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Etxeko Ura kanpainak hamar
establezimendu gehitzen ditu

Pilota desafioa
jokatuko da
datorren
astelehenean
Amezketan

:: MIRYAM GALILEA

:: GOIKOETXEA

ALTO UROLA. Europako hondakinen murrizketa astea dela eta Urola Garaian Etxeko Ura kanpaina indartzeko komunikazio kanpaina
egin da Zumarraga, Urretxu, Legazpi eta Ezkio-Itsasoko jatetxe eta tabernatan, bezeroek iturriko ura kontsumitzeko ohitura bereganatu dezaten.
Etxeko Ura kanpainak Gipuzkoako jatetxeetan beirazko ur pitxarren
erabilera zabaltzea du helburu, plastikozko ur botilek sortzen duten
inpaktua gutxituz. Ekimen honek
helburu hirukoitza du: uraren kalitatea bistaratzea, plastikozko botilako ura kontsumitzeak sortzen
duen inpaktua gutxitzea eta kontsumitzaileak kontsumo kontziente baterako bidean jarrera aldaketak
barneratzea.
Etxeko Ura ekimenaren asmoa
Gipuzkoako iturriko uraren kalitatea balioan jartzea da eta horretarako, jatetxeetan beirazko ur pitxar
berrerabilgarriak erabiltzen dituzte bezeroa mahaira iritsitakoan ura
mahaian izateko, eskatu gabe.
Gure bailaran 2014ean hasi ziren
kanpaina bultzatzen, handik geroztik Ezkio-Itsaso, Legazpi, Zumarraga eta Urretxuko 25 establezimendutan bezeroei iturriko ura pitxarran eskaintzen dietelarik. «Parte
hartzaile kopurua handitu eta norberaren esperientzia hobetzeko asmoz atez ateko bisitak egin dira establezimenduetara», azaltzen dute
Ekoguneatik.
«Bisita hauetan parte hartzaileek
oso jarrera ona izan dute. Balio izan
du bezeroei ura hasieratik eskaintzen duten establezimenduak zo-

Itsasoko Agirretxe eta Topa taberna. Herritarrei orain arte parte hartzen ari diren establezimendu hauen
konpromisoaren berri emateko kalean tamaina handi eta txikiko kartelak ikusgai daude. «Modu honetan, ostalariek iturriko ura aprobetxatuz kalitate berbera eskaintzen dute baina aztarna ekologikorik gabe. Gainera, bezeroek etxetik
kanpo uraren kontsumo ohiturak
berritzea lortuko dugu kanpaina
irauten duen denbora tartetik harago», diote.
Bestalde, Ezkio- Itsaso, Legazpi,
Urretxu eta Zumarragako udalek
eskerrak eman nahi dizkiete kanpainan parte hartzen ari diren eskualdeko establezimenduei, eta herritarrak eta bertako familiak animatu nahi dituzte taberna edo jatetxeetan iturriko ura eskatzera, bizitza
kalitatean hobetu eta ingurumenaren hobekuntzan aurrera egiteko,
norbanakoaren konpromisoa ezinbestekoak baitira.

Zenbakiak

Kartela. Etxeko Ura kanpaina bultzatzen duen kartela. :: EKOGUNEA
riontzeko eta hala egiten ez dutenei animatzeko, izan ere emaitzak
askoz hobeak baitira. Bide batez
eskualdeko establezimendu gehiagok bat egin dute kanpainara», diote. Horrela, guztira gaurtik aurrera
parte hartzaileak 35 izango dira,

Etxeko Ura martxan jarriko duten
establezimendu berriak hurrengoak
direlarik: Zumarragako Kortaberri,
Alaska Taberna, Alkartetxea, Toki
Alai; Legazpiko Hogei Taberna;
Urretxuko Motz Taberna, Santa Barbara, The intrepid fox; eta Ezkio-

Gipuzkoa barnealdeko bailaren
turismoa bultzatzen Intur-en
Balorazio oso positiboa
egin dute; gure
barnealdeko altxorrak
geroz eta gehiago
ezagutzen dira
:: GALILEA
ALTO UROLA. Azken egunetan
Valladoliden ospatu den Intur azokan izan ditugu Urola Garaiako ordezkariak lanean, hauek azaroaren
24tik 27ra bitartean Gipuzkoako
Foru Aldundiaren standean, barnealdeko eskualde guztiak ordezkatzen
egon direlarik.
Hamargarren edizio honetan barnealdeko turismoa izan da berriro
protagonista, 750 enpresa ezberdinek, 1.000 stand inguruk eta ekintza ugarik lau egunetako programa

Intur. Barnealdeko bailarak bultzatzeko lanean. :: UGGASA

Etxeko Ura ekimena 2013an abian
jarri zenetik, oso harrera ona izan
du osatalarien artean. Guztira, 465
jatetxek eta tabernek bat egin dute
Etxeko Ura kanpainarekin. Urola
Garaian lehen 11 parte hartzaileetatik, 2015ean 25 izatera iritsi ziren etas orain 2016ean 35 parte hartzaile dira. «Etxeko Ura kanpainari
esker, plastikozko 80.000 botila aurrezten ari da hilean», Ekogunea.
Ostalariek euren establezimenduetan Etxeko Urak ekimenarekin
bat egin nahi izanez gero edo informazio gehiagorako www.ekogunea.eus webgunetra jo.
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AMEZKETA. Bertako zein inguruko pilotazaleentzat hitzordu
benetan erakargarria dakar abenduaren 5ak Amezketara: hiru partida bilduko dituen pilota desafioa ospatuko da Larrunarri pilotalekuan 19:00etan.
Lau t’erdi barruan Iraitz Zubizarreta ataundarra eta Iker Salaberria goizuetarra ariko dira nor
baino nor. Bi gazteak sasoi betean
daude eta emaitza bikainak lortzen ari dira azkenaldian.
Buruz burukoan Usurbilgo Xabier Santxo eta Ultzamako Peio
Etxeberria izango ditugu aurrez
aurre. Bata zein bestea Joxean Tolosa Torneoko irabazle izanak
dira, nagusien mailan gipuzkoarra eta jubeniletan, nafarra.
Eskuz binakakoak itxiko du
asteleheneko pilota desafioa: Peru
Labaka eta Aizpuru Errandonea
eta Martinezen aurka ariko dira.
Labaka sasoi betean dabil azkenaldian eta horixe demostratzeko aukera izango du astelehenean; Errandoneak ez dizkio, ordea, gauzak erraztuko. Beste horrenbeste esan genezake atzeko
koadroetan ikusiko ditugun Aizpuru eta Martinezi buruz.

BERROBI

Aurrera doa Ion
Ander Izagirre
Frontenis
Txapelketa
:: YARZA

osatu dutelarik. «Lehenengo bi egunetan turismo sektoreko profesionalei zuzendu izan da azoka eta galdera eskaerak Hiru Templuen ibildea eta Inaziotar lurralde eta bidearen inguruan izan dira gehien bat»,
azaltzen du Edurne Etxeberria, Turismo Arloko Koordinazio eta Dinamizazio Arduradunak». Asteburuan
berriz, era guztietako publikoa izan
dugu Gipuzkoako barnealdea ezagutzeko gogoarekin; gastronomia,
mendi ibilbideak, nekazalturismoak,
hiru templuen ibilbidea... izan dira
gai nagusiak gure barnealdeko txokoan», dio.
Momentuz antolakuntzaren datuak jaso ez diren arren gogoratzerik dago aurreko urtean 44.157 bisitari jaso zirela. «Balorazioa oso positiboa izan da, eta azpimarratu behar
dugu, gure barnealdeko altxorrak
gero eta gehiago ezagutzen direla,
jendeak baliabide zehatz batzuei buruzko galderak egiten dituztelarik.
Badirudi Foru Aldundiko estrategia
berria eta urteetan egindako lana,
emaitz positibo hauen arduradunak
direla», azaltzen du Edurne Etxeberriak.

BERROBI. Bigarren asteburua
igaro ondoren, Ion Ander Izagirre Frontenis Txapelketa azken
txanpan sartu da. Mutilen binakako zein bikote mistoen txapelketako kanporaketak final
zortzirenetan daude jada, eta hurrengo partiden ostean ezagutuko dira final laurdenak jokatuko dituzten bikoteak.
Hurrengo partidak asteburu
honetan izango dira eta finala datorren asteartean, jokatuko da
15:30etatik aurrera.

Gaur San Andres eguna
Berrobiko zaindariaren eguna
izango dute gaur herritarrek. San
Andres elizan 13:00etan Solastoki Jubilatu Elkarteko bazkide izan
ziren hildakoen omenezko meza
egingo da eta ondoren tremesogia banatuko da doan. Tremesa
bahetu gabeko gari-irin egindako opila da, garai batean labea piztu eta tenperatura egokian zegoen jakiteko sartzen zena. San
Andres egunean bedeinkatu egiten zen. Gero, jubilatuen bazkaria izango da Iriarte Jatetxean.

