura,

eta partida horren ostean errifa-

ren zozketa egingo dute.

18:30ean hasiko dira ekitaldiak. 

Datorren barixakuan jokatuko dute 

emakumezkoen pala txapelketako finala

300 bat lagun batuko dira bihar 

CD Elgoibarrek antolatu duen 

Paella janean

Futbol denboraldiari amaiera emateko

paella jana antolatu du CD Elgoibarrek bihar-

ko. CD Elgoibarko jokalari eta teknikariekin

batera, jokalarien guraso eta klubeko bazki-

deek ere hartu ahal izango dute parte, eta an-

tolatzaileek jakinarazi dutenez, 300 bat lagun

batuko dira. Bazkalostean denboraldiko talde

eta jokalari onenen sariak banatuko dituzte. 

Bestalde, CD Elgoibarrek ekainaren

25ean egingo du urteko batzar orokorra,

19:00etan hasita, kultur Etxeko hitzaldi ge-

lan. urteko balantze ekonomikoa aurkeztuko

dute, eta kirol balorazioa ere egingo dute. 

Era berean, klubeko arduradunek gogo-

rarazi dute datorren denboraldian futbol es-

kolan parte hartu nahi dutenentzako izena

emateko epea zabalik dagoela. interesatuek

Mintxetako bulegora jo dezakete edo

cde@cdelgoibar.com helbidera idatzi.  
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G
asteizko Mendiak mendi lasterketa jo-

katu zuten joan den zapatuan Gasteiz

inguruko mendietan, eta Ainhoa Len-

dinez eta Gorka de La Horra Lizarpe taldeko

kideak izan dira gure ordezkari onenak. De La

Horrak bederatzigarren postuan amaitu zuen

proba 6:21:30ko denborarekin, irabazlearen-

gandik 40 minutura. Lendinezek Lendinezek

8:03:02ko denbora behar izan zuen 61 kilo-

metroko ibilbidea osatzeko, eta laugarren egin

zuen emakumezkoetan. Elgoibartar eta men-

daroar dexentek hartu zuten parte proban, eta

Elgoibarren lan egiten duen Javi Domingez

gasteiztarrak laugarren postua lortu zuen

(6:00:23). Ehunmiliak proba birritan irabazita-

koa da Domingez. Guztira 874 lagunek hartu

zuten parte, eta horien artean 74 emakumeak

izan ziren.

Gasteizko Mendiak proban Lendinez

eta De la Horra izan dira gure onenak

874 lagun batu ziren irteeran, tartean 74 emakume

Bihar irekiko dituzte Mintxetako aire libreko igerilekuak

Bihar hasiko da uda denboraldia Mintxetako igerilekuetan, eta irailaren 6ra arte egongo dira zabalik. Astelehenetik barixaku-

ra 11:00etatik 20:30era egongo dira zabalik, eta asteburu eta jai-egunetan 10:00etatik 20:00etara. Abuztuan eta irailean

20:00etan itxiko dira igerilekuak, eta txiki Egunean itxita egongo da. Eguneko sarrerak 6 euro balio ditu (18 urtetik beherakoek,

4 euro). Hala ere, Hala ere, bost sarrerako bonoak (24 euro eta 16 euro) edo denboraldiko osokoak ateratzeko aukera ere bada-

go. informazio gehiago olaizaga kiroldegian edo Mintxetan eskuratu daiteke. iaz, eguraldiak ez zuen gehiegi lagundu eta aurre-

ko bi denboraldietan baino erabiltzaile gutxiago eduki zituen igerilekuak. Arduradunek emandako datuen arabera, irailaren 2ra ar-

te zenbatutako erabiltzaile kopurua 34.522 izan zen. 

Infantil txiki taldeak Ohorezko Mailan jokatuko du datorren denboraldian

CD Elgoibarko infantil txiki taldeak Gipuzkoako

txapelketa irabazi du, eta honenbestez, ohorezko

infantil Mailan jokatuko du hurrengo denboraldian.

oñatiko Aloña-Mendi taldearen aurka jokatu zuen fi-

nala, Bergaran, eta elgoibartarrek 2-3 emaitzarekin

irabazi zuten partida. 

Lehen mailan diharduen infantil taldeak, berriz,

2-3 galdu zuen Euskalduna taldearen aurka zu-

maian jokatu zuten finalean. Azken unera arte mar-

kagailuan aurretik joan ziren elgoibartarrak, baina

markagailuari buelta eman zioan Euskalduna taldeak

azken minutuetan.

ramon Garcia txirrindulariak

hirugarren egin du, 

Euskal Herriko erlojupekoan

Erlojupeko master mailako Euskadi-

ko txirrindularitza txapelketa jokatu zen,

joan den maiatzaren 31n, zallan, eta Ra-

mon Garcia Gobike taldeko txirrindulari

elgoibartarrak hirugarren egin zuen, 30

urtetik gorakoen kategorian. 30 lagunek

hartu zuten parte proban, eta sailkapen

nagusian laugarren postuan sailkatu zen.

irabazleak baino 32 segundo gehiago

behar izan zituen elgoibartarrak proba

osatzeko.
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MERKATU TXIK IA

P. M. Urruzuno kalea, 6 behea - Elgoibar
943 743 140 - rosapf@telefonica.net(

Etxebizitza bat erosi genuen orain hilabete batzuk eta administratzaileari eman dizkiogun agi-
rien artean Eraikinaren gaineko Liburua dago. Jakin nahiko nuke zertarako balio duen dokumentu
horrek.

Eraikin horren eraikitze prozesuan parte hartu duten agente guztiek emandako dokumentazioarekin etxe-
sustatzaileak osatu behar duen liburuxka da Eraikinaren gaineko Liburua, eta honetarako balio du: etxe-jabe-

ak jakin dezan eraikin horretako instalazio guztiek  nola funtzionatzen duten eta eraikuntza horretan lanean jardun dutenak
zeintzuk  izan diren. Etxe sustatzaileak berak eman behar die liburu hori etxea erosi dutenei, eta liburuak honako dokumentu
hauek jaso behar ditu:

1. Proiektua bera, eta ondoren egin eta onartu diren moldaketa guztien berri ematen duten agiriak.
2. Eraikinaren hartze-akta.
3. Eraikitze prozesuan parte hartu duten agenteen zerrenda: etxe-sustatzailea, obra-zuzendaria, obra hori gauzatu dute-

nen zuzendaria, eraikinaren kalitate-kontrolerako erakunde eta laborategiak, produktu-hornitzaileak…
4. Eraikinaren eta haren instalazioen mantenurako eta horniketarako behar den guztiaren gaineko agiriak.
AHOLKUA: Eraikina egoera onean mantentzea etxe-jabe guztien eta erabiltzaile guztien betebeharra da. Obra-

ko liburuan jasotzen diren argibideen arabera egin behar dute eraikinaren mantenua. Haien betebeharra da, era
berean, eraikin horretan burututako obren gaineko dokumentazioa, aseguru eta bermeak behar bezala gordetzea. 

ROSA Mª PINTADO: Etxaldeen Administraziorako-Gradu ikasketen arduraduna

Alcala de Henareseko Unibertsitatean, eta Gipuzkoa, Bizkai eta Arabako, Errioxako

eta Kantabriako ikastetxeetan. Zuzenbidean lizentziatua. Kolegiatu zenbakia: 749

LANA

EsKAErA

l Neska eskaintzen da umeak edo pertsona nagu-

siak zaintzeko zein garbiketa lanetarako. 

( 606 007 742 (Fatima)

l Mutila eskaintzen da etxebizitza edo lokaletan

igeltsero eta mortero lanak egiteko edo gotele-a ken-

tzeko. Prezio onean. 

( 658 577 563

l Atzerriko hizkuntzan diplomatuak ingleseko klase

partikularrak ematen ditu. Ekaina eta uztaila. HH, LH

eta DBH.

( 659 024 427

l Mutila eskaintzen da pertsona nagusiak zaintze-

ko, garbiketa lanetarako edo baserriko lanetarako.

( 686 077 316

l Matematika, fisika eta kimikako klase partikularrak

ematen dira DBH eta Batxilergoko ikasleentzat.

( 685 706 001

l Emakumea eskaintzen da pertsona nagusiak zein

umeak zaintzeko eta baita garbiketa lanetarako ere.

( 636 517 025

l Cambridge FCE azterketa prestatzeko ikastaro

intentsiboa ematen da uztailean, goizez. informazio

gehiago: fce.uztaila@gmail.com

( 673 364 623

l Emakumea eskaintzen da pertsona nagusiak

zaintzeko. Esperientzia daukat eta berehala hasi nai-

teke lanean.  ( 686 077 564

l Neska eskaintzen da nagusiak edo haurrak zain-

tzeko zein garbiketa lanetarako.  ( 632 878 035

l Neska eskaintzen da gauez adinekoak zaintzeko.

Asteburuetan lan egiteko ere prest.  ( 631 124 942

l Neska eskaintzen da adinekoak zaintzeko edo

garbiketa lanetarako. 

( 638 338 816

l Neska eskaintzen da adinekoak zaintzeko eta

portalak garbitzeko. orduka eta gauez ere lan egiteko

prest. Gidabaimena daukat. 

( 631 343 232

l Emakumea eskaintzen da adinekoak zaintzeko. 9

urteko esperientzia. 

( 676 444 813 (Maria)

l Emakume euskalduna eskaintzen da haurrak

zaintzeko, etxeko lanak egiteko edo zerbitzari lanak

egiteko.

( 639 054 041

l Neska eskaintzen da pertsona nagusiak zaintze-

ko, esperientziarekin. ordutegi malgua. 

( 630 410 294

l Neska eskaintzen da, pertsona nagusiak zaintze-

ko. 9 urteko esperientzia. 

( 606 007 742

l Neska eskaintzen da orduka edo interna nagusiak

zaintzeko.  

( 606 641 609

EsKAINtZA

l Elgoibarko taberna baterako langileak behar dira:

sukalderako eta barrarako. Ezinbestekoa esperientzia

izatea. Bidali CV argazkiarekin tabernalan@gmail.com

helbidera. 

l Asteburu eta jaiegunetan Elgoibarko denda bate-

an lan egiteko neska behar da. 23-35 urte bitartekoa

eta euskaraz ondo hitz egitea ezinbestekoa. elgoi-

barcv@hotmail.com 

l zerbitzari euskalduna eta sukalde laguntzailea

behar dira. Esperientzia. CV bidali Gautxo tabernara. 

EtXEBIZItZAK

l Hiru logelako pisua hartuko nuke alokairuan

Elgoibarren.  ( 616 649 503

l Hiru logelako pisua hartuko nuke alokairuan

Elgoibarren.  ( 671 289 584

l Familia batek hiru logelako pisua hartuko luke alo-

kairuan Elgoibarren.  

( 631 105 462 / 631 361 762 (Carlos eta Jenny)

KINtOAK

l 1973koen kinto bazkaria ekainaren 13an,

txarridunan. 13:00tan luntxa eta 14:30ean bazkaria.

19:00etatik aurrera festa Gabazen. 40 euro sartu

kutxan: 2095 5036 50 9114823858. 

GArAJEAK

l Garaje itxia alokatzen dut Jausoron. Auto baten-

tzako lekua. ( 699 812 566

l Garaje irekia saltzen da ikastolako aldapan.

13m2. Merke.  ( 666 40 28 30

BEstELAKOAK

l ohe artikulatua salgai. 1,05 neurrikoa, oso gutxi

erabilia.  

( 656 738 884

l Goiko Errota elkarte gastronomikoak bazkideak

behar ditu. 

( 679 938 070 
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• zorionak mutil handi!

6 urte dagoeneko! Mila

zorion, Endika denon

partez, bereziki Markel

eta Danelen partez

• zorionak, Nerea! Gu-

re sorgintxoak dome-

kan 9 urte! ondo pasa!

Etxekoen eta Loliren

partez.

• zorionak, Lander!

Gaur 3 urte txapeldun!

oso ondo pasa eguna.

• zorionak, Jone! 6 ur-

terekin zelako neska

polita zauden eginda!

Muxu handi bat denon

partez. 

21

ZORIONAK ZURI

• zorionak, irantzu, ekainaren 10ean 7 ure han-

di egin dituzulako. Asko maite zaitugun aitxitxa,

amama eta etxeko guztien partez, marrubizko

muxu potolo bat.

Ekainaren 17an, guraso
bilera 19:00etan. 

Egun horretan ludotekako
zerbitzua 18:45ean 

bukatuko da

Arcachoneko ur parkera
joateko izenemate epea
domekan amaituko da.

Animatu zaitezte!
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agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agenda agen 

22

12 barixakua
Erakusketa
18:30  ‘Collage materikoa’
ignacio Gimenezen lana jarriko dute
ikusgai kultur Etxean, hilaren 20ra arte.  

Musika
19:00  kontzertua
inazio Bereziartua musika eta dantza
eskolako talde finkoen kontzertua.
Herriko Antzokian

14 domeka
Musika
10:00  Musika Bandaren kalejira
kalegoen plazatik.
12:30  Musika Bandaren kontzertua
Herriko Antzokian. 
zuzendaria: Gorka Mujika. 
1. Carmen Suite (G. Bizet)
2. Irish tune (P.A. Grainger)
3. Manolete (P. orozco)
4. Libertadores (oscar Navarro)

Bilera
19:00  Gazteen Eguna antolatzeko
Gazte Asanbladak deituta, Elgoibarko
Gaztetxean. 

16 martitzena
Musika
19:00  Musika Eskolako jaialdia 
Mendaroko san Agustin antzokian

17 eguaztena
Musika
19:00  kontzertuak 
Ameikutz musika eskolako bakarlari
eta bikoteen emanaldiak
Mendaroko san Agustin antzokian 

18 eguena
Musika
19:00  kontzertuak 
Ameikutz musika eskolako bakarlari
eta bikoteen emanaldiak
Mendaroko san Agustin antzokian

BOtIKA OrDUtEGIAK:
09:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00

Fernandez   Herriko enparantza 4, Garagartza (Mendaro)  
tel: 943 756 142

ibañez Rekalde, 1 (soraluze) - tel: 943 751 638
oruesagasti kalebarren, 9 (soraluze) - tel: 943 751 384

09:00 - 22:00

12 Garitaonandia

13 Yudego

14 Yudego

15 Fernandez

16 Yudego 

17 oruesagasti

18 Barrenetxea

19 ibañez 

22:00 -24:00

Astelehenetik 

igandera

Garitaonandia

24:00 - 09:00

Elorza (Eibar) 

Juan gisasola, 18 

(943 206 100)  

* Larrialdietarako Eibarko anbulategira jo behar da.

GUArDIAK
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