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julEN IrIONdO  |  arrasate

Egun gailentzen den kontsumo 
ereduaren zurrunbilotik irten 
eta, besteak beste, osasunaren, 
energia kontsumoen eta tokiko 
ekonomiaren ikuspegitik ekar-
pena egin nahi duenak aukera 
berria izango du laster Debagoie-
nean. Hori da abiatzear den Erein 
Da Jan kooperatibaren –irabazi 
asmorik gabekoa– nahia: kontsu-
mo eredua aldatzea, bailarako 
lehen sektorea indartuta.

Bagararekin elkarlanean dihar-
duen ekimena zuzenduta dago, 
beraz, "batetik, beste era batera 
–tokiko eskalan, ekologikoki, 
sasoiko produktuekin– ekoiztu 
nahi duten baserritarrei, eta, 
bestetik, modu iraunkor eta osa-
suntsuan kontsumitu nahi duten 
kontsumitzaileei"; hala azaltzen 
du bere burua Erein Da Jan-ek. 
Eta kontsumo zein ekoizpen mota 
hori errazteko, salerosketarako 
gune finko bat –denda bat– ire-
kitzekoak dira; erreferentzia leku 
bat, ekoizleek euren produktuak 
hara eramateko saltzera, kontsu-
mitzaileek leku bakarrean eta 
aldi bateko eskuratu ahal ditzaten 
–bertako– produktu guztiak.

Eguneroko azoka moduko 
gune finko hau –elikagaiez gain 
bestelakoak ere izango ditu, eta 
bertan ez dagoena kanpotik eka-
rria, ahalik eta gertukoena– berria 
izango da Debagoienean; hemen-
dik kanpo, ordea, badira antze-
rako esperientziak, baita ibilbide 
luzea eta arrakastatsua darama-
nik ere; beste batzuk hasten ari 
dira, gure bailarakoa bezala: 
Bidasoaldeko Bidazi ere datozen 
asteetan da denda –azoka deitzen 
dute– irekitzekoa; Iruñerriko 
Landarek, berriz, badaramatza 
21 urte martxan.

Landare aitzindari 
Produktu ekologikoen kontsumi-
tzailez osatutako elkartea da 

Landare, irabazi asmorik gabeko 
elkartea. Euren osasuna eta ingu-
rukoena zaintzeko, eta baita lurra 
eta natura ere, "erosketa ohiturak 
aldatzea" erabaki zuten behin 
horrela. Eta ohitura horiek alda-
tu ahal izateko, eurak joan dira 
baliabideak, azpiegiturak, sortzen 
–erabat parte-hartzailea izan nahi 
du, zentzu horretan, ekimenak–. 
Bi denda dituzte –biltegi deitzen 
diete–, bat Iruñeko Arrotxapea 
auzoan, bestea Atarrabian: hama-
sei langile, 2.000 familia bazkide 
eta 2.000.000 eurotik gorako fak-
turazioa iaz. Landareren balioe-
kin bat egiten duten ekoizleek 
hornitzen dituzte dendok, gertu-
ko produktu ekologikoz. 

Eta eurentzat, kontsumitzai-
le direnentzat, prezio egokiak 
bilatzen dituzten moduan, asko 
zaintzen dute ekoizleek jaso beha-
rrekoa ere; honela, produktuaren 
preziotik %80 izaten da ekoizlea-
rentzat –bitartekari gabeko harre-
man zuzenak dituzte–. Inguruan 
egun diharduten ekoizle ekolo-
gikoek, beraz, euren produktuen-
tzat aukera aproposa dute Lan-
daren; baina are handiagoa da 
anbizioa: produktuak non koka-
tua eta balizko kontsumitzaile 
talde nahikoa ziurra ikusita, 
ekoizpen berriak sortzea, Landa-
reko langile David Garnatxok 
dioenez, horretarako urruti gabe 
eurenaren antzerako ekimen 
gehiago –Erein Da Jan eta Bida-
zi, adibidez– sortzeak duen garran-
tzia azpimarratuz: "Italiako zeka-
leekin gaur egun Belgikan egin 
eta hemen saltzen ditugun esne 
begetalak, bertan ekoiztu eta 
hemengo fabrika batean eralda 
daitezela". 

Eta elikaduratik –honek dituen 
zuzeneko eta albo-eraginekin–  
abiatuta nahi dute eraldaketa 
sozialerako ekarpena egin, bizi-
modu osasungarria, iraunkorta-
suna, ekonomia soziala eta harre-

man kooperatiboak bultzatuta. 
"Gure gosarietan, bazkarietan 
eta afarietan" ikus daiteke, egu-
neroko gauzetan alegia, praktikan 
bultzatzen ari garen "mundu ere-
dua", eta jatorduen gainean har-
tzen diren erabakiak "tresna 
eraginkorra" dira aldaketarako, 
Garnatxok dioenez. Hori da euren 
filosofiaren abiapuntua.

Hori abiapuntu bai, baina, 
egiten dituzten ekintzetan –tailer, 
irteera, hitzaldi...– askotariko 
esparruak jorratzen dituzte, nor-
bere bizi kalitatearen eta eralda-
keta sozial horren bila bestelako 
praktika eta ezagutzak bultzatuz; 
hor koka daitezke yoga ikastaroak, 
bizikleta konpontzekoak edo Bach 
loreen gaineko saioak, elikadu-
rarekin lotutakoez gain.

Jantoki soziala 
Bestalde, biltegiez gain, beste 
baliabide interesgarri bat ere 
kudeatzen du Landarek, gizar-
teari ekarpena egin nahi horretan; 
jantoki soziala da. Astean zehar 
mugimendu gutxi izan ohi duten 
peña edo elkarteetako bati pro-
posatu, eta bertan jarri zuten: 
"Proposatu genien sukaldea uztea 
11:00etatik 17:00etara astean zehar; 
Landarek jartzen ditu bi langile, 
elkarteak beste bi, eta lortzen 
dena da jende askok jan ahal 
izatea modu egoki, orekatu eta 
osasuntsuan"; elkartearen oina-
rri diren balioak jarraituz, noski, 
Garnatxok dioenez.

Aldi berean, Iruñerriko elkar-
teak proposatzen duen harreman 
eredu desberdinaren adibide ere 
bada hau; Landareren eta peña-ren 
arteko elkarlana, ohikoagoak 
diren beste era bateko hartu-e-
manen –sarri soilik komertzialak– 
aurrean: "Mundua espekulazioak 
hartua dago, ez soilik arlo eko-
nomikoan, baizik eta baita harre-
manen alorrean ere. Oso zaila da 
jendea musu-truk ezer egiten 

Laster da martxan hastekoa kontsumo kooperatiba
Landarek 2.000 familia ditu bazkide iruñerrian
bidasoaren arroan ere bada antzerako ekimen bat 

iruñerrian 21 urte 
daramatzanaren 
bidetik, gurean, 
erein Da Jan

Landareko kideak, Iruñerriko bi dendetako batean.  |   Landare

Erein Da Jan-en bultzatzaileak, 2013ko udazkeneko aurkezpenean.  |   goiena

Informazioa eskuratzeko edo bazkide egiteko, helbide hori dago 
eskura. http://blogak.goiena.net/ereindajan helbidean ere 
badaude, eta Twitterren: @ereindajan.

'ereindajan@bagara.net' 
kontAktuA

Erein Da Jan zer den
 Bertakoak eta osasuntsuak 
diren produktuen kontsumoa 
bultzatuz, lehen sektorea 
biziberritu nahi du, eta egun 
ditugun kontsumitzeko 
joerak aldatu.

 Kontsumo eta ekoizpen era 
hori errazteko jarriko dute 
supermerkatu bat bertako 
ekoizlez hornituko dena.

 Baserritar, kontsumitzaile, 
langile, denentzat sozialki 
justua den sistema egituratu 
nahi du. Kooperatiba eran 
antolatuko da horregatik.

 Uste dute protagonistek izan 
behar dutela prozesuaren 
jabe, komunitatea bere 
buruaren jabe izaten 
laguntzeko. 

esAnAk

"gogo handia 
dago gauzak 
egiteko, mundua 
aldatzeko"

D av i D  g a r n at xo   |   l a n d a r e

"Zentzu gabeko 
gurpil zoroan 
sartu gara eta ez 
gara ohartzen"

o i e r  f u e n t e s   |   b i d a z i

asteko gaia
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ikustea; eta egia da hemen ere 
ez duela musu-truk egiten, baina 
bai onura komunaren alde egiten 
duela lan". Eta beste adibide bat 
jartzearren, dio egin berri duten 
eta lan asko eman dien lokal 
aldaketan 500 bazkidek hartu 
dutela parte, era batera edo bes-
tera. Duten ortu komunitarioa 
ere badaiteke harreman eredu 
desberdinaren adierazle. 

Baikortasuna darie Garna-
txoren hitzei: "Gogo handia dago 
hemen gauza berriak egiteko eta 
mundua aldatzeko. Eta hori egin 
daiteke oso modu apalean, oso 
modu eraginkorrean".

ekologikoak, era integralean 
Antzerako espirituz ari da Bida-
soa ibaiaren arroan Bidazi ize-
neko ekimena. Kasu horretan 

berriagoa da, azoka irekitzeko 
dute oraindik, eta jatorria azken 
urteetan batean eta bestean sor-
tu izan diren kontsumo taldee-
tako batean du: "Azoka deitu 
diogu, ze ez baitugu uste denda 
moduan funtzionatuko duenik; 
bertakook bertako produktuak 
eramango ditugu eta, aldi berean, 
denon arteko harremana sortu-
ko da; hein batean, denok gara 

kontsumitzaile edo erabiltzaile 
eta denok gara ekoizle edo sor-
tzaile", gauza batena edo beste-
rena, Bidaziko koordinatzaile 
Oier Fuentesek dioenez. Produk-
tu ekologikoekin bakarrik egin-
go dute lan, eta iraunkortasun 
printzipioen errespetua bilatuko 
dute zentzu guztietan, "lan bal-
dintzetan", eta abar; ez ei da, 
horrenbestez, etiketa kontua, 

ikuspegi integraletik egingo omen 
dute ekologikoaren alde.  

Ekonomia soziala eta gizar-
tearen eraldaketa aipatzen ditu 
Fuentesek ere: "Gure bizitzaren 
ardatza kontsumoa bihurtu da, 
zentzu gabeko gurpil zoro baten 
sartu gara eta ez gara ohartzen. 
Naturaren gainetik jarri gara". 
Eraldaketarako "informazioa eta 
formazioa" proposatzen ditu, kon-
tzientzia lantzea, norbanakoena 
eta komunitatearena, eta lehen-
go egiturak eta funtzionatzeko 
modu batzuk berreskuratzea. Eta 
eurek nahi dute benetako auke-
rak sortzea beste era batera bizi 
ahal izateko.

Bazkideek osatzen dute eki-
mena –kontsumitzaileak, taldeak 
eta ekoizleak daude bazkideen 
artean–, eta bazkideek ordu kopu-
ru bat eskaini behar diote urtean 
proiektuari, "jendea inplikatzeko", 
"eta horrela konturatzen gara zer 
dagoen honen guztiaren atzean", 
dio Fuentesek.

Amaitzeko: Debagoienean 
kontsumitzen diren elikagaien 
%10 dira bertakoak; eta ekoizten 
denaren %10 geratzen da bailaran. 
Erein Da Jan-etik emandako datua, 
zer pentsa eragiten duena.

Landareko kideak, Iruñerriko bi dendetako batean.  |   Landare

Lehen sektoreaz 
eta elikaduraz
Erein Da Jan-ek eta Bagarak 
antolatuta, Bertakoa eta 
osasuntsua izenburupean 
mahai-ingurua egin zuten 
eguaztenean Arrasaten, 
Kulturaten.

Pello Zabalak baserriaren 
bilakaeraz jardun zuen. 1916ko 
datua eman eta garai hartan, 
Gipuzkoan, 16.000 baserri 
zeudela esan zuen: "Pinurik 
apenas zegoen, lurra asko 
lantzen zen, azienda ere 
bazuten, haragia, gazta... hori 
dena martxan zegoen". Gerora, 
baina, industriarentzat izan 
direla lurrik onenak. Dena dela, 
dugun lurrak oraindik eman ahal 
izaten jarraitzen duela ere 
bazioen, eta baita lurra lantzeko 
eguraldi onena hemen dugula. 

Bertakoaren garrantzia
Amaia Diaz de Monasterioguren 
dietistak, berriz, nutrizioaren 
ikuspegitik, bertakoa 
kontsumitzearen garrantziaz 
jardun zuen: "Gorputzak behar 

desberdinak ditu urtaro 
bakoitzean. Neguan, adibidez, 
giltzurruna da lan gehien egiten 
duen organoa. Iragazkiak dira, 
garbitu egiten dute odola, eta 
gorputza berotu; iragazki horiek 
eurek ere garbi egon behar dute. 
Eta ez baditugu nahikoa barazki 
hartzen –zopak, porruak, 
kipula– ataskatu egingo dira eta 
hotzak egongo gara, adibidez". 
Gure gorputza gure lurrera egina 
dagoela zioen, genetikoki, 
urteen joanarekin, eta janari 

batzuetarako prestatuta 
gaudela.  

Jakoba Errekondok, azkenik, 
lur publikoen garrantzia 
azpimarratu zuen; tamalez gutxi 
dagoela zioen, eta Gipuzkoan 
salbuespena Leintz Gatzaga 
dela: "Horrek esan nahi du herri 
moduan etorkizun handia duela, 
proiektu publikoak garatu ahal 
izateko; lurra da basoa, da 
energia, da uraren kalitatea...". 
Lurrak publiko egin beharra 
nabarmendu zuen".

Errekondo, Diaz de Monasterioguren eta Pello Zabala.  |   j.i.

oletakoak artzaintza du 
ogibide. zalantza barik 
dio erein da jan-eko 
parte izango dela.
Zer iruditzen zaizu 
Erein da jan?
ekimen hauek beti dira 
positiboak. kontsumi-
tzaileak eta ekoizleak 
hurbildu egiten ditu eta elkarrekiko 
konpromisoa eragin. egin behar da 
lan kontsumitzaileek ekoizleei ema-
teko benetan behar dutena, eta kon-
tsumitzaileek eskatzen dutena eskain-

tzeko ekoizleek. denon-
t z a ko  d a  e r ro n ka : 
kontsumitzaileak jakin 
behar du baloratzen 
hurbileko produktu horrek 
zer duen atzean jatekoaz 
gain, ingurumena zain-
tzea-eta, eta ekoizleok 
egin behar ditugu ahalik 

eta produktu osasuntsuenak, ekolo-
gikoenak eta garbienak. 
Azokak daude batetik, kontsumo 
taldeak sortu ziren, eta hau beste 
urrats bat da.

Pauso berriak eman beharra dago. 
askotan baserritarrok ez dugu lan 
egin hirira begira, herritarrei begira. 
erraztu egin behar dizkiegu gauzak 
kontsumitzaileei, eta euren gunee-
tara hurbildu, eta eurak bertatik 
pasatu ahal izateko ordutegi baten 
eta kondizio batzuetan. eta gar-
dentasunez, betiere, jakin dezaten 
produktua nongoa den, norena den 
eta zer dagoen baserritarrak jasoko 
duen diruaren atzean. eta leku hauek 
ez dute izan behar, gainera, sale-
rosketa soilerako gune; topagune 

ere izan behar dute, baserritar eta 
kontsumitzaileena, bakoitzaren 
egunerokotasuna elkarri transmi-
titzeko. 
gauza berriak egin ezean, egun-
go kontsumo joerekin, etorkizun 
latza du lehen sektoreak.
Lehen sektorearen inguruan aritzean, 
berba batzuk deskartatuta dauzkat 
nik: "etorkizun latza", "Lan oso 
gogorra dela"... nire hiztegian ez 
dago halako berbarik. ilusioz egiten 
dut nire lana, eta saiatzen naiz aha-
lik eta produktu onena egiten eta 
kontsumitzaileari eskaintzen; bide 
asko daude horretarako. eta erein 
da jan oso ekimen positiboa da, 
oso bilakaera polita izango duena.

jokin bereziartUa

"Askotan, baserritarrok ez dugu lan egin hirira begira"

feLix AJuriA | artzaina
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Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

Arrasateko hipermerkatua
GUK EGIN
EGITEN DUGU
ETA HORREGATIK
200 TONA KOIPE 
BAINO GEHIAGO
KENDU DITUGU EROSKI
MARKAKO PRODUKTUETATIK

2,99 €0,90 €
Gazta freskoa % 0,500 g

2 ale erosita:  Kiloa: 3,88 €Kiloa: 5,98 €

Ale 1 erosita:

BUSTINZA 
Ardo beltza gaztea Errioxa JDK, 75 cl

0,84 €
2 ale erosita Litroa: 2,41 €

2,79 €
Litroa: 3,72€

Ale 1 erosita:

-%70

EROSKI 
Oliba-olio birjina estra, 75 cl

0,90 €
2 ale erosita: Litroa: 2,59 €

2,99 €
Litroa: 3,99 €

Ale 1 erosita:

-%70 -%70

www.eroski.es/somosmasdehacer  Eskaintza baliagarriak 2014ko martxoaren 12ra arte
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PSE-EEk alderdiko militante 
eta zinegotzi ohi Isaias Carras-
co arrasatearra omenduko du 
bihar, zapatua. Arrasaten 
izango da ekitaldia, duela sei 
urte eraila izan zen toki 
berean, San Andres auzoko 
Navas de Tolosa kalean, haren 
etxe parean. Haren alaba San-
dra Carrascok eta PSE-EEko 
idazkari nagusi Patxi Lopezek 
parte hartuko dute, besteak 
beste; lore eskaintza egingo 
diote. Eguerdiko hamabietan 
hasiko da ekitaldia. 

isaias Carrascoren 
aldeko ekimena, 
seigarren urteurrenean

Artatze Soziosanitarioa Era-
kundeetan dauden eta mende-
kotasuna duten pertsonentzat 
ikastaroa (370 ordu presta-
kuntzan eta 80 ordu praktike-
tan) eta Giza Baliabideen 
Kudeaketa Integratua (670 ordu 
ikasten eta 120 ordu prakti-
ketan) ikastaroa doan egiteko 
aukera eskaintzen du Bastida 
akademiak. Ikastaro biekin 
Lanbide Gaitasun ziurtagiri 
ofizialak eskuratuko dira. 
Lehen ikastaroaren kasuan, 
2015ean indarrean jar daite-
keen Errege Dekretuaren 
eskakizunari egokitzen zaio. 

Lanerako doako 
prestakuntza egiteko 
aukera dago, bastidan

u.M.  |  debagoiena

Egunotan Arrasaten, kalean, 
indartsu dabil zurrumurrua, 
Mercadonak hemen (Zigorrola 
auzoko Joma enpresan eta Kabia 
altzari-dendaren orubean, zehaz-
ki) merkataritza zentroa zabal-
tzeko asmoa duela. Lehenago 
bailarako bestelako udalerritan 
ere entzun izan da antzekorik. 

Bada, Mercadonatik adierazi 
dute "epe motzean (martxo-api-
rilean)" ez dutela hemen inguruan 
ezer sinatzeko asmorik. 

Hori bai, horrekin batera, 
aitortu dute Debagoieneko uda-

lerri gehienetan ibili direla euren 
negozioa hona ekartzeko egon 
daitezkeen aukerak aztertzen, 
baita Arrasaten ere. Esandakoa-
ren arabera, "interesa" badute
-eta inguru honekiko. 

Hala ere, gaineratu dute "orain-
goz dagoena zurrumurrua" bes-
terik ez dela. "Negoziazioak 
badaude han eta hemen, baina 
negoziazioak apurtu egin daitez-
ke, baldintzak, prezioak… aldatu. 
Gauzak horrela, oraindik orain 
ez dago ezer sinatuta eta ez dugu 
ezer sinatzeko asmorik epe 
motzean; ez, behintzat, martxoa 

eta apirila bitartean", adierazi 
dio Goienari Nahia Nebrak, Meca-
donaren komunikazio arduradu-
nak Euskadin eta Nafarroan.

"Edozelan ere, Mercadonaren 
enpresa politika da aztertzen 
ditugun udalerrietako udaletara 
joan eta gure zabaltzeko asmoen 
berri eta gure proiektuaren berri 
ematea. Eta hori, esate baterako, 
Debagoien inguruko udal gehie-
netan ibili gara egiten, Gipuz-
koako eta Bizkaiko beste askotan 
egin dugun moduan. Izan ere, 
urteak daramatzagu ingurua 
aztertzen". 

Aurten, Gasteizen 
Eta azterketa horren emaitzak 
aurten bertan ikusten hasiko 
garela jakinarazi du Nebrak, 
aurten bertan hasiko da-eta Mer-
cadona Euskal Autonomia Erki-
degoan merkataritza zentroak 
zabaltzen. Ez hori bakarrik, dato-
zen urteotarako Euskal Autono-
mia Erkidegorako hedatze-plana 
ere eginda dutela aurreratu du 
Mercadonako komunikazio ardu-
radunak: "Sei urtean 25 merka-
taritza-zentro zabaldu behar 
ditugu EAEn. Aurten halako hiru 
zabalduko ditugu Gasteizen".

15 erkidegotan  
Gaur egun Mercadonak Espai-
niako 15 erkidegotan ditu salto-
kiak, 46 probintziatan. Guztira, 
1.475 supermerkatu ditu eta 70.000 
pertsonak dihardute bertan 
lanean.

Debagoienarekiko interesa badu 
Mercadonak, baina ez du ezer sinatu oraingoz
debagoieneko ia udalerri guztietan egon da mercadona, aukerak aztertzen
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"Gurasoen arteko hizkuntza ohi-
turak berebiziko garrantzia du 
seme-alabek hitz egiteko erabili-
ko duten hizkuntza zehazteko, 
eta, beraz, familia horretako eta 
hurrengo belaunaldietako gazteen 
euskararen biziraupenean"; errea-
litate horretatik abiatuta, Deba-
goieneko udal guztiek euskararen 
transmisioan eragiteko kanpaina 
abiarazi dute, Zer ikusi, hura 
egin leloa aukeratuta. 

Orain hasi eta maiatzera bitar-
tean iraungo du, eta, gurasoen 
eta seme-alaben arteko harrema-

nak aintzat hartzeaz gain, eskola, 
hezkuntza eta kaleko harremanak 
ere jomugan jarri dituzte

Hezkuntza: etxea eta eskola 
Hezkuntzari dagokionez, bultza-
tzaileek zera azpimarratu dute:  
"Haurraren heziketa zutabe 
garrantzitsuenak etxea eta esko-
la dira. Heziketa horrek emai-
tzarik emango badu, biek batera 
joan beharra daukate. Haurrak 
erreferentzia berdinak izan behar 
ditu batean zein bestean, nola 
jokatu jakiteko, inguruak zer 

baloratzen duen ikusteko, azken 
finean heltzen joateko, bere nor-
tasuna eraikitzen joateko".

kalean, aisialdian 
Eta etxetik kanpo, berriz, bultza-
tzaileek gogorarazten dute oso 
garrantzitsua dela "aisialdian, 
lagunartean eta ezagunekin era-
biltzen dugun hizkuntzari erre-
paratzea". Orokorrean, beraz, 
etxean edo kalean egiten dena 
gure esku dagoela azpimarratu 
gura dute. 

esaten dena, egiten denarekin 
"Gurasoen inguruan gaiaren ingu-
ruko hausnarketa zabaldu nahi 
da kanpaina honekin (…) Oso 
garrantzitsua da esaten dugunak 
eta egiten dugunak bat egitea, gu 
eredu izatea (…) Gure esku dago, 
guraso euskaldunen kasuan, 
umeek etxean euskara ikasi eta 
erabiltzea. Eta umeak etxean eus-
kara ikasten badu, ohitura han-
diagoa izango du eta erraztasun 
handiagoarekin erabiliko du. Eta 
horrek ziurtatzen du neurri han-
di batean, hainbat esparrutan 
(kalean…) euskara naturaltasunez 
erabiltzea", adierazi du Aintzane 
Zabaletak, Arrasateko Euskara 
Saileko teknikariak. 

euskararen 
transmisioaren 
garrantzia
guraso euskaldunen hizkuntza ohituretan eragiteko, 
debagoieneko udalek kanpaina jarri dute abian

gOIAtZ ArANA  |  oñati

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
herrialdeko suhiltzaileek iaz egin-
dako esku-hartzeen gaineko balan-
tzea egin du asteon. Emandako 
datuen arabera, Gipuzkoako suhil-
tzaileek 2.019 esku-hartze egin 
zituzten 2013an; eta Zubillaga 
parkekoek 271. 

Bigarren parkea 
Hain justu, Gipuzkoan esku-har-
tze gehien duen bigarren parkea 

da Oñatikoa, Bidasoakoaren ondo-
tik. Eta horien artean, salbamen-
duko esku-hartzeak izan ziren 
erdiak baino gehiago (liztor beltzen 
habiak kentzeko, arriskuan zeu-
den pertsonak artatzeko, uholde 
eta haizeteek eragindako arriskuei 
aurre egiteko edota urak, gasak, 
argindarrak nahiz produktu arris-
kutsuek eragindako istripuei aurre 
egiteko). Eta suteek eragindakoak 
izan ziren gainontzeko esku-har-

tze ia guztiak (kasu horretan, hiri 
eta herrietako eraikinetan gerta-
tu ziren kasu gehienak eta ugariak 
izan ziren isolatutako suteak ere). 
Datuok emateaz gainera, Zubilla-
gako eta, oro har, Gipuzkoako 

suhiltzaileen zerbitzua "oso era-
ginkorra" dela azpimarratu dute 
foru ordezkariek. Eta kalitatea 
eta segurtasuna bermatzen segi-
tzeko material berria erosi dute-
la iragarri dute.

esku-hartzerik gehien egin 
duen bigarren parkea, gurea
zubillagako suhiltzaileek egin dituzte 
esku-hartzerik gehien, bidasoakoen atzetik

Zubillagako suhiltzaile Joseba Alargunsoro, azalpenak ematen.  |   diPUtazioa
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Mondragon Unibertsitateak 
eta Mondragon korporazioak, 
hirugarren urtez, euskaraz 
idatzitako MUko ikasleen 
ikasketa amaierako proiek-
turik onenak saritu dituzte. 
Aurten, Ander Maldabi eta 
Amaia Bueno izan dira sari-
dunak 1.500 eta 500 eurorekin, 
hurrenez hurren. Eta hori 
berori salbuespena da; hau 
da, bi saridun izatea. 

Izan ere, aurreko edizioe-
tan sari bakarra eman dute, 
baina aurten proiektuen kali-
tatea eta euskara maila han-
dia dela eta, bi saridun auke-
ratzea erabaki dute MUko eta 
Mondragon Korporazioko 
arduradunek. 

Aurten, 176 proiektu egin 
dira euskaraz, eta, hain zuzen, 
horietatik 32 aurkeztu dira 
lehiaketarako. 

euskaraz 
idatzitako bi 
proiektu saritu 
ditu Muk aurten lEIrE kOrtABArrIA  |  debagoiena

Otsailean ohikoa izaten da 
langabezia handitzea, eta 
oraingoan ere hala izan da 
Debagoienean. Hain zuzen, 
3.791 lagun zeuden Lanbideko 
bulegoetan lan-eskatzaile gisa 
izena emanda, urtarrilean 
baino 54 gehiago. Hori horre-
la, langabezia-tasa %12,72koa 
izan da. Dena dela, langabezia 
Debagoieneko hiru herritan 
bakarrik handitu da: Arrasa-
ten, Oñatin eta Elgetan; bes-
te guztiek urtarrilekoari eutsi 
diote edo datu hura hobetu 
egin dute.

gurean gora egin du 
langabezia-tasak 
otsailean

  

HErrIZ HErrI

h e r r i a l a n g a b e a k e h u n e k o a

antzuola 105 %9,62

aretxabaleta 367 %10,85

arrasate 1.646 %15,89

bergara 855 %12,19

elgeta 46 %8,49

eskoriatza 264 %12,96

Leintz gatzaga 8 %5,93

oñati 500 %9,53

guztira 3.791 %12,72

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa
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XXI. mendean gauden arren, guz-
tiok ezagutzen dugu etxean ez 
bada inguruan edo oso gertuan 
norberaren abizen edo izen eus-
kalduna gaztelaniazko grafiarekin 
idazten duenik. Batzuk ezjakin-
tasunarengatik; beste batzuk, 
erosotasunarengatik; beste hain-
bat, abizen edo izen hori idazteko 
modu zuzena eta historikoa gaz-
telaniazkoa dela konbentzituta; 
eta beste asko, beldurrarengatik. 
Baina emaitza hauxe da: Goikoe-
txea beharrean Goicoechea idaztea, 
Agirre beharrean Aguirre edo 
Ezkurra beharrean, Ezcurra.   

Administrazioaren ondorio
Halako egoerak, orokorrean, eus-
kararen normalizaziorik ezaren 
ondorio dira. Bergarako Euskara 
zerbitzuburu Estepan Plazaolak 
azaldu ditu arrazoiak: "Mendez 
mende gure historia administra-
tiboa gaztelaniaz gauzatu da: nota-
riotza-lanak, epaitegietakoak, 
administrazioko gaiak, gure erre-
gistro guztiak (jaiotzak…) gaztela-
niaz bideratu dira. Berdin eskola 
ere. Horren guztiaren ondorioa da 
euskal abizen eta izen asko gazte-
laniazko grafiarekin idatzi izana; 
oraintsu arte, herrien izen ofizialak 
Vergara, Oñate eta Arechavaleta 
idatzita agertzea izan den moduan. 
Gaur egunera arte segida eman 
zaion kate luze baten emaitza da, 
beraz, gure izen horiek guztiak 
gaztelaniazko grafiaz agertzea, eta 
ez, inolaz ere, euskaldunok onetsi-
takoa. Horri gehitu behar zaio 
orain dela gutxi arte ez genuela 
euskara baturik eta ez zegoela 
definituta izen horien euskarazko 
grafiak zein izan behar zuen. Orain, 
Euskaltzaindiak finkatuta dauka 
hori eta aukera daukagu gure abi-
zenak gure hizkuntzan jartzeko". 

Gero eta errazagoa da 
Bada, horretarako, kanpaina 
abiarazi du Uemak, Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitateak. 
Euskaraz naiz leloarekin "eus-
kaldunei dei egiten die bere ize-
narekin koherente izateko eta 
abizenak euskalduntzeko". Eta 
deialdi horrekin bat egin dute 
Debagoieneko udal guztiek, Uema-
ko kide izan edo ez.

Horren harira, Arrasateko 
Euskara Saileko zerbitzuburu 
Jose Felix Diaz de Tuestak azal-
du du gai horretan Debagoieneko 
udalen helburua dela zeregin 
horretan behar diren erraztasun 
eta laguntza guztiak ematea. 

Oñatiko Euskara teknikari 
Xabier Zabalak azpimarratu du 
prozesua ez dela batere zaila: "Bake 
epaitegira edo erregistro zibilera 
joan behar da eta izena edo abize-
na euskal grafiara egokitzeko eska-

ria egin. Bertan emandako inpri-
makia bete, eta dokumentu batzuk 
aurkeztu behar dira". Nortasun 
agiriaren fotokopia, epaitegietan 
edo erregistroan eskatzen den hitzez 
hitzeko jaiotza ziurtagiria eta errol-
da agiria dira aurkeztu beharreko 
dokumentuak. Ezkonduta egonez 
gero edo seme-alabarik izanez gero, 
familia liburuaren fotokopia ere 
eroan behar da; eta 16 urtetik gora-
ko seme-alabak izanez gero, haien 
nortasun agiriaren fotokopia. 

Bergarako Euskara Saileko 
zerbitzuburuak gogorarazi du "izen
-abizenak euskaratzea edozein 
momentutan" egin daitekeela, kan-
paina egon edo ez. "Kanpaina egi-
ten denean, hala ere, igartzen da 
herritar gehiagok egiten dituztela 
aldaketok. Era berean, azpimarra-
tzekoa da, baita ere, gero eta erra-
zagoa dela aldaketa egitea. Adibi-
dez, herritarrei beldurra eragiten 
dieten zenbait kasutan (herentzia 
kontuetan-eta) administrazioak 
automatikoki jakinarazten du izen
-abizenak idazterakoan aldaketa 
egin dela, eta horrek arazo asko 
saihesten ditu". 

euskaltzaindiaren irizpideak
Izen-abizenak moldatzeko, Euskal-
tzaindiak ezarritako irizpideak 
hartzen dira kontuan, eta Euskal-
tzaindiaren webgunean kontsulta 
daitezke izen eta abizenen zerren-
dak (Euskaltzaindia.net). Edonola 
ere, azken erabakia epaileak har-
tzen du eta, kasuren batean, onar-
tu izan dituzte Euskaltzaindiaren 
izendegian ez datozen formak: 
Múgica-tik Muxika-ra aldatu beha-
rrean, Mujika-ra aldatzea, adibidez. 
Beste hizkuntza bateko izen-abize-
nak euskal grafiara moldatzea ere 
epailearen irizpidearen arabera 
geratzen da.

Edozein modutan, jarraitu 
beharreko urratsak eta zalantzak 
argitzeko, Uemaren webgunean 
daude azalpenak (uema.org).

Uemak 'Euskaraz naiz' kanpaina abiarazi du, izen-abizenak euskal grafiara moldatzera animatzeko

'goicoechea' beharrean, 
'goikoetxea' izateko aukera

Nortasun agiria, euskal abizena gaztelaniazko grafiarekin idatzita duena.  |   imanoL soriano

Ohiko galdera edo zalantzak
 Abizena nahi dudan moduan 

jar dezaket? 
Epailearen irizpidea da. 
Normalean, Euskaltzaindiaren 
irizpidea jarraitzen da. 
Euskaltzaindiaren liburuan 
Muxika agertzen da, baina 
zenbait kasutan (Muxika, 
Mujika…) forma desberdinak 
onartu izan dira. Hala ere, 
abizen-aldaketa gisa izapide 
daiteke aldaketa eta, kasu 
horretan, Erregistroen eta 
Notarioen Zuzendaritza 
Nagusiak erabakitzen du 
aldaketa onartuz edo ezetsiz.

 gurasoena aldatuta, seme
-alabena automatikoki aldatzen 
da?
18 urtez azpikoetan bai. 18 
urtez gorakoetan, erregistrora 
joan eta adierazi egin behar 
dute eurek ere aldatu nahi 
dutela, baina ez dute 
tramitazio guztia egin 
beharrik.

 Anai-arreba guztiek aldatu 
behar dute derrigorrez?
18 urtez azpikoek bai. 18 urtez 
gorakoetan, bakoitzak 
erabakitzen du.

 Aldatuz gero, nora transmi-
titzen da aldaketa hori? 
Epaitegiak, ofizioz, honako tokie-
tara bidaltzen du: Udalera, Hau-
teskunde Zentsura, Poliziaren 
Zuzendaritza Nagusira, Guardia 
Zibilera… 

 doan da?
bai.

 Izenaren grafia ere alda deza-
ket?
Bai. Prozedura bera da eta 
kasu honetan ere 
Euskaltzaindiak finkatutako 
irizpideak jarraitzen dira.

 Erdal abizena jar daiteke eus-
kal grafiaz? Adibidez, Kas-
taños?
Erabakia epailearen baitan gera-
tzen da.

 Eskatzaileak lehengo grafia-
rekin dauzkan agiriak berriz egin 
behar dira? 
Jaiotza, ezkontza eta 
seme-alaben jaiotza-agirietan 
aldaketa epaitegietan bertan 
bideratzen da, ofizioz, 
jaraunsletza edo herentzietan 
arazorik ez izateko. 
Gainontzeko kasuetan, 
norberak ikusi behar du. Berez, 
gomendagarria da ahal den 
toki eta agiri gehienetan 
aldaketa egitea.

 Zenbat denbora irauten du 
prozesuak?
Eskatzailea jaio zen barruti 
judizialeko buruko Erregistro 
Zibilak erabakitzen du 
abizen-aldaketa; adibidez, 
Debagoienean, Bergarako 
Erregistro Zibilak, nahiz eta 
jaiotza-inskripzioa Arrasaten 
egon. Epeetan egon litezke 
aldeak. Eskaera egiten den 
herrian jaiotakoa izanez gero, 
nahiko epe motzean izan 
liteke. Beste nonbait jaioa 
izanda ere, normalean 3-4 
hilabetean tramitatzen da.

esAnAk

"Oraintsu arte 
'Arechavaleta', 
'Vergara' eta 
'Oñate' ziren" 

e s t e Pa n  P L a z a o L a  
b e r g a r a k o  u d a l e k o 

Debagoiena

DATA:  2014ko martxoaren 27a.
TOKIA: Arimazubi guneko aretoa (Arrasate).
ORDUA: Lehen deialdia: 18:00.
 Bigarren deialdia: 18:30.

DEIALDIA

Lehena.-  Ez Ohiko Batzar Nagusi honen akta onesteko bi 
bazkideren izendapena.

Bigarrena.-  Kooperatibaren Barne Araudiaren testu-proposamenari 
egin zaizkion emendakinak aurkeztu, eztabaidatu eta 
bozkatzea.

hirugarrena.-  Kooperatibaren Barne Araudiaren testu osoa onartzea.

Laugarrena.- Kontseilu Errektorea ahalduntzea.

Bosgarrena.- Galde-erantzunak.

GAI-ZERRENDA

Arizmendi Koop. E-ko Estatutu Sozialetako 30.artikuluak dioenari 
jarraituz, Kontseilu Errektoreak, 2014ko otsailaren 27an egoitza 
sozialean egindako bileran adostu du Arizmendi Koop. E.ko 
bazkideak Ez Ohiko Batzar Nagusi honetara deitzea, kooperatibaren 
interesetarako onuragarria delakoan.

Arrasate, 2014/02/27Jokin Mujika Dorronsoro
Lehendakaria 

ARIZMENDI, KOOP. E.AREN 
EZOHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA
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kOMUnIkAzIO tAlDEA

laguntzaileak

M ugia ezarri nahixan hasi zien 1659xan, XVII. mendian, 
eta 200 urte geruago Baionako tratauak, 1860 inguruan, 
egun ezagutzen dittugun mugak ezarri zittuan. Euro-
pan 1995ean Schengeneko hitzarmenari esker mugak 

desagertu behar zeben. Urteak pasa dira, bai, baiña ez jat pen-
tsatzen Hegoaldetik jende uholde haundirik joaten garenik 
Iparraldera, oporrak pasatzera, edo egun-pasan, Eiheralarre, 
Senperera edo Larraiñera…

Pena hartzen dot estatuek sasoe batean jarri zittuzten mugak 
guri esker inddarrian jarraitzen dabelako. Goazen, ba, Europako 
eskumak berriro mugak indda-
rrian jarri aurretik Euskal Herri 
osua erakustera. 

Gaiñera, Iparraldiari aitor-
tu bihar dotzagu eraiki daben 
nekazaritza iraunkorra, lurraren 
eta produkziñuaren arteko ore-
ka, etengabe iraunarazixaz. 
Nekazaritza lana gizarteari zer-
bitzu modura hartzen dabe, 
berba gutxi, baiña teorixak praktikan ipinitta ikusi leizke. Guk, 
aldiz, teorixak polittak, baiña ezin pasau praktikara! 1.000 behi
-buru ukuillu batian sartuta, iraunkortasunian oiñarritzen ez 
dan ereduari jarraittuta.

 Zalantza barik, biziraupenetik sortuak die hango bizimodua 
eta sortzen dien millaka giza ekimen. Ageri-agerixan mantentzen 
dabe euskal senaren funtsa, Iparralde guztian, maskaradak, 
pastoralak, kabalkadak, Xiru jaialdia, antzerkia... urtero antola-
tzen dienian. Hau suertia daukaguna! Taula gaiñean ikusten 
dienak baiño gehixago, herrittarrak adierazten daben emoziñuak 
ikustiagatik bakarrik joatia merezi dau. 

Buruan dogun muga hori indargabetzen dogunian sekulako 
aukeria dogu gure harremana Euskal Herriko paraje ezezagu-
netara bideratzeko, eta hain gertu dagoen Iparraldia hobeto 
ezagutzeko gomitta egitten dotzuet. Ahazteke! Ez egizue pentsau, 
behintzat, frantsesa behar dozuenik, gure euskeriakin be samur 
moldatzerik dago eta.

ANAjE NArBAIZA
goiena.net/komunitatea/

Iparraldian ikasitta

"Biziraupenetik 
sortuak die hango 
bizimodua eta giza 
ekimenak"

z a b a l i k

A
zkenaldian sarri entzun dugun izena da Lourdes Goi-
coechea. Gaztelera hiztegian bila hasten denak ez du 
Goico-rik aurkituko, ez eta eche-rik ere. Abizenarena 
huskeria izan daiteke, baina pena ematen du ikusteak 

Nafarroan –kasu honetan– nola ukatzen dituzten batzuek euren 
jatorria eta izatea. Beste euskaldun batzuek izan dezaketen herri 
ikuskera konpartitu ez, eta soilik nafar eta espainiar izaera 
defendatu nahi horretan, gai dira eurena duten euskara –eusk 
hasten den oro– gutxiesteko eta erasotzeko. Nola bizi ote dute? 
Jaio zirenetik, eta erremediorik gabe beraz, barruan deabru bat 
baleramate moduan sentituz imaginatzen ditut askotan.

julEN IrIONdO | jiriondo@goiena.com

'Goicoechea', 'Goikoetxea'

u st e a k  u st e

AlEx ugAldE | goiena.net/komunitatea/

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Leopoldo Maria 
Panero zenaz hiru 
oroitzapen
juan luis Zabala
berria.info/blogak/zabala/

1-Dirua eskatu zigun eta hogei 
duro (100 pezeta) eman nizkion, 
duela 25 bat urte, Arrasateko 
sanatorioan lagun bat 
bisitatzera joan eta berarekin 
topo egin genuenean. Poza 
eman zidan poeta miretsiari 
laguntza txiki bat emateak.

2-Handik urte batzuetara 
elkarrizketa bat egin nion [...] 
Ez daukat frogarik, ezin baita 
Interneten berreskuratu. 
Gogoan dudana da esan zidala 
berak oso erraz egiten zituela 
poemak; eta halaxe zen,   
poesia eginez hitz egin 
zezakeen Sebastian Lizasok 
bertsotan egiten duen bezain 
erraz.

3-Aintzat hartzen ez zaituen 
petsona horietako bat zen. 
Berarekin hitz egiten 
zenuenean, ez zitzaion axola zu 
nor zinen, nondik zentozen, zer 
iritzi zenuen ezertaz. 
Zuregandik nahi eta espero 
zuen bakarra, interesatzen 
zitzaion bakarra, zen berak 
eskatutako Coca-Cola lata eros 
eta eman zeniezaion.

Europar 
Batasuneko 
emakumeen 
hirutik batek 
jasan du genero 
indarkeria
Onintza Irureta
argia.com/blogak/onintza-irureta/

Inoizko ikerketarik handiena 
egin du Europar Batasunak. 
42.000 emakume elkarrizketatu 
dituzte. Ondorioetako bat 
hauxe: 62 milioi emakumek 
jasan dute indarkeria fisikoa 
edo sexuala. [...] 

Europar Batasuneko 28 
herrialdetako emakumeek hitz 
egin dute. Ondoko zifrak ageri 
dira Oinarrizko Eskubideen 
Europar Batasuneko  
Agentziak egindako 
txostenean.

-62 milioi emakumek 
indarkeria fisikoa edo sexuala 
jasan dute.[...]

-%22ri bikotekideak eman 
dizkie tratu txarrak.

-%5 bortxatu egin dute. 
Bortxatzailea bikotekidea ez 
denean izan 10etik 1ek esan du 
bortxatzaile bat baino gehiago 
zirela.

-%43k esan dute oraingo 
bikotekideak edo aurrekoak 
tratu txar psikologikoak eman 
dizkiotela. [...]

-%18 jazarri dute, %5 
azkeneko urtean. [...]

-18 eta 29 urte artekoen 
%20k jazarpen zibernetikoa 
jasan dute.

-%55ek esan dute jazarpen 
sexuala jasan dutela. 
Horietatik %32k adierazi dute 
erasotzailea nagusia, lankidea 
edo bezeroa izan dela.

-%67k bikotekideak 
emandako tratu txar 
gogorrenak ez dizkie jakinarazi 
poliziari, ezta bestelako 
erakundeei ere.

Morten Kjaerum Oinarrizko 
Eskubideen Agentziako 
zuzendaria da eta ikerketaren 
emaitzak eskuan ondoko hitzak 
esan ditu: "Arazoaren handiak 
azaltzen du emakumeen 
aurkako indarkeria ez dela 
emakume gutxi batzuei 
eragiten dien kontua, baizik 
eta jendarte osoa ukitzen 
duela, eta egunero. Beraz, 
arduradun politikoek, gizarte 
zibilak eta lehen lerroan 
lanean ari direnek emakumeen 
aurkako edozein bortxa 
lantzeko neurriak berrikusi 
behar dituzte. [...] Emakumeen 
aurkako indarkeria jorratzeko 
neurriei bestelako dimentsioa 
emateko garaia da.
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Bihotzez ikasten 
larraitz Arando
aretxabaleta

Gure semeak garrantziko gai 
bat du bere bizitzan: 
erraldoiak. Erraldoiak eta 
hauen mundua berarentzat 
gauza serioa dira. Errealitatea 
eta bizitza hauen bitartez 
bizitzen ikasi baitu. Hauen 
bitartez, esperimentatzen ditu 
beldurrak eta desirak, irrikak 
eta emozioak, gerturatzea eta 
aldentzea, negarrak eta 
mugak… Hau horrela dela 
ikusirik, erraldoien bitartez 
esan eta adierazi nahi digun 
guztia gustuz jasotzen dugu. 
Ondorioz, guretzat ere 
erraldoien gaia serio    
bilakatu da. 

Atzo semea eskolara 
eramateko plazera izan nuen, 
eta horri esker, eskolan esku 
artean duten proiektuaz 
bertatik gozatu nuen. Itxura 
denez, ez da gure semea 
erraldoiak maite dituen 
bakarra. 3 urtekoen geletan 
makina bat omen dira pasio 
hori dutenak. Erraldoien gaia 
proiektu bilakatuz, irakasleek 
pasio horri heldu eta ikasteko 
irrika sortu dute eskolan. 
Erraldoien bitartez, mundua 
ezagutu eta sentitzen ari dira. 
Geografia, sormena, musika, 
talde lana, hizkuntza, 
mitologia, historia… Haurrek 
Tuterakoak, Aretxabaletakoak, 
Cintruenigokoak, Bilbokoak 
eta Tolosako erraldoiak non 
bizi diren jakin nahi dute. 
Erraldoiei esker Euskal 
Herriko txoko ezberdinak eta 
Euskal Herria bera deskubritu 
nahi dituzte. Sormena, globoak 
eta egunkari paperak erabiliz, 
sortutako kiliki eta 
erraldoiekin jolasean aritzen 
dira… Dantza eta doinu 
ezberdinak dantzatu eta 
abesten dituzte. Sancha, 
Martin… Arrasateko erraldoiei 
esker, Euskal herriko 
historiako pasarte batzuk 
ezagutu dituzte. Lurra, haizea, 
sua… Iruñeko alde zaharreko 
konpartsari esker, natura 
gurtzen ikasi dute. Begiak eta 
ahoak zabaldu zaizkie Mari, 
Lamina, Errementari, 
Tartalo… pertsonaien kontuak 
entzunda. Bizitzaz ikasi dute, 
baina, batez ere, gozatu egin 
dute. Eskolatik irteten 
nenbilela harro sentitu naiz. 
Harro txikitxoez. Harro 
semeez. Harro irakasleez. 
Harro eskolaz. Bihotzez 
irakasten ari direla sentitu 
dut. Bihotzez ikasten ari direla. 
Eskerrik asko benetan!

Gutxituentzat, 
oztopo ugari
Aitor Biain umerez
oñati

Bergarako Gureak-eko langilea 
naiz, eta, hara iristeko bidean, 
gutxituentzat hainbat oztopo 
daudela adierazi nahi nuke. 
Labegaraietako autobus 

geltokitik Gureak-era goazela, 
bidea zuloz eta mendixkaz 
betea dago; hori guretzat arazo 
bat da, eta, horrez gainera, 
bidegorri horrek ez du ongi 
betetzen Europako legedia. 
Izan ere, ondo izateko,  
Oñatitik Arrasatera dagoen 
modukoa izan behar luke eta 
oinezkoen bidea babestua izan 
beharko litzateke bertatik 
bizikletarik ibil ez dadin. Ni 
gutxitua naiz eta horregatik 
eskatzen dut konpontzeko. 
Oinezkoek eta txirrindulariek 
batera ibili behar duten 
lekuetan, txirrindulariak, legea 
betez, bizikleta eskuetan 
eraman behar du, nahiz eta 
bidegorria izan, oinezkoa 
seguru egon dadin. 

Bergarako Udalari eta Foru 
Aldundiari eskatzen diet 
behingoz konpon dezatela eta 
legeak betearaz ditzatela. 
Zorrotzak izanez. 
Irisgarritasuna bermatuz.

Herritarron esku 
dagoelako...
Iñaki lasa eta jokin Biain
(gure esku dago taldearen izenean)
bergara

Euskal Herriko beste herri 
ugaritan bezala, lau bat 
hilabete dala sortu giñuan 
Bergaran be Gure Esku Dago 
taldea. Hilabete hauetan, 
pixkanaka, badoia taldea 
finkatzen. 

Gure Esku Dago herri 
dinamika bat da. Bi helburu 
nagusi ditugu: batetik, Euskal 
Herrixak bere etorkizuna 
erabakitzeko eskubidia 
aldarrikatzia; eta bestetik, 
sentsibilitate desberdineko 
herritarrak elkartzia.

Aspaldian horrenbeste 
gatazka daren herri honetan 
herritarrok elkarren bidelagun 
izateko adosgune bat eratziak 
garrantzi haundixa dauka, gure 
ustez. Desberdintasun politiko, 
ekonomiko eta sozialak albo 
batera lagata, elkartu gaitezen 
danok oinarrizko eskubide 
baten alde egiteko: erabakitzeko 
eskubidia.

Hemendik ekainera 
bittartian, herrixan ekintza 
ugari izango ditugu. 
Martxoaren 22an aurkezpen 
ekitaldixa egingo dogu; Erramu 
Zapaturako ekintza ikusgarri 
bat antolatzen ari gara, eta 
Bergarako Pazkoetako 
igandean, ekainak 8, giza 
katean parte hartuko dogu! 
Durangotik Iruñera daren 123 

kilometruak lotuko die 50.000 
bat lagunek eskua emonaz eta 
horien artian egongo gara 
bergararrak, guri dagokigun 
tartian gutxienez 600 lagun 
batuz. Gogoratu dagoeneko 
salgai dauzkagula bertan parte 
hartzeko txartelak 5 euroren 
truke! 

Ekintza hauek guztiak egin 
ahal izateko, ekimenak merezi 
daben moduko talde sendua 
izatia nahi dogu eta zuen 
laguntza behar-beharrezkoa 
dogu hortarako. Gazte, heldu 
zein jubilatu, langile edo 
langabe, bertako nahiz 
kanpoko, ateak zabalik ditugu 
denentzat! Hori dela eta, 
guregana hurbiltzeko 
gonbidapena egiten dogu, lotsa 
gabe gerturatu, astelehenero 
Irizar jauregiko gorengo gelan 
elkartzen gara, 18:30ean.

Guk gure esku dagon dana 
jarriko dogu. Zuen zain gare, 
animatu!

PNVk tranpa 
egiten du
Igor tome
oñati

Aurreko astean Oñatiko PNVk 
idatzitako gutunaren harira 
idazten dut gutun hau. Egia 
esan, ez zait aproposa iruditzen 
duela 11 urteko trapu zaharrak 
ateratzen hastea eta, beraz, ez 
dut Oñatin burutu den 
kanpainarekin bat egiten. Hala 
ere, lotsagarria iruditzen zait 
oraingoan ere ekintza hori 
ezker abertzaleari egoztea. Asko 
dira gure herrian EAJrekin 
kritikoak diren sektoreak, eta 
ez da bidezkoa, zuen interes 
politikoak direla medio, errua 
beti berdinari botatzea. 
Oposizioan ere duintasun 
minimo bat eduki behar da. 

Hala ere, garbi daukat zuen 
aurreko asteko adierazpenen 
atzean helburu politiko jakin 
batzuk daudela. Zuek nahi 
duzuena kritika politikoak 
ekiditea da. Edozein kritika 
politiko "errespetuaren" eta 
"etikaren" eremura eramaten 
duzue, edukiari ihes eginez. 
Zuen erabaki politikoek sortzen 
dituzten ondorioen aurrean 
inpunitate osoa eduki nahi 
duzue, horretarako eztabaidak 
beste toki batzuetara 
desbideratuz. Noiz hitz egingo 
dugu arazoen muinaz?

Baina zuen helburuak 
oraindik haratago doaz. 
Kanpaina horren "moduak" 
gogor salatzen dituzue. Zuen 

helburua kale kanpainak 
(kartelak, pegatinak…) 
kriminalizatzea da. Hau da, 
guztiok aukera berdintasunean 
aurkitzen garen gune bakarra 
(hots, kalea) deuseztatu nahi 
duzue. Guztiz logikoa iruditzen 
zait hori bilatzea, 
komunikabide gehienak zure 
esanetara daudenean. Ba, zuen 
baliabideak ez dauzkagunok 
gure bideak aurkitu behar 
ditugu, eta kalea horietako bat 
da. "Irainei" dagokienez, ez dut 
uste pegatina horietan agertzen 
dena zuek ETBn botatzen 
dituzuenak edota azkeneko 
hauteskundeetan atera 
zenituzten panfletoak 
(bidegurutzearenak) baino 
gogorragoa denik. Hori bai, 
zuen pozoia sofistikatuagoa 
da…

Ahoa "demokrazia" 
hitzarekin betetzen duzue, 
baina ideien konfrontazio 
demokratikoa da, hain zuzen 
ere, beti ekiditen duzuena. Eta, 
horretarako, askotan 
barregarriak izatera iristen 
diren trikimailuak erabiltzen 
dituzue. Utziozue eztabaidak 
distortsionatzeari eta hasi 
zaitezte horrenbeste miseria 
sortzen ari den zuen gizarte 
eredua nola defendatu 
pentsatzen. Hori bai, parean 
izango gaituzue.

Bilduk ez du 
pertsonengan 
sinesten
joxe Miel uribarren eta Aitor 
gabilondo
(aretxabaletako eaj-PnVren 
izenean)
aretxabaleta

2012ko otsailaren 22an 
Bilduren 34 alkatek 2013 
hasieran Atez Atekoa ezartzen 
hasiko zirela ziurtatu zuten. 

Ez dago zalantzarik, ezker 
abertzalearen erabaki politiko 
bat izan zen, eta orain EAJri 
atez atekoaren kontrako 
mugimenduaren atzean egotea 
leporatzen dio, zaborren gaia 
politizatu izana leporatzen,  
hauteskundeei begirako 
asmoak ditugula eta.

Aretxabaletako alkate Ana 
Bolinagak zorrotz betetzen du 
bere alderdiko buruek 
agindutakoa, hau da, 
ezkertiartasuna. Agintean egon 
aurretik, "eman hitza Herriari" 
"Herriak hitza, Herriak 
erabakia" oihukatzen zuten. 
Gutxi iraun die aldarri hark 

eta ahal izan duten bezain 
pronto, Herri hori 
aldebakartasunez hartutako 
erabaki alderdikoien 
pairatzaile bilakatu da.

Ikusi besterik ez dago zer 
gertatzen ari den Herri batean 
eta bestean, atez atekoaren 
aurka jasotako sinadurekin 
edo eta ospatu diren Herri 
galdeketekin, jada zortzi, non 
ezker abertzaleak bere esku 
egon den guztia egin duen 
galdeketak burutu ez zitezen 
eta burutu ondoren lortutako 
porrotaren aurrean, herriaren 
borondateari muzin egin eta 
atez atekoa inposatzeko.

Ez da, gizartearen 
gehiengoaren aurka, Herriari 
ezarri dion inposaketa 
bakarrik. Orain ezker 
abertzaleak ogia eta gatza ere 
ukatu egiten dizkio. Alkateak 
ez du aretxabaletarren 
borondatean sinesten, ez eta, 
inposaketarik gabe, ondo 
egiteko gai izango direnik ere. 
Bilketa sistema nahitaezkoa 
izango da. Alkateak ez du 
ulertzen mila eta piku 
pertsona, berari gehiengo osoz 
alkatetza eman ziotenek baino 
gehiago, gutxienez zaborren 
gaian naturalki, denaren eta 
denon aurka zapalgailua 
pasatzeaz ezaguna den 
agintzeko modu despotiko 
horren aurka agertzea. Ezker 
abertzaleak ez du sinesten, ez 
du konfiantzarik, agintera 
eraman duen Herriarengan.

Aretxabaletan 1.704 izan 
ziren atez atekoaren aurka jaso 
ziren sinadurak. 1.513 bozka 
lortu zituen Bilduk, eta 630 
EAJk, 2011. urteko udal 
hauteskundeetan. Euskal 
Autonomia Elkargoko 
hauteskundeetan EH-Bilduk 
1.479 bozka lortu zituen eta 
EAJk 1.250.

Edozein kasutan, 
Aretxabaletan atez atekoaren 
aurka jasotako sinadura 
kopuruak aise gainditzen du 
Bildu edo EH-Bilduk lortutako 
bozka kopurua; honek argi eta 
garbi uzten du koalizioa 
bozkatu zuen jende asko 
kudeaketa modu horren aurka 
dagoela, gutxienez zaborren 
kontuan. EAJ plataformaren 
atzean dagoela esateak, 
arazoaren ikuspegi arina 
agerian uzteaz gain, 
Aretxabaletatik kanpo euren 
buruzagiek hartutako 
erabakien eraginez, hori bai, 
aretxabaletarren interesetan 
pentsatu gabe hitzez hitz bete 
dutena, jasaten ari diren 
ondorioen aurrean, agerian 
uzten du ezker abertzalearen 
urduritasuna.

Guk, EAJkook, 
pertsonengan sinesten dugu. 
Bilduk alderdiaren 
interesetarako soilik erabiltzen 
ditu euren bozkak.

Bilduk pertsonengan 
sinetsiko balu eta 
aretxabaletarrak errespetatuko 
balitu, aspaldi dei eta ospa 
zezakeen herri galdeketa 
arazoa konpontzeko. Oraindik 
garaiz gabiltza. Guk emaitza 
errespetatuko dugu. Bilduk 
berdina esan al dezake?

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00
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Hego Korean, Kooperatibismoaren 
Formakuntza-Zentroa egingo dute, 
eta Mondragon Unibertsitateak 
lagunduko du horretan. Zentro 
horren bultzatzailea da Kyung-seo 
Park hegokorearra. Nazio Batuen 
Erakundeko Giza Eskubideen 
Ikerkuntza Zentroko presidentea 
ere bada. Hego Korean eta Euro-
pan hezitako soziologoa eta Filo-
sofian eta Dibinitatean doktorea 
da. Bakea, Korearen bategitea eta 
giza eskubideak dira bere pasioak, 
eta horien gainean hitz egin zien 
martitzenean MUren Enpresagin-
tza fakultateko ikasleei.
Mondragon unibertsitatearekiko 
sortuko den harremanetik zer espe-
ro duzu Hego korearendako?
Gure ikasle gazteak Mondragon 
Unibertsitatera bidaltzeko asmoa 
dugu, eta bihartik [eguaztena] 
aurrera zehaztuko dugu zelan eta 
zenbat urterako. Horrez gain, 
gertu gaude Mondragon Uniber-
tsitateko ikasle batzuk Koreara 
gonbidatzeko. Elkartruke progra-
ma bat da eta etorkizunean koo-
perazioa indartuko du.
Hitz egin dezagun bakeaz. Zure iri-
tziz, norbanako guztiak bakearen 
mezulariak izan gaitezke. Zelan egin 
dezakegu hori?
Behin sinistuta gaudenean bakea 
bakarrik bakearen bidetik lor 
daitekeela, behin hori garbi dagoe-
nean norbanakoarendako, sare 
edo talde bat osatuko dugu elka-
rren artean, eta talde horrek ahots 
bat izango du besteenganako, hau 
da, bakea lortzeko gerra bide bat 
dela behin eta berriz dioten horien-
ganako. Prozesu luzea da, eta 
horregatik, norbanakoak bakean 
sinistea garrantzitsua da taldeko 
mugimendu bat egon dadin.
Zelan egin dezakete Ipar koreako 
eta Hego koreako herritarrek bake 
horren aldeko bidea?
Zoritxarrez, eta gure borondatea-
ren aurka, Ipar Koreako eta Hego 
Koreako jendearen artean eraba-
teko blokeoa dago, baina itxaropen 
handiak ditugu etorkizun hurbi-
lean nolabaiteko komunikazio 
sistema bat izateko. Adibidez, 
Hego Korean badago industrialde 
bat, Ipar Koreako langileak ditue-
na. Komunikazio eta kolaborazio 
adibide bat da hori.
Sarri izan zara Ipar korean. Zelakoak 
dira hango agintariak?
Gaur egungo erregimenak argu-
mentu asko ditu eta erregimena 
justifikatzeko ematen ditu, baina 
ez dago argumentu horiekin ados 
egon daitekeen nazioarteko era-
kunde edo eragilerik. Errugabeak 
gose diren bitartean, errugabeak 
sufritzen dauden bitartean eta 

errugabeak alderdi komunista 
boteretsuak txokoratuta dituen 
bitartean, ez da hala izango.
Hori dena kontuan izanda, zelan 
uste duzu bat egin dezaketela bi 
koreek?
Ez da lan erraza, ez, baina nik 
argi ikusten dut mugaren alde 

bateko eta besteko jendearen bene-
tako borondatea, eta bat egiteko 
borondatea da hori. Jende erru-
gabearen nahiak etorkizunean 
bizirik badirau, gure ametsa egia 
bihurtuko da.
Zure hitzaldian, Mendebaldeko eta 
Ekialdeko Alemaniaren bategitearen 
erreferentzia erabili duzu. Ze neurri-
tan izan daiteke hura bi koreen baliz-
ko bategite prozesu baten eredu?
Ekialdeko eta Mendebaldeko Ale-
maniaren orduko egoerak eta Ipar 
eta Hego Korearenak oso desber-
dinak dira. Baina alemanek lezio 
batzuk ikasi zituzten bategite 
prozesu hartatik, eta horiek gure-
ganatu ditzakegu guk. 
Europa oso ondo ezagutzen duzu. 
Zer diozu ukrainiako gertakizunen 
gainean?
Bertako jendearen askatasun nahia 
lotura zaharrak eta lehengo Sobie-
tar Batasunarekiko harremanak 
baino askoz, askoz garrantzitsua-
goa da. Gerraren mehatxua izan-
go da, baina Nazio Batuak bertan 
dauden bitartean eta bakezaleak 
gehiengoa diren bitartean, ezin 
da gerrarik egon Ukrainian. 

Biolentzia eten beharko litza-
teke, eta, horrez gain, aurreko 
presidentea eta aurreko erregimen 
ustela kondenatu egin beharko 
lirateke. 
kooperatibismoak lagun diezaieke 
giza eskubideei?
Nazio Batuek ez dituzte inoiz giza 
eskubideak definitu, ez dute inoiz 
esan zertan datzan. Nire ustez, 
bost zutabe dituzte giza eskubideek, 
eta horietako bat garapen esku-
bidea da. Horren barruan, globa-
lizazio prozesu bat egon da, eta 
itxaropen handiak zeuden hasie-
ran, baina orain ikusi da kontra-
koa gertatu dela, hau da, mundua 
polarizatu egin dela. Sistema pola-
rizatu horretan, mugimendu koo-
peratiboa aukera bat da, baina 
baita joera bat ere. Hego Koreak 
merkatuaren sekulako eragina 
du, eta enpresa handiek irabaziak 
dituzte, baina horiek ez dira jen-
dearengana ailegatzen. Gu hemen 
gaude, Koreatik, kooperatibismoaz 
gehiago ikasteko, korearrendako 
eredu bat izan daitekeelako.
Enplegu aukerak ekarriko ditu korea-
ko jendearendako?
Bai, sinistuta nago horrekin. Gaz-
teengan sorkuntza iniziatibak 
bultzatuko ditugu, euren eredua 
garatu eta han eta hemen zabaldu 
dezaten. Bestalde, MUko ikasleak 
Koreara etor daitezke eta hango 
askotariko egoerak ikusi; horrek 
lagundu egingo die gero, etxera 
itzultzen direnean. Elkarren gai-
nean ikasteko grina sustatu behar 
dugu gazteeongan.

kyung-seo Park | nazio batuetako giza eskubideen zentroko presidentea

"korearrendako eredua izan daiteke 
mugimendu kooperatibista"

Kyung-seo Park, martitzenean Enpresagintza fakultatean.  |   Leire kortabarria

"Errugabeak gose 
eta sufritzen dauzka 
Ipar koreako alderdi 
komunistak"

"Mundu polarizatu 
baten, kooperatibak 
aukera bat eta joera 
bat dira"

banandutako korearen errealitatea mUko oñatiko ikasleei gerturatu zien kyung-seo Parkek
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AKUPUNTURA
INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ETxEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

AlBAITARIAK
ETxEBERRIA JUlIO  
(DEBAGOIENEKO AlBAITARI OfIZIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

DENTISTAK
ANE lASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 
943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KlINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KlINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KlINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORTZ KlINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

BERGARA HORTZ KlINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvIGlIA SIlvANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

GOROSABEl J. AlBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE ANE MAITE / ITZIAR ARANDO
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

MAZMElA BOlINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MAlKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOlOGIA
TAMAyO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK
INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOlOGIA
GOROSARRI ZUBIZARRETA, xABIER DOKTOREA 
TROJAOlA ZUlUETA, lURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA
AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROPRAKTIKA ZENTROA
lARRAñAGA ANDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

lOGOPEDIA
PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK
AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

ETxEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

OPTIKAK
BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORTOPEDIA
MARIA vICTORIA ANITUA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK
UDAlAITZ MEDIKU-ZENTROA  
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA
BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

ETxEBERRIA ANA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

PODOlOGOAK
ERDIKO KlINIKA PODOlOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IKERlEKU PODOlOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOlOGIA KlINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKIATRA
GAllASTEGI PABlO
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

PSIKOlOGOAK
ARKAITZ IRAZABAl PSIKOlOGO KlINIKOA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

GARMENDIA lANDER 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

NUñEZ TxOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yOGA
SAMADHI yOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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d u e l a  5  u r t e

175 etxebizitza zozketatu zituen 
Jaurlaritzak Uarkapen. Gelmako 
131 eta Uribarriko 44 izan ziren 
adjudikatutakoak. Bertara hur-
bildutako batzuk emoziozko mal-
koekin, beste batzuk murumakur, 
eta gutxi batzuk haserre irten 
ziren zozketatik. Javier Madrazo 
sailburua eta Ino Galaparsoro 
alkatea zozketan izan ziren. 

etxeak banatu zituzten
2009-03-06

d u e l a  1 0  u rt e

Monterron parkea hilabetez itxi zuten gai-
xorik zeuden zuhaitzak botatzeko. Martxoa-
ren 8an hasi ziren lanak eta hilaren 29ra 
arte iraun zuten. Udaleko teknikariek esan-
dakoaren arabera, Cerambicidos izeneko 
intsektu batek barrena jan zien zuhaitzei, 
hauek hustu arte. Botatako zuhaitzak oso 
antzinakoak ziren, Monterron zabaldu zen 
garaikoak (XVIII. mendekoak), eta 25-30 
metroko garaiera zeukaten.

2004 -03-08

Monterrongo zuhaitzak bota
Frankismoaren azken urteak abiapuntu 
hartuta, Iñaki Berezibar idazleak 1961-1975e-
ko hezkuntzaren gaineko liburua argitaratu 
zuen. Juventudes Viatorianas izenburua jarri 
zion Arrasateko San Viator eskolako hez-
kuntza sistemaren gaineko liburuari. Aur-
kezpenean hauxe esan zuen: "Umetan frai-
deekin gertatutakoak batzen ditu liburuak, 
zer-nolako testuak erabiltzen ziren, zelako 
hezkuntza mota sufritzen genuen...".

2004 -03-05

Juventudes viatorianas aurkeztu

Bota zuten zuhaitzetako bat.  |   amaiagoia Lasagabaster

a
rrasateko Aratusteak pasata, 
jai horietan protagonista izan 
ohi den Andoni Altzelairekin 

hitzordua egin dugu. Erretiratu-
ta dagoenez, jaiak prestatzen 
laguntzeko denbora luzea duela 
esan digu, eta kalean giro ona 
sumatzen duela gaineratu.
Saltsa guztietan sartuta dagoen 
perrexila zarela diote herrian, jaiak 
benetan bizi dituzun gizona zarela... 
Egia da hori?
Baliteke horrela izatea, jaiak 
topera bizi izatea gustatzen zait, 
eta hori herriko jendeak bada-
kiela uste dut. Urteak aurrera 
doaz, baina, eta orain parranda-
rako tarte txikiagoa daukat. Joan 
den astean Aratusteak izan  dira, 
eta aitortu behar dizut urteak 
igarri egin ditudala oraingoan. 
Normala. Aratuste-zalea izanda, 
mozorro desberdinekin irten ohi 
zara inguruko herrietan...
Bai. Guk asteburu osoa aprobe-
txatu nahi izaten dugu. Larun-
batean, Arrasateko desfilean 
parte hartzen dugu lagun guztiok. 
Igandean, berriz, deskantsua 
hartzen dugu. Bueno, deskantsua 
edo... Parranda-deskantsua, hobe-
to esanda! Igandean Aretxabale-
tako Aratusteetara joateko ohi-
tura dugu, han dagoen giroa 
ikusi eta etxera bueltatu. Azkenik, 
martitzeneko sardinaren hileta-

ren antolaketan eta Herriko Pla-
zan egiten den ekitaldian parte 
hartzen dut. Horren ostean, kalean 
bueltatxoa egiten dugu, eta aitor-
tu behar dizut gau horretaz gehia-
go gozatzeko aukera dudala erre-
tiratuta nagoenetik.
Aratusteak pasio dira zuretzat, 
beraz. Nondik datorkizu?
Aratusteetako nire lehen oroi-
tzapena duela 55 urtekoa da, 60ko 
hamarkada hasierakoa, hain 
zuzen. Sasoi hartan, gure gurasoen 
adineko jendea ordura arte debe-
katuta izan ziren Aratusteetan 
parte hartzen hasi zen, eta orduan 
hasi zitzaidan jai hauenganako 
zaletasuna. Handik urte batzue-
tara, berriz, sardinaren kontua 
hasi zen. 1999an izendatu nindu-
ten SUDCeko presidente, eta 
ordurako 20 urte neramatzan 
sardinaren hiletaren antolakun-
tzan. Pentsa, guztira 35 urte ingu-
ru izango dira saltsa hauetan 
sartuta nagoela.
lagunen artean sortu zen sardina-
ren hiletaren kontua...
Antton Zumalde eta Margusino 
zena hasi ziren sardinaren kon-
tuarekin. Gero, gu sartu ginen, 
eta istorio honi jarraipena eman 
nahi izan genion. Gaur egun, 
Mikel Sanzberro, Jose Luis Albes 
eta hirurok gabiltza sardinaren 
hileta antolatzen. Orain dela bost 

urtetik hona gabiltza lan hauetan, 
erretiratu ginenetik-edo, gutxi 
gorabehera.
Horrez gain, SudCek urtean zehar 
antolatzen dituen beste zenbait 
ekimenen antolakuntzan ere parte 
hartzen duzu...
Bai, orain Aratusteak direla-eta 
sardinaren hileta antolatzen ibi-
li garela esan dizut. Honen ostean, 
berriz, doke txapelketa etorriko 
da Aste Santu buelta horretan; 
eta gero, danborrada antolatzen 
hasiko gara sanjuanei begira. 
Ordurako, karrozak eraiki behar-
ko ditugu ospitale ondoan dau-
kagun tailerrean. Eta hori baka-
rrik ez. Jaietan egiten den helduen 
bazkaria ere guk antolatzen dugu, 
eta horrek lan handia eskatzen 
digu. Guztira, hamar bat ekintza 
antolatzen ditu SUDCek urtean 
zehar, eta guztietan parte har-
zeko ohitura daukat. Ikusten 
duzunez, ez daukagu aspertzeko 
denborarik.

Eskerrak erretiratuta zauden... 
denborarik baduzu horrenbeste 
kontutan sartuta ibiltzeko?
Aitona ere banaiz, eta umea zain-
tzen denbora egiten dut. Orain, 
baina, lanean nenbilenean baino 
denbora luzeagoa daukat. Lehen, 
egunero zortzi ordu egiten nituen 
lanean, eta gero familiaz ardura-
tu behar nuen. Orain, berriz, 
goizeko bederatzietan etxetik irten 
eta eguerdira arte kalean ibiltzen 
naiz, eta arratsaldean ere libre 
izaten dut, normalean. Jaiak anto-
latzea lana da, baina baita zale-
tasuna ere; beraz, ez dut uste 
kexatzeko moduan nagoenik.
jaien antolakuntzan parte hartzea 
festaz gozatzeko beste modu bat 
izan daiteke, beraz...
Zure lana dela ikusten duzu, jen-
deak positiboki baloratzen duena, 
gainera, eta horrek asko pozten 
nau. Asko disfrutatzen dut jaien 
alde lan egiten, eta etorkizunean 
ere horretan jarraituko dut.

Andoni Altzelai, SUDCek ospitale ondoan duen lokalean.  |   mikeL arregi

andoni altzelai  Festazale amorratua, urtean 
zehar arrasaten antolatzen diren hainbat jairen 
antolaketan ikusten dugu. bada, aste honetan 
egin den sardinaren hiletan ere izan da.   |  MIkEl ArrEgI 

"Jaiak antolatzea 
lana da, baita 
zaletasuna ere; ez 
nago kexatzeko 
moduan"

"guztira 10 bat 
ekintza antolatzen 
ditu SudCek 
urtean zehar"

"Ihauterietatik 
dudan nire lehen 
oroitzapena duela 
55 urtekoa da"

nire HerriAn

AsteBuruetAn 
dAGoen GiroA

pArte-HArtze 
txikiAGoA

:)

:(

Herrian denetarik 
daukagula uste dut, eta 
esan beharra daukat kalean 
daukagun giroa oso ona 
dela, oro har. Gero, 
badakizu, beti dago 
astakeriaren bat edo beste 
egiten duenen bat, gaztea 
edo nagusia izan daiteke, 
horrek berdin dio. Dena 
den, jende ugari ibiltzen da 
asteburuetan, eta horrek 
asko pozten nau.

Gazteen parte-hartzea ez 
da lehen zena modukoa. 
Guk, beharbada, hazten 
joan ginenetik jaso izan 
dugu herrian antolatzen 
diren hainbat ekimenetan 
parte hartzeko joera. 
Gaueko giroa ere 
desberdina da orain. Guk 
parranda egunez eta gauez 
egiten genuen eta orain, 
berriz, gazteek lo egiten 
dute gauez irteteko.

h e r r i ta r r a kArrAsAte
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H e r r i a k
eskoriAtzA

MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren bueltan, zerbitzu adjudi-
kazio kontratua sinatu zuten joan 
den martitzen goizean Eskoria-
tzako Udalak eta Clara Campoa-
mor elkarteak. Emakumeak 
defendatzeko eta aholkularitza 
emateko asmoa du urtebete iraun-
go duen akordio horrek. 

Hitzarmena sinatu aurretik, 
Eskoriatzako udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan egindako age-
rraldian jakinarazi zuten bi arlo-
tan egingo dutela elkarlanean 
lan. Alde batetik, genero indar-
keriaren edo sexu erasoen bikti-
ma izandako emakumeei arreta 
eskaintzeko udal jarduera eta 
koordinazio protokoloa egiteko 
konpromisoa hartu dute; asmoa 
da urtea amaitu baino lehen egi-
tea Amuska emakumeen elkar-
tearekin eta herriko osasun zen-
troko langileekin batera. 

Bestetik, Eskoriatzan ema-
kumeen eta seme-alaben eskubi-
deei buruzko aholkularitza sozio
-juridikoa eskainiko du Clara 
Campoamor elkarteak. Bada, 
datorren astean bertan jarriko 
dute martxan debalde izango den 
zerbitzu berria. 

Astean behin
Agerraldi berean azaldu zenez, 
astean behin etorriko da elkar-
teko abokatu Jose Migel Fernan-
dez zerbitzu hori bi orduz eskain-
tzera. Aholkularitza juridiko hori 
behar duten eskoriatzarrek Gizar-
te Zerbitzuetara jo beharko dute 
aurretik, udaletxean dauden bule-

goetara joanda edo 943 71 31 36 
telefono zenbakira deituta. Han-
go langileak arduratuko dira 
jasotako eskaerak bideratzeaz. 
Arreta zerbitzuaren eguna zehaz-
teke badago ere, eguaztenean edo 
eguenean, arratsaldez izango dela 
iragarri zuen prentsaurrekoan 
Eskoriatzako Prebentziorako 
teknikari Myriam Beltran de 
Herediak.

orain artekoa "motz"
Esan beharra dago orain arte 
genero indarkeriaren edo sexu 
erasoen biktima izandako ema-
kumeei zuzendutako laguntza 
psikologikoa eta juridikoa eskai-
ni izan dela Eskoriatzan, Gipuz-
koako Diputazioaren eskutik. 
Baina, Beltran de Herediaren 
arabera, Diputazioak eskainita-
ko laguntza juridiko hori "motz" 
geratzen zen. Horren harira, 

honakoa azaldu zigun: "Saio bat 
bakarrik eskaintzen da; motz 
geratzen da eta eskatzen duen 
jendea zer egin jakin barik gera-
tzen da. Epaitegian debaldeko 
zerbitzua eskatzen badute, pro-
zesua oso luzea izaten da; bada, 
horretaz jabetu gara, eta zerbitzu 
osagarria martxan jartzea pen-
tsatu dugu".   

udalaren jarrera irmoa
Esan bezala, egoera ikusita, horri 
erantzuna ematea erabaki zuten; 
horren bueltan, "baliabide txi-
kiko" Udala dela jabetuta, Clara 
Campoamor elkartera jotzea 
erabaki zuten. Bada, martitze-
neko agerraldian, Eskoriatzako 
Udalaren jarrera txalotu zuen 
elkarteko presidente Blanca 
Estrella Ruizek: "Akordioa onar-
tu dugu Udalak jarrera irmoa 
duelako biolentzia ororen 
aurrean, eta, guri dagokigunez, 
baita emakumeenganako eta 
umeenganako biolentziaren 
aurrean ere". 

Horrez gain, dituen baliabi-
deak ondo erabiltzeko dei egin 
zuen Clara Campoamor elkarte-
ko ordezkariak, eta, horren hari-
ra, Udal osoaren baina bereziki 
udaltzainen eta Gizarte Zerbi-
tzuetako langileen lana nabar-
mendu zuen. 

udalbatza osoa lanean
Beñat Herce alkateak ere egin 
zuen berba. Proiektua udalbatza 
osoari esker aurrera irten dela 
azpimarratu zuen. Honakoa adie-
razi zuen: "Esku artean dugun 
proiektua korporazio guztiak 
bere gain hartzen du. Gai horren 
gainean hainbat mozio aurkeztu 
dira osoko bilkuretan, eta bil-
kurak ere egin ditugu horren 
bueltan".

Beñat Herce alkateak gaine-
ratu zuen "kanpoan laguntza" 
eskatu badute ere, gaitz horren 
aurrean agerikoa dela denon 
konpromisoa. Honakoa nabar-
mendu zuen: "Eskoriatzatik ema-
kumeenganako indarkeria mota 
guztia ezabatzea lehentasunezkoa 
da guretako, eta, hortaz, orain 
arte inplikatu bagara ere, aurre-
rantzean ere bide bidetik jarrai-
tuko dugu lan egiten". 

eskoriatzako Udalaren eta Clara Campoamor elkartearen artekoa da 

Protokoloa egitearekin batera, zerbitzu juridikoa jarriko dute martxan

Emakumeei laguntzeko 
hitzarmena sinatu dute

Udaleko eta Amuskako ordezkariak Clara Campoamor elkarteko Blanca Estrella ruizekin.  |   mirian biteri

Mozioa osoko 
bilkuran

Martxoaren 8aren harira, 
emakumeen eskubideen 
aurkako erasoei buruzko 
mozioa onartu zuten 
otsaileko osoko bilkuran; 
Ezker Anitza-IU taldeak 
aurkeztutako mozioa 
Elizateetako bi ordezkarien 
abstentzioarekin eta 
bilkuran izandako beste 
zortzi zinegotzien aldeko 
botoarekin onartu zen.

Abortuaren Lege 
proiektua bertan behera 
uzteko eskatzen da eta 
berdintasunaren alde lan 
egiteko konpromisoa 
hartzen da, besteak beste.

Kafe tertulia 
eta tailerra

Emakumeen Nazioarteko 
Egunaren bueltan, ekimen 
bi gertatu dituzte herrian.

GAur, eGuBAkoitzA

18:00 erain osasun 
integrala aholkularitzako 
Virginia belategiren eskutik, 
Adueñándome de mis 
palabras tertulia, museoan.

BiHAr, zApAtuA

10:00-13:00 rafa Carrietek 
eskainitako defentsa 
pertsonalari buruzko tailerra, 
pilotalekuan. debalde da.

Amilaga 39, Bergara  •  Tel./Faxa: 943 76 12 99  •  e-posta: euskalduna@harrespil.net

Hileta Zerbitzuak

BEILATOKIA • ETENGABEKO ZERBITZUA • LORE KOROAK 
ESKELAK • TRAMITE GUZTIEN BIDERATZEA
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Udaleko Emakume Sailak eta 
Emakume Txokoak denetariko 
ekintzak antolatu dituzte bihar-
ko Emakumeen Nazioarteko 
Eguna dela-eta. Feminismotik 
eragiten! lelopean, martitzenean 
egin zuten lehen ekintza: Andre-
detan prozesu parte-hartzailea-
ren aurkezpena. 

Bagarako Iraitz Agirrek eta 
Udaleko Berdintasun teknikari 
Maider Morrasek gidatu zuten 
Kulturaten egindako aurkezpe-
na. Ekimena aurkezteaz gain, 
bertaratutakoen lehen ekarpenak 
jaso zituzten. Hala ere, aste 
bukaeran izango dira Martxoa-
ren 8ko egitarauko ekintza aipa-
garrienak. Kultura ekintzez 

aparte, bihar Seber Altube pla-
zan egingo den emakume artisau 
eta baserritarren azoka nabar-
mendu beharra dago. Manifes-
tazioa ere bihar izango da, Seber 
Altube plazatik irtenda (19:00). 

erakusketa eta ikastaroak 
Martxoaren 10etik 24ra Mar-
txoaren 8ko kartelen erakus-
keta irekiko dute Emakume 
Txokoan. Era berean, martxo 
amaierarako eta apiril hasie-
rarako bi ikastaro antolatu 
dituzte: Herrigintza feminismo-
tik eta Autodefentsa feminista 
tailerra. Izena emateko, Ema-
kume Txokora jo: 943 79 41 39. 
Takarraran lasterketa, bestalde, 
maiatzaren 10ean egingo da. 

Azoka, manifestazioa eta beste 
bihar, Emakumeen Egunean

Emakume artisau eta baserritarren azoka bihar Seber Altuben.  |   goiena

Abaroa erretiratuen elkarteak 
urteko batzar orokorra egin-
go du martxoaren 21ean. 
17:00etan izango da, lehen 
solairuko E eta D aretoetan. 
Aurreko bilerako aktaren 
irakurketa, aurreko ekitaldi-
ko memoriaren irakurketa, 
2013. urteko balantzearen eta 
kontuen irakurketa, 2014. 
urterako aurrekontua eta irten 
daitezkeen gaien inguruan 
jardungo dute. Abaroa elkar-
teak adierazi duenez, edozein 
bazkide kontu, administrazio 
edo antolakuntzari dagokion 
edozein datu ezagutu nahi 
izanez gero, elkartearen bule-
gotik pasa daiteke. 

Abaroa elkartearen 
batzar orokorra 
hilaren 21ean

Arrasate Zientzia Elkarteak 
Polmetasako lantegi berriaren 
aurrealdeko Barrenatxo erro-
ta mantendu eta eraberritu 
gura du. Aspaldikoa da Barre-
natxo balioan jartzeko ahale-
gina eta prozesuaren amaieran 
Udalak erabaki zuen nahikoa 
zela errotaren oinarrian aztar-
na batzuk eraberritzearekin. 
Hori ikusita, AZEkoek atzo 
eman zuten administraziorako 
auzi prozesura jo dutenaren 
berri, eta ateratako sententzia 
betetzeko eskatu diote Udala-
ri. Sententziaren arabera, XV. 
mendeko errotaren bolumena, 
egitura eta itxura gorde behar 
da, AZEkoek azaldu dutenez. 

Barrenatxo mantendu 
eta epaia betetzeko 
eskatu diote Udalari

O h a r r a k

1962An JAiotAkoAk
Aurten, martxoaren 15ean 
elkartuko dira. 11:00etan batu-
ko dira Herriko Plazan, bisi-
ta gidatu batekin hasteko.

ABAroAkoAk eskoziArA
Eskoziara egin behar duten 
bidaia dela-eta bilera egingo 
dute hilaren 11n Etxaluzeko 
bigarrren solairuko E eta D 
geletan (16:00).

j.B.  |  arrasate

Hiru hilabete baino gehiago fal-
ta diren arren, San Juan jaiak 
antolatzen hasi gura du Udalak. 
Duela bi urte hasi ziren jaiak 
parte hartze prozesu bidez anto-
latzen eta aurten ere ateak zabal
-zabalik dituzte jaiak prestatzen 
laguntzeko gogoz dabiltzan elkar-
te zein herritar guztiek. 2014ko 

egitaraua herritarrek herrita-
rrentzako egina izan dadin, aurre-
ko bi urteetan sortutako hainbat 
ekintza arrakastatsu kontuan 
hartuko dira: lelo lehiaketa, Zeuk 
ein zeuk jan, kantu afaria eta 
jaietako zapiak, besteak beste.. 

Udalak deituta, atzo egin zuten 
parte hartze prozesua abiatzeko 
lehen bilera. 

San Juan jaietako egitaraua prestatzeko 
lehen bilera irekia egin zuten atzo, eguena 

jOkIN BErEZIArtuA  |  arrasate

Bagara eta Arrasateko Udala 
elkarlanean ari dira Arrasateko 
azoka biziberritu guran. Bagara-
ko Nagore Iraolak dioenez, Azo-
ka Plazarena "arnas luzeko" eki-
mena da: "Arnas luzeko proiektua 
denez, faseka egitea erabaki 
genuen". Eguaztenean, hirugarren 
fasean egingo diren ekintzen berri 
eman zuten; izan ere, aurten 
asmoetatik ekintzetarako bidean 
jarriko da proiektua.  

2014rako asmoak 
Inazio Azkarragaurizar alkatea-
ren arabera, Azoka Plazarena 
"erronka estrategikoa" da Udala-
rendako, "bai sozialki eta bai 
ekonomikoki". 2014rako planen 
artean kudeaketa eredua aldatze-
ko asmoa dago: "Orain arteko 
kudeaketa publiko hori parteka-
tua izatea gura bada, hori plegue-
tan islatzea da asmoa", azaldu du 
Iraolak. Indarrean dauden plegu 
eta ordenantzak 2014ko abendua-
ren 31n bukatzen dira, eta, Baga-
rakoen ustez, epe hori aukera bat 
izan daiteke kudeaketa eredu 
berriarekin hasteko. 

Era berean, azokaren diseinu 
arkitektoniko berriaren azken 
argazkia irudikatuko duen proiek-
tu gidatzailea egiten ari da Arra-
sateko Telleria arkitekto bulegoa. 
Proiektu gidatzaile horrek zehaz-
tuko du beharrezko izango diren 
askotariko obrak faseka gauzatu 
ahal izateko plangintza zehatza, 

eta baita aurrekontu osoaren 
zenbatekoa ere.

2014rako beste asmo bat da 
orain arte egiten diren ekintzak 
–haurrendako txokolate-janak, 
hileroko Elkartruke Azoka...– 
mantentzea eta egonkortzea. 
Horrez gain, aukera berriak ere 
aztertzen dihardute. GUreztatuk 
lehen sektoreari bultzada ematea 
ere badu helburu: "Lehen sekto-
rearen mahaia martxan dago, 
azoka da-eta lehen sektorea mer-
katuratzeko biderik zuzenena", 
dio Iraolak. Etorkizunean berta-
ko baserritarrek "garrantzi bere-
zia" izango dute eta lehen sekto-
rera jende berria erakartzeko ere 
egingo da lana.

Herritar bat erosketak egiten Azoka Plazako postu baten, eguaztenean.  |   j.b.

esAnAk

"Azoka erronka 
estrategikoa da, 
sozialki zein 
ekonomikoki"
inazio azkarragaurizar   |   a l k at e a

"Arnas luzeko 
proiektua denez, 
faseka egitea 
erabaki genuen"

n a g o r e  i r a o L a   |   b a g a r a

Azoka Plaza, asmoetatik 
ekintzara pasatzeko gertu
azoka biziberritzeko ekimena hirugarren fasean sartu da, betetze bidean
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Gazte Bulegoak bideogintza 
eta argazkilaritza ikastaroak 
antolatu ditu. Bideoaren oina-
rrizko edizioa landuko dute 
Imanol Belokirekin martxoa-
ren 19an eta 26an (18:00-20:00). 
Prezioa hamar euro da –ikas-
le eta langabeek, bost euro–. 
Bestalde, Photoshop eta Ligh-
troom erabiltzen ikasteko 
tailerra Antonio Murillok 
gidatuko du, martxoaren 18an 
eta apirilaren 29an (18:00-20:00). 
Prezioa 25 euro da –ikasle eta 
langabeek, 15 euro–. Izena 
emateko: 943 25 20 65. 

Bideogintza eta 
argazkilaritza tailerrak 
Gazte Bulegoan

Arrasateko Corazon de Enci-
na extremadurarren elkarteak 
ogi-mamien eguna ospatuko 
du domeka honetan Seber 
Altube plazan. Hain zuzen 
ere, ogi-mamiak doan jateko 
aukera eskainiko dute, eta, 
gainera, Extremadurako bes-
te hainbat produktu dastatu 
ahal izango dira. Extremadu-
ran horren tipikoak diren 
ogi-mamiak jateko sasoia da 
orain, eta urtero Debagoiene-
ko herri bat aukeratzen dute 
ospakizunerako. Aurten, Arra-
sateri egokitu zaio. 

Corazon de Encinakoen 
eskutik ogi-mamiak 
etzi Seber Altuben

jOkIN BErEZIArtuA  |  arrasate

Euriak goibeldu ditu, neurri han-
di baten, aurtengo Aratusteak. 
Martitzenean, zapatuan gertatu 
moduan, euria egin zuen ia etenik 
gabe eta horrek eragin zuen kalean 
giroa beste urte batzuetan baino 
hotzagoa izatea. Ikastetxeetan, 
aterpean egin zituzten urteroko 
ospakizunak; Arrasate Herri 
Eskolako Bedoñabe gunean eta 
Arizmendi Ikastolako Gazteluon-
don, esaterako. Era berean, Herri-

ko Plazan egin ohi den mozorro 
desfilea udaletxeko arkupeetan 
egin behar izan zuten. Ulertzekoa 
denez, beste urte batzuetan baino 
jende gutxiago bertaratu zen. 

Iluntzean SUDC elkartekoen 
segizioak sardina paseatu zuen 
herriko kaleetan, gero Herriko 
Plazan erretzeko. Aurten kero-
senoa erabili dute gasolina beha-
rrean, erreketa lasaiagoa izan 
zedin. Datorren urtera arte!  

Aratusteetako azken 
trakan, gaztetxoak eta 
ikasleak protagonista
martitzenean ere euriak apaldu zuen kaleko giroa; 
ikastetxeetan, aterpean egin zituzten ospakizunak

Ikasleak mozorrotuta eta senitartekoak, Arizmendiko Gazteluondo gunean. Herri eskolakoen ospakizuna, Bedoñaben.  |   argazkiLariak: miren mUjika eta jokin bereziartUa

Behi taldea, zezena eta abeltzaina Erdiko kalean, martitzen arratsaldean.  

SUDCekoek sardina erre ostean agurtu zituzten aurtengo Aratusteak. 

BONU ESKAINTZA
%15eko eta %20ko 

DESKONTUAK
 gorputz, aurpegi eta laser tratamenduetan

SOLARIUM BONUA
6 saio 

+ 1 opari 
Eskaintza baliagarria  martxoaren 7tik apirilaren 16ra

45 € 
BAKARRIK!

Badator udaberria, 
          presta zaitez!

Erdiko kalea 54, behea
20500 Arrasate

Tel.: 943 79 09 09

RP
S:

 2
28

/1
0
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Arrasateko areto futbol taldea 
estreinaldi ederra izaten dabil, 
lehian dabiltzan lehenengo 
urtean lidergoarengatik borro-
kan dihardute-eta. Ataun da, 
oraingoz, kategoriako talderik 
onena (44 puntu), baina gertu 
dago Mondrate, 41 punturekin 
bigarren. Igoera faserako sail-
katzeko bidean dira Arrasa-
tekoak. Gaur, Legorretan 
jokatuko dute (20:00). 

Mondrate Legorretan 
ahaleginduko da 
liderra estutzen

Hamar jardunaldi geratzen 
zaizkio MUri kategoriaz igo-
tzeko lehian segitzeko. Goie-
rriri errepaso ona eman ostean 
(86-44), oraingo asteburuan 
atsedenaldia izango dute arra-
satearrek. Entrenatzaileak, 
Larreategik, oraingoz ez du 
igoeraz berbarik egin gura: 
"Goiz da oraindik". 

MUk atsedenaldia 
izango du, azken 
esprinta egiteko

emaitzak 
sport in tus bragas - Fidel & discipulos 5-3
birigarruak - haizea's Weah 0-4
lasagabaster - betrayer 2-2
dribling - sonografos 1-2
iluntz - jibaros F.C. 8-3
Cantauri - ostantz 1-2

sailkaPena
  taldea j p
 1 dribling 12 30
 2 sonografos 12 25
 3 haizea's Weah 12 24
 4 iluntz 12 23
 5 aldatz 11 23
 6 betrayer 12 23
 7 lasagabaster 12 23
 8 sport in tus bragas 12 16
 9 Fidel & discipulos 12 14
 10 ostantz 12 13
 11 abokajarro 11 12
 12 jibaros F.C. 12 9
 13 Cantauri 12 5
 14 birigarruak 12 0

Partiduak
martxoak 8, zapatua
10:00 iluntz-ostantz / aldatz
11:00 abokajarro-aldatz / ostantz
12:00 sport in.-sonografos / abokajarro
13:00 birigarruak-Cantauri / sonograf.
martxoak 9, domeka
10:00 dribling-haizea's / Jibaros
11:00 lasagabaster-jibaros / Dribling
12:00 aldatz-betrayer/ Lasagabaster
13:00 abokajarro-Fidel & / betrayer

z a l d i b a r

xABIEr urZElAI  |  arrasate

Besaideren eskutik Arrasateko 
zenbait mendizale Candanchu 
aldean ibili dira asteburuan. Ez 
dira pistetan eskiatzen ibili, ezta 
mendiko eskia egiten ere. Elur
-erraketak hartu, eta oinez ibili 
dira; gozatu ona hartu zuten, 
batez ere domekan.
Elur-erraketekin egiten duzuen 
lehenengo irteera izan da, eta jen-
dea animatu da.
Bai, pozik geratu gara, 19 lagun 
animatu ginen eta asteburu-pasa 
ederra egin dugu. Egia da jendea 
aratusteetatik ihes egiteko asmoz 
zebilela [Barre], eta zapatuan 
eguraldiak lagundu ez bazigun 
ere, domekan izugarrizko eguna 
izan genuen; ez zuten iragarpe-
nekin asmatu.
Elur-erraketekin ibiltzeko irteerak 
ez dira ohikoak...
Ez, Besaidetik mendi irteera asko 
antolatzen dira, baina oinezkoak 
gehiago izaten dira udaberrian 
hasita. Eta elurretako irteerak, 
berriz, eskiatzeko antolatu izan 
dira. Aurten, baina, ez da men-
diko eskiko irteerarik antolatu; 
hutsune hori bete nahi genuen.
Mendiko eski irteera asko antolatu 
izan da azken urteotan, baina hor, 
antolatzaileek ardura handia hartzen 
dute euren gain.
Bai, nik uste dut neurri handi 
baten hori izan dela aurten ez 
antolatzearen arrazoia. Mendiko 
eskia [edo zeharkaldikoa] egiteko 
orduan gauza asko izan behar 
dira kontuan, eta mendian beti 
izaten da arriskua. Mendian gora 
lehenengo, tontorretik jaitsi gero... 
elur-jausiekin eta halakoekin 
kontu handia izan behar da, eta 
zerbait gertatzen bada, antola-
tzailearena da ardura.
Elur-erraketekin ez dago halako 
arriskurik?
Kontua da non ibiltzen zaren. Gu, 
elur-jausi arriskurik ez egoteko, 
malda txikiko lekuetan ibili ginen. 
Zapatuan Candanchutik abiatuta 
hiru orduko buelta bat eman 
genuen, lasai, eguraldiak ez zue-

lako laguntzen. Eta domekan, 
berriz, eguraldi onarekin, Ibon 
de Estanesera joan ginen. Dome-
kan, gainera, elur-erraketekin 
ibiltzeko baldintza ederrak izan 
genituen, elur asko bota zuelako. 
Guk ez genuen arbarik erabili 

[elur-jausi baten aurrean laguna 
bilatzeko gailua], baina egia da 
neguan mendian segurtasun neu-
rri guztiak datozela ondo.
Aparteko ikastarorik behar da erra-
ketekin ibiltzen ikasteko?
Ez, ez du batere zailtasunik, men-

dira oinez joatea bezala da, baina 
mendiko boten azpian erraketak 
jantzita. Hasieran, arraro sama-
rra egiten da ibiltzea, baina han-
kak zabalago eramatea, ez da 
besterik egin behar. Kontua da 
elur asko dagoen lekuetan oinez 
joatea oso nekagarria dela, elu-
rretan hondoratu egiten garelako. 
Erraketei esker, berriz, errazago 
egiten da aurrera.
Eskiatzea baino merkeagoa da, 
horrenbestez.
Eskiatzera joaten bagara, material 
aldetik gauza askoz gehiago behar 
ditugu: eskiak, botak, larru-aza-
lak... Hemen erraketak baino ez 
dira behar, eta 70 euroren bueltan 
txukunak eros daitezke [Besaiden 
hainbat daude alokagai]. Bastoiak 
ere lagungarri dira.
Eskiak aldapa behera ematen duen 
plazera falta zaio...
[Barre] Bai, ez du zerikusirik. 
Erraketekin gustura ibiltzeko 
mendian ibiltzea atsegin behar 
da; izan ere, oinezko irteera bat 
da, azken batean.

Mikel Nuño.  |   goiena

Domekan egindako talde argazkia, Candanchu inguruan.  |   mikeL nUño

Mikel nuño | besaide mendi elkarteko kidea

"Elurretan erraketekin 
ibiltzeak ez du zailtasunik"
besaidek antolatuta 19 lagun ibili dira asteburuan Candanchu aldean

Mendian gora, elur oso onaz, lerroan denak.  |   mikeL nUño

x.u.  |  arrasate

Euskadiko kadete, junior eta 
gazte mailetako Euskadiko Txa-
pelketa jokatu zuten joan den 
asteburuan, eta Arrasateko ordez-
karitzak lan bikaina egin zuen 
ostera; izan ere, pertika-saltoan 
nabarmendu ziren arren, guzti-
ra zortzi domina jantzita itzuli 
ziren Anoetatik.  

ruiz de Azuaren marka 
Realeko Istar Dapenak 4,45 metro-
ko saltoa egin zuen eta Super 
Amara BAT taldeko Malen Ruiz 
de Azuak, 3,95ekoa (Espainiako 
urteko markarik onena). Segidan, 
lau metroak gainditzen ere aha-
legindu zen Ruiz de Azua, junior 
mailako Munduko Txapelketara 
joateko gutxieneko marka delako, 

baina ezin izan zuen listoia gain-
ditu. Hala, biak ala biak hilaren 
22an izango dira ostera Anoetan, 
Espainiako Txapelketan. 

Horiez gain, baina, lan azpi-
marragarria egin zuten kadete 
mailako Eneko Carrascalek (hiru 
domina saltoko hainbat modali-
tatetan), Ibai Fernandezek (60 
metroko proban urrea eta 300 
metroko proban zilarra) Daniel 
Martinezek (zilarra 600 metroko 
proban) eta Marixe Ruiz de Aus-
trik (laugarren luzera-saltoan eta 
bosgarren 60 metroko proban). 

Dapena eta Ruiz de Azua 
Euskadiko txapeldun Anoetan

ZUBI-LAN
KONPONKETAK ETA SALMENTAK

TRESNAK
Nekazaritza
Lorezaintza
Basogintza

MOTORRAK
Salmenta

Konponketa

Markulete poligonoa • Ekutio kalea 4, 17. pabilioia 
Tel. /Faxa: 943 79 78 82 - 650 03 87 33 - jmabizeta@gmail.com

Arrasate
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M.A.  |  arrasate

Martxoaren 8ko egitarauaren 
barruan, kultura ekitaldi bikoitza 
izango da asteburuanArrasateko 
Gaztetxean. Alde batetik, Macho 
Maris antzezlana eskainiko dute 
gaur, egubakoitza, gaueko hama-
rretan; eta bestetik, Penadas por 
la ley, Deaf Scuad eta Las Tuer-
kas taldeen rock kontzertua izan-
go da bihar, zapatua.

Macho Maris antzezlanak  
gizonezkoei ezarri zaizkien balio 
matxisten inguruan hausnartu 
nahi du. Ermuako Markus eta 

Juanmanolo taldeak matxismoa-
ren kontra egin nahi duten gizo-
nezkoengan eragin nahi du antzez-
lan horrekin, eta, horretarako, 
egungo balioen autokritika egin 
nahi du. Ordubete irauten duen 
antzezlanean, ikusleen konplizi-
tatea lortzen saiatuko da aktore 
bikote bizkaitarra.

emakumezkoen rocka 
Antzerki eskaintzari musikak 
emango dio jarraipena zapatuan. 
Horretarako, Martxoaren 8ko 
egitarauaren barruan kokatu 

duten kontzertu hirukoitza izan-
go da  Gaztetxean, 22:30ean. Ema-
kumezkoek osatutako Penadas 
por la Ley, Deaf Scuad eta Las 
Tuerkas taldeek emanaldia eskai-
niko dute.

Hitzordu kultural bikoitza 
Martxoaren 8a dela eta
antzerki eta musika proposamen bikoitza izango 
da asteburuan arrasateko gaztetxean

Antzezlaneko unea.  |   markUsYjUanmanoLo

Arrasate Musikaleko bandak 
kontzertua emango du domekan 
64 musikarik parte hartuko dute amaia antzokian egingo den emanaldian

MIkEl ArrEgI  |  arrasate

Domeka honetan itxiko du Arra-
sate Musikalek aurtengo Ara-
tusteen aitzakian antolatu duen 
egitaraua. Horretarako, haurrei 
begira prestatutako kontzertua 
eskainiko du Arrasate Musika-
leko bandak Amaia antzokian, 
12:30ean hasita. Bandako zuzen-
dari Mikel Markiegik adierazi 
digunez, "pelikula eta marrazki 
bizidun ezagunen piezak" joko 
ditu bandak domekako kontzer-
tuan, eta, horregatik, Amaiara 
"haur ugari hurbiltzea" espero 
dutela dio. Besteak beste, Disney 
etxeko zenbait pelikulatako eta 
The Pink Panther eta Police Aca-
demy filmetako soinu-bandetako 
abestiak joko dituzte asteburu 
honetako emanaldian.

Bigarren urtez jarraian, 
Amaia antzokian egingo du Ara-
tusteetako kontzertua Arrasate 
Musikaleko bandak. Iaz hartu 
zuten ordura arte kaleetan egiten 
zuten kontzertua Amaiara era-
mateko erabakia. "Lehen, mozo-
rrotuta irteten ginen kalera. 
Urteek aurrera egin dute, baina, 
eta, bandako kideak nagusiago 
egin direnez, ikuskizun serioagoa 
egitea erabaki genuen iaz", dio 
Mikel Markiegik. 

Seriotasun horrek, baina, ez 
dio ikusgarritasunik kenduko 
domekako kontzertuari. Zuzen-
dariak dioenez, aurreko urteetan 
kalean jo dituzten abestien bil-
duma osatu nahi izan dute aur-
tengo ekitaldirako. "Probatzen 
ibili gara, kantu desberdinak 
sartu nahi izan ditugu egita-
rauan", dio hark. "Kalean gine-
nean kontzertu ikusgarriagoak 
ematen genituen, beharbada, 
baina orain, musikaz gozatzeko 
aukera handiagoa ematen diogu 
publikoari". Hari horri tiratuta, 
domeka eguerdiko kontzertua 

"ikusteko baino gehiago entzu-
teko" izango dela aurreratu du 
Arrasate Musikaleko bandako 
zuzendariak. 

Gaur egun, 64 lagunek osatzen 
dute Arrasate Musikaleko banda. 
Edozelan ere, haren jardunak 
gorabehera asko izan ohi ditu 
urtean zehar. Markiegik dioenez, 
"zaila da 64 pertsonak bat egitea 
entseatu edo kontzertu bat ema-
teko; nork bere bizitza dauka, 
eta, horregatik beragatik, gutxi-

tan jotzen dugu guztiok batera". 
Etziko kontzertuan, baina, kide 
guztiak oholtza gainean izango 
direla aurreratu du bandako 
zuzendariak.

urte osoko jarduna 
1994an Jose Ramon Vitoriak 
sortu zuenetik ibilbide luzea 
izan du Arrasate Musikaleko 
bandak. Ordutik hona, bost zuzen-
dari izan ditu eta etengabe haziz 
joan da partaide kopuruan eta 
urtero eskaintzen dituen ekital-
dietan. Gaur egun, Santa Sezilia 
egunean, Gabon zaharrean, Ara-
tusteetan eta sanjuanetan ema-
ten ditu kontzertuak bandak, 
eta, horretaz gain, maiatzean 
"Euskal Herriko herriren batera" 
irteera egiten dutela dio zuzen-
dariak.

Arrasaten egiten diren ema-
naldietan jende ugari batu ohi 
da, eta hori ikusita domekan ere 
"Amaia antzokia beteta ikustea" 
espero dutela dio bandako zuzen-
dariak. Bada, bertara joan nahi 
duten musikazaleek jakin deza-
tela sarrera doan izango dela.

Mikel Markiegi da bandako zuzendaria.  |   arrasate mUsikaL

esAnAk

"Aurreko 
urteetan jo 
ditugun 
abestien 
bilduma egin 
nahi izan dugu 
domekarako"

M i k e L  M a r k i e g i   |   z u z e n d a r i a

M.A.  |  arrasate

Opera eta musika-antzerki 
eskaintzak dantza eta zine pro-
posamenekin nahastuko dira 
hilabete honetako kultura egi-
tarauan. Madama Butterfly 
operak eta El Intérprete musi-
ka-antzerki obrak herritarren 
interesa piztu dute azken astee-
tan, eta bi emanaldietarako 
sarrerak agortuta daude 
jada.

Opera ikuskizuna martxoa-
ren 8an taularatuko dute Amaia 
antzokian. Ozenki taldeak anto-
latuta, Pucciniren obra liriko 
horretaz disfrutatzeko aukera 
izango dute herriko operazaleek. 
Hiru ekitalditan banatuta, Japo-
niako Nagasaki hirian girotu-
ta dago bere garaian mundu 
zabalean arrakasta lortu zuen 
obra hori. Hiroko Morita sopra-
no japoniarrak beteko du But-
terfly protagonistaren rola eta 
Angel Pazos tenoreak, berriz, 
Pinkerton soldadu amerikarra-
rena.

Eta ikusmin handia piztu 
duen beste ekitaldiak ere uztar-
tuko ditu musika eta eszena. 
Hilaren 29an, Factoria Madre 
Constrictor konpainiaren El 
Intérprete musikala iristiko da 
Arrasatera. Ikuskizun horrek 
musika eta antzerkia batu nahi 
ditu, eta, horretarako, publi-
koaren konplizitatea berega-
natu nahi du antzezlanak irau-
ten duen ordu eta erdian; 2012an 
aktore onenaren Max saria 
irabazi zuen Asier Etxeandiak 
hartzen du ikuskizunean per-
tsonaia nagusiaren rola.

Horietaz gain, dantza ere 
izango da hilaren 15ean. Dantzaz 
taldeak Kameleoiak ekoizpena 
ekarriko du Amaia antzokira. 
Ikuskizunak estilo klasiko eta 
abangoardista batu nahi ditu, 

eta Europako dantza munduan 
oso ezagunak diren Itzik Gali-
li eta Jacyk Przybylowicz koreo-
grafoak hartu dituzte errefe-
rente moduan.

film nabarmenak 
Zinemak ere pisu handia izan-
go du martxoko egitarauan. 
Izan ere, azken hilabeteetan 
arrakasta lortu duten zenbait 
film iritsiko dira gurera. Aste-
buru honetan, esate baterako, 
Oscar sarietarako izendatua 
izan den La gran estafa ameri-
cana ikusteko aukera izango 
da. Datozen asteetan, berriz, 
besteak beste, Arrasaten filma-
tu zen 8 apellidos vascos peli-
kula eta Oscar sarietan prota-
gonista izan diren 12 años de 
esclavitud eta El lobo de Wall 
Street filmak emango dituzte.  

'Madama Butterfly' eta 
'El Intérprete' martxoko 
kultura egitarauan
Pelikula eskaintza zabalak osatuko du datozen 
asteetako proposamen kulturala

Asier Etxeandia aktorea El Interprete saioan.  |   eLinterPrete.es

Opera 
Kulturaten

Amaia antzokian 
taularatu aurretik, 
Kulturaten aurkeztuko 
dute astelehenean 
Madama Butterfly opera. 
Ozenki taldeak 
antolatuta, Ibon robles 
musika adituak opera 
horren gainean hitzaldia 
egingo du, eta, horren 
ostean, Teresa Albero 
sopranoak eta Isabella 
Blezien piano-joleak 
Madama Butterfly 
operako zenbait pieza 
joko dituzte, arratsaldeko 
zazpietan, Kulturateko 
areto nagusira hurbiltzen 
direnentzat.
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Herritar batzuek lurrean uzten dituz-
ten poltsekin zer egiteko asmoa 
duzue? 
Oraingoz, errefusa jasotzen den 
unean batzen ditugu poltsok, bai-
na ez zaigu oso jarrera egokia 
iruditzen. Beti esan dugu, orde-
nantzan horrela jasotzen delako, 
isuna jartzeko aukera dagoela, 
baina Udalean ez gara horren 
aldekoak. Ordenantza aplikatzen 
hasi aurretik informazio gehiago 
ematearen aldekoak gara; ziur 
gaude beste herritar batzuek uler-
tu duten moduan, laster bergarar 
guztiek bat egingo dutela sistema 
mistoarekin.
Beste ekimen berritzaile bat izan da 
garajea erabiltzeagatik hobariak 
ematea. Nola doa?
Lurzoru falta duten herrietan lur 
azpiko aparkalekuak egin izan 
dira eta hori oso garestia da. Gaia-
ri buelta pila bat eman eta infor-
mazio asko batu eta gero, jakin 
dugu azken boladan eginiko apar-
kaleku publiko asko, batez ere 
herrietakoak, defizitarioak direla; 
garaje erosketak krisia dela-eta 
asko jaitsi direlako. Bestalde, begi 
bistakoa da eguraldi txarra egiten 
duenean aparkaleku huts asko 
egoten dela jendeak garajeak era-
biltzen dituelako. Hori ikusita, 
herritarrak autoak garajean sar-
tzera animatzeko kanpaina jarri 
dugu martxan. Autoa garajean 
sartzen duen herritarrari garajea-
ren OHZn (ondasun higiezinen 
gaineko zerga) hobari bat emango 
zaio. Ekimena berria den arren, 
oso harrera ona izaten ari da, eta 
herritar ugari hurbildu da udale-
txera programan parte hartzera. 
Aste honetako datuak falta diren 
arren, guztira 416 herritarrek bat 
egin dute gure planarekin. Dena 
den, erdigunetik gertu beste apar-
kaleku batzuk sortzeko plana 

garatzen gabiltza.
Etxebizitzen arazoari  irtenbidea 
emateko asmoz, alokairu soziala 
bultzatzeko partida garrantzitsua 
sartu duzue aurrekontuetan. 
Bergaran arazo bat daukagu; alde 
batetik, alokairuan etxeak hartze-
ko eskaera dago, eta bestetik, 
etxebizitza huts ugari dauzkagu. 
2013an inor erroldatu gabeko 800 
etxe geneuzkan; horrek ez du esan 
nahi guztiak hutsik daudenik, 
baina oraindik ere etxebizitza 
asko dira hutsik daudenak. Etxe-
bizitza izatea oinarrizko eskubide 
bat da, eta guk eskubide hori ber-
matu nahi diegu herritarrei. Kon-
tziente gara etxe-jabeek erreparoak 
dituztela euren etxeak alokairuan 
emateko eta kasu batzuetan nahia-
go dutela etxea hutsik mantendu 
norbaiti laga baino. Guk prozesu 
hori guztia erraztuko duen alo-

kairu soziala sustatzeko plana 
sortu dugu. Gainera, joan den 
urtean OHZren (IBI) errekargua-
rekin batutako dirua plan horre-
tan inbertitzeko asmoa daukagu. 
Jaurlaritzarekin hitzarmen bat 
ere lantzen gabiltza eta laster 
publiko egingo dugu programa.
udalaren antolaketan ere aldaketa 
handiak bultzatzen ari zarete.
Udalean sartu ginenean kontura-
tu ginen antolaketa mailan baze-
goela zer hobetu; horregatik, 
Eudelen laguntzarekin, teknika-
riekin parte hartze prozesu bat 
bultzatu genuen. Hausnarketa 
horren ondorioz antolaketan hain-
bat aldaketa proposatu ziren: 
antolaketa arduradun bat izenda-
tzea, enpresa pribatuan gerentea-
ren antzeko funtzioak dituena; eta 
aholkulari talde bat, interes oro-
korreko gaiak jorratu eta horren 
inguruan gobernu taldeari ahol-
kuak ematen dizkiona. Bestalde, 
administrazio digitala martxan 
jartzeko beharra dela-eta Udalean 
izaten diren prozesuak ere defini-
tzen gabiltza. Honek hausnarketa 
sakon batera eroan gaitu; gauzak 
nola egiten diren pentsatzeaz gain, 
gauzak nola hobetu birpentsatzen 
ere bagabiltza. Hausnarketa honek 
beronek BAZ bat jartzeko ere 
balioko digu. Langileak proiektuan 
guztiz inplikatu dira eta ahalegin 
handia egiten dabiltza lehen fase 
hau ahalik eta osoena izan dadin. 
Administrazio digitala oso arlo 
garrantzitsua da, eta Bergaran 
tramiteak egiteko aukera ematea 
baino gehiago, Udala bera gertu-
ratu nahi dugu www.bergara.net 
webgunearen bidez.

IMANOl gAllEgO  |  bergara

Agintaldia erdialdean dagoen 
arren, Jaione Isazelaiak duela 
zortzi bat hilabete hartu zuen 
alkate kargua. Lehen hilabete 
hauetako balorazioa oso positiboa 
dela aipatu du Isazelaiak. Bere 
agintaldia kontinuistatzat jo, eta 
aurreko agintaldian garatutako 
Plan Estrategikoaren garrantzia 
azaldu du alkateak.
Aurrekontuetan azpimarratu duzuen 
moduan, aurreko urteetako aurrez-
penei esker, garapen eta inbertsioek 
pisu handiagoa izango dute.
Aurreko bi urteak ez dira errazak 
izan, aurrekontuak orekatzeko 
gastu arrunta murriztu behar 
izan genuen-eta. Eskerrak eman 
beharrean gaude: udal langileei, 
azpikontratatutako enpresei... 
Talde esfortzu horri esker, gara-
penari eta inbertsioei bultzada 
emateko moduan gaude.

Zertan eta nola lortu duzue aipa-
tutako aurrezpen hori?
Ur kontsumoaren gastua minimo 
historikoetara jaitsi dugu; besteak 
beste, sarean genituen galerak 
murriztu, kontsumo ilegalak 
detektatu eta udal eraikin guz-
tietan uraren erabilera efizien-
teagoa bultzatu da. Argindarraren 
gastuan 70.000 euroko jaitsiera 
izan dugu. Hori lortzeko, argin-
darra erosketa zentraletik erosi, 
udal argiterian beharrezkoak ez 
ziren hainbat farola itzali eta 
beste hainbaten led argiteria jarri 
dugulako izan da. Udaleko hain-
bat zerbitzu erosketa zentralaren 
bitartez erosi ditugunez, emaitzak 
esanguratsuak izan dira. Mizpi-
rualde egoitza, esaterako, pixka-
naka, Aldundiaren eskuetara 
pasatuko da, aurten Udalak egin 
duen ekarpena 90.000 euro  murriz-
tu da. Bestalde, oso garrantzitsua 

izan da zorra jaistea; zenbat eta 
zor txikiagoa, interesak ere orduan 
eta txikiagoak dira-eta. Agintal-
diaren hasieratik 2.650.000 euro 
murriztu dugu hartu genuen 
mailegua. 2013an krediturik eska-
tu ez dugunez, 1.300.000 euro 
gutxitu da Udalaren zorra.
garapenak pisu handiagoa izango 
du aurten. Zertan gauzatuko da?
Hasieratik izan dugu honen ingu-
ruko kezka; 2011ko azaroan biga-
rren sektorea garatzeko talde bat 
sortu genuen. 2013an zehar mer-
katariekin lanean jardun dugu, 
eta orain, lehen sektoreari bul-
tzada emateko Oxirondo azokan 
martxan jarriko dugun Bergara-
tzen plana aurkeztu berri dugu. 
Pertsona bat liberatu dugu egun 
osoan garapen arloa bultzatzeko. 
Hark dinamizatuko ditu ekimen 
hauek guztiak. Prozesu hauekin 
batera, Mankomunitate mailan 

bultzatzen diren beste hainbat 
proiektu garatzeko baliabideak 
ere jarri ditugu.
Inbertsioaren partidak ere gora egin 
du. Zeintzuk dira azpimarratuko 
zenituzkeen puntuak?
Oraingoz, museoa eta azokan 
bultzatuko dugun proiektua sar-
tu ditugu aurrekontuetan. Meko-
laldeko biribilgunea ere aurten 
gauzatuko da, baina Udalak gai 
honetan sustatzaile lanak bes-
terik ez du egin. Biribilgune 
honek Mekolaldeko industrial-
dearen garapena ahalbideratuko 
du, bertan dauden industriei 
arnasa emango die eta bertara 
enpresa berriak etorriko dira. 
Errege Seminarioko bilduma 
balioan jartzeko, museoa Erre-
kalde jauregian irekitzeko lanei 
ekingo diegu. Azokan martxan 
jartzen ari garen proiektuak 
hiru helburu ditu: azoka bizi-

berritzea, lehen sektorea dina-
mizatzea eta bertan 0 eta 12 urte 
bitarteko familia eta umeentzat 
aisialdi-gune bat jartzea. Bertan 
oso espazio handia dago, eta, 
ondo antolatuz gero, eraikinari 
bizi tza emango diola uste 
dugu.
Hondakinak batzeko sistema mis-
toa ere abiarazi duzue; nola doa?
Duela hilabete jarri genuen mar-
txan eta oso pozik gaude emai-
tzekin, herria garbiago dagoela 
begi bistakoa da. Oraindik hobe-
tzeko asko geratzen zaigu, baina 
argi daukagu egindako urratsa 
garrantzitsua izan dela. Kontzien-
te gara hondakinak batzeko sis-
tema berriak herritarren ohitu-
retan aldaketak eragin dituela 
eta sailkatzeko esfortzu bat egin 
behar dela; horregatik, aukera 
hau aprobetxatu nahiko nuke 
Udal Gobernuaren izenean eske-
rrak emateko. Laster, Epeleko 
konpostatze planta egiten denean, 
gure hondakin organikoa bertan 
kudeatuko da, eta, horri esker, 
inolako kutsadura barik gure 
hondakinak kudeatzea lortuko 
dugu.
Orain arte ikusitakotik zerbait alda-
tzea pentsatu duzue?
Denbora laburra pasa da aldake-
ta sakonak planteatzen hasteko, 
jendea oraindik ohitzen ari da, 
eta pazientzia izan behar da; hala 
ere, ziur gaude sistemak hobetu 
beharreko aspektuak dituela. 
Dagoeneko hasi gara zenbait 
aldaketa egiten; haizeak gehien 
jotzen duen lekuetako esekitokiei 
goma batzuk jarriko zaizkie 
kuboak hegan irten ez daitezen. 
Horrez gainera, hasi gara herri-
tarrek bidaltzen dituzten propo-
samenak jasotzen, eta, banan-ba-
nan aztertu ostean, erantzunak 
bideratzen hasi gara.

Jaione isazelaia | bergarako alkatea

"Merkatua biziberrituko 
duen alokairu soziala 
sustatzeko asmoa dugu"
jaione isazelaiak 2014an gakoak izango diren hainbat gairi buruz hitz 
egin digu: oxirondo azoka, museoa, alokairu soziala, sistema mistoa...  

"Sistema mistoa 
izaten ari den 
emaitzekin oso 
pozik gaude"

"Autoa garajera 
sartzeko ekimena 
oso erantzun ona 
izaten ari da"

"Administrazio 
digitala abiarazteko 
lanketa sakona 
egiten ari gara"

Jaione Isazelaia, platoan, Harira saioa bukatu eta gero.  |   imanoL gaLLego

agorrosingo gimnasioa txiki 
geratu da; handitzeko asmorik?
"Kontziente gara Agorrosingo 
gimnasioan espazio arazoak daudela; 
dena den, hori bizkor konpontzea 
espero dugu. Gaur egun Agorrosinen 
dagoen ludoteka Oxirondo azokan 
egingo dugun aisialdi-gunera aldatzen 
dugunean, eraikinean espazio handi bat 
libratuko da. Eraikinean sortuko den 
espazio berri hori kirol jardueretara 
bideratzeko asmoa dugu".

Mugertzako inguruak 
hobetzeko planik?
"Mugertzako gainean ordenantzatik 
kanpo zegoen eraikin bat bota genuen 
eta beste bat ere egoera berean dago, 
baina eraikineko jabeekin egin 
beharreko tramiteak luzeak eta nekezak 
izan ohi dira. Hortik Ibaiondo aldera 
doan zaldain bat egiteko lanketa ere 
abiarazi dugu, baina Ur agentziak oso 
araudi zorrotza dauka, eta gai horrek 
ere luze joko du".

konpontzeke dauden bidegorri 
tarteak noiz egokituko dira?
"Elorregi eta Bergara bitarteko zatia 
Aldundiaren ardura da, eta datorren 
astean ibilbidearen inguruan hitz 
egiteko teknikari bat etorriko da 
Donostiatik. Dikar inguruan, aldiz, auzia 
konplexuagoa da, ondoko enpresako 
kamioiak ibiltzen baitira bertan. Hala ere, 
aurten helduko diogu gai horri. Agian ez 
dugu plana bere osotasunean garatuko, 
baina bultzada bat eman nahi diogu".

bergarako ekipamendu 
kulturalak hobetzeko asmorik?
"Bergararren kezka handienetako bat 
da hori. Udaletik sustatutako ideia 
lehiaketan ere jaso genuen erabilera 
askotariko kultura espazio bat sortzeko 
proposamena. Oraingoz, baina, kirol 
erabilera emateko eraiki zen frontoia 
erabiltzen dugu. Hango akustika 
hobetzeko, gainera, kaxa beltz bat 
alokatzen dugu, eta, horrela, hobeto 
entzuten dira musika emanaldiak".

HERRITARRAK ALKATEARI GALDEZKA

nola deitzen diozu norberak esandakoa ez egiteari? nik, 
zuzenean, inposaketa edo diktadura deitzen diot. Horren urrun 
ez ditugun garaietara eroaten gaitu jarrera horrek.  

"Bueno, Mari Carmenek egindako hori galdera bat baino gehiago, balorazio 
bat dela uste dut, eta noski, ez nik ezta nire alderdiak ere ez dugu irakurketa 
horrekin bat egiten. Gure ustez, herria kudeatzeko orduan oso gestio garbia 
egiteaz gain, herriarekin batera egiten dugula uste dugu;horregatik 
baztertzen ditut berak esandako inposaketa eta diktadura hitzak". 

badirudi arrasaten zero zabor kota horietara iristeko 
baliagarria dela bosgarren edukiontzia eta hemen, aldiz, ez da 
hori horrela izan. zergatik? non dago ezberdintasuna?

"Bergarako hondakinen mahaiak ez zuen akordiorik lortu. Gu prest geunden 
Arrasaten jarriko diren baldintza berberekin aurrera egiteko, baina ez ginen 
akordio horretara iritsi. Guk beti esan dugu Arrasaten hartutako erabakia begi 
onez ikusten dugula; hala ere, azpimarratu beharra dago Arrasatekoa proba 
bat dela. Tasa batzuetara iritsi ezean, atez ateko sistema jarriko da".

"Krisi garaian, zergak igotzea ezinezkoa da""Atez atekoa da Gobernuaren lehentasun bakarra"

"Bilduren eta Aralarren Udal Gobernuaren jardunaren aurka gaude. Inposizioan 
oinarritutako gobernua da. Hasieratik esan zuten herriari hitza emango ziotela, baina 
ikusi dugu emaitza: atez atekoaren inposaketa. Hiri hondakinen gaineko herri 
galdeketa egin zen eta aurka daudenak gehiago izan ziren. Horri deitzen diot nik botoa 
eman eta kasurik ez egitea. 
Bestalde, bizi dugun krisi sasoi hauetan, zergak igotzea ezinezkoa da. Herritarrei ezin 
zaie errurik bota Udalean dirurik ez dagoelako. Errua Udal Gobernuaren kudeaketa 
eskasarena da". 

"Bilduk urte honetan egin duen gauzarik garrantzitsuena atez atekoa ezartzea izan da. 
Bilduk bizkor jaso zuen parte hartzearen bandera, baina kasu honetan bizkarra eman 
dio herriari. Bergaran, gainera, alkate aldaketa bat izan dugu eta egoerak okerrera egin 
du, herritarrei entzungor eginez gidatzen dute herria eta oposizioa ere baztertu egiten 
dute. Bitariko batzordeak sortu eta oposizioko alderdiei soilik informazioa ematen 
diete. Gainera, aurrekontuetan aipatzen diren inbertsioak nola gauzatuko diren ere ez 
dute gehiegi zehaztu. Aurten benetan aurrera egingo duen gai bakarra atez atekoa 
izango da, aurrekontuetan %20ko igoera izan du-eta".

ALkAteAren erAntzunA 
"Kudeaketa eta parte hartze eskasa aipatzen ditu eta ez nago horrekin ados. Eudelek 
argitaratutako txosten batean azaltzen den moduan, Bergaran asko eta ongi sustatu 
da herritarren parte hartzea, eta Udaletik asko bultatzen dugu arlo bat da. Plan 
estrategikoa, euskara, merkataritza, lehen sektorea... garrantzitsuak diren arlo 
gehienak parte hartzea sustatuz garatu ditugu, eta orain arteko emaitzak ikusi eta 
gero, bide beretik jarraitzeko asmoa dugu".

ALkAteAren erAntzunA 
"Parte hartzeari dagokionez uste dugu ongi bideratzen dugula arlo hori. Gobernuari 
dagokionez, alderdi guztiek hartzen dute parte batzorde informatiboetan; are gehiago, 
tokiko batzordeetara joateko aukera ere badu oposizioak. Egia da hondakinen kontuan 
oposizio handia izan dugula, baina aldeko jendea ere badago. Hondakinen mahaiak ez 
zuen aurrera egin, nahiz eta Arrasaten jarritako baldintza berberak eskaini genizkion  
oposizioari. Nire ustez, gai honen inguruan erabilpen politikoa egin nahi izan dute". 

Mari Carmen barrenetxea | pse-eeko bozeramaileaaintzane oiarbide | eajko bozeramailea

oPosIZIoKo ALDERDIEN BALoRAZIoA ETA ALKATEARI GALDERAK

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Herritar batzuek lurrean uzten dituz-
ten poltsekin zer egiteko asmoa 
duzue? 
Oraingoz, errefusa jasotzen den 
unean batzen ditugu poltsok, bai-
na ez zaigu oso jarrera egokia 
iruditzen. Beti esan dugu, orde-
nantzan horrela jasotzen delako, 
isuna jartzeko aukera dagoela, 
baina Udalean ez gara horren 
aldekoak. Ordenantza aplikatzen 
hasi aurretik informazio gehiago 
ematearen aldekoak gara; ziur 
gaude beste herritar batzuek uler-
tu duten moduan, laster bergarar 
guztiek bat egingo dutela sistema 
mistoarekin.
Beste ekimen berritzaile bat izan da 
garajea erabiltzeagatik hobariak 
ematea. Nola doa?
Lurzoru falta duten herrietan lur 
azpiko aparkalekuak egin izan 
dira eta hori oso garestia da. Gaia-
ri buelta pila bat eman eta infor-
mazio asko batu eta gero, jakin 
dugu azken boladan eginiko apar-
kaleku publiko asko, batez ere 
herrietakoak, defizitarioak direla; 
garaje erosketak krisia dela-eta 
asko jaitsi direlako. Bestalde, begi 
bistakoa da eguraldi txarra egiten 
duenean aparkaleku huts asko 
egoten dela jendeak garajeak era-
biltzen dituelako. Hori ikusita, 
herritarrak autoak garajean sar-
tzera animatzeko kanpaina jarri 
dugu martxan. Autoa garajean 
sartzen duen herritarrari garajea-
ren OHZn (ondasun higiezinen 
gaineko zerga) hobari bat emango 
zaio. Ekimena berria den arren, 
oso harrera ona izaten ari da, eta 
herritar ugari hurbildu da udale-
txera programan parte hartzera. 
Aste honetako datuak falta diren 
arren, guztira 416 herritarrek bat 
egin dute gure planarekin. Dena 
den, erdigunetik gertu beste apar-
kaleku batzuk sortzeko plana 

garatzen gabiltza.
Etxebizitzen arazoari  irtenbidea 
emateko asmoz, alokairu soziala 
bultzatzeko partida garrantzitsua 
sartu duzue aurrekontuetan. 
Bergaran arazo bat daukagu; alde 
batetik, alokairuan etxeak hartze-
ko eskaera dago, eta bestetik, 
etxebizitza huts ugari dauzkagu. 
2013an inor erroldatu gabeko 800 
etxe geneuzkan; horrek ez du esan 
nahi guztiak hutsik daudenik, 
baina oraindik ere etxebizitza 
asko dira hutsik daudenak. Etxe-
bizitza izatea oinarrizko eskubide 
bat da, eta guk eskubide hori ber-
matu nahi diegu herritarrei. Kon-
tziente gara etxe-jabeek erreparoak 
dituztela euren etxeak alokairuan 
emateko eta kasu batzuetan nahia-
go dutela etxea hutsik mantendu 
norbaiti laga baino. Guk prozesu 
hori guztia erraztuko duen alo-

kairu soziala sustatzeko plana 
sortu dugu. Gainera, joan den 
urtean OHZren (IBI) errekargua-
rekin batutako dirua plan horre-
tan inbertitzeko asmoa daukagu. 
Jaurlaritzarekin hitzarmen bat 
ere lantzen gabiltza eta laster 
publiko egingo dugu programa.
udalaren antolaketan ere aldaketa 
handiak bultzatzen ari zarete.
Udalean sartu ginenean kontura-
tu ginen antolaketa mailan baze-
goela zer hobetu; horregatik, 
Eudelen laguntzarekin, teknika-
riekin parte hartze prozesu bat 
bultzatu genuen. Hausnarketa 
horren ondorioz antolaketan hain-
bat aldaketa proposatu ziren: 
antolaketa arduradun bat izenda-
tzea, enpresa pribatuan gerentea-
ren antzeko funtzioak dituena; eta 
aholkulari talde bat, interes oro-
korreko gaiak jorratu eta horren 
inguruan gobernu taldeari ahol-
kuak ematen dizkiona. Bestalde, 
administrazio digitala martxan 
jartzeko beharra dela-eta Udalean 
izaten diren prozesuak ere defini-
tzen gabiltza. Honek hausnarketa 
sakon batera eroan gaitu; gauzak 
nola egiten diren pentsatzeaz gain, 
gauzak nola hobetu birpentsatzen 
ere bagabiltza. Hausnarketa honek 
beronek BAZ bat jartzeko ere 
balioko digu. Langileak proiektuan 
guztiz inplikatu dira eta ahalegin 
handia egiten dabiltza lehen fase 
hau ahalik eta osoena izan dadin. 
Administrazio digitala oso arlo 
garrantzitsua da, eta Bergaran 
tramiteak egiteko aukera ematea 
baino gehiago, Udala bera gertu-
ratu nahi dugu www.bergara.net 
webgunearen bidez.

IMANOl gAllEgO  |  bergara

Agintaldia erdialdean dagoen 
arren, Jaione Isazelaiak duela 
zortzi bat hilabete hartu zuen 
alkate kargua. Lehen hilabete 
hauetako balorazioa oso positiboa 
dela aipatu du Isazelaiak. Bere 
agintaldia kontinuistatzat jo, eta 
aurreko agintaldian garatutako 
Plan Estrategikoaren garrantzia 
azaldu du alkateak.
Aurrekontuetan azpimarratu duzuen 
moduan, aurreko urteetako aurrez-
penei esker, garapen eta inbertsioek 
pisu handiagoa izango dute.
Aurreko bi urteak ez dira errazak 
izan, aurrekontuak orekatzeko 
gastu arrunta murriztu behar 
izan genuen-eta. Eskerrak eman 
beharrean gaude: udal langileei, 
azpikontratatutako enpresei... 
Talde esfortzu horri esker, gara-
penari eta inbertsioei bultzada 
emateko moduan gaude.

Zertan eta nola lortu duzue aipa-
tutako aurrezpen hori?
Ur kontsumoaren gastua minimo 
historikoetara jaitsi dugu; besteak 
beste, sarean genituen galerak 
murriztu, kontsumo ilegalak 
detektatu eta udal eraikin guz-
tietan uraren erabilera efizien-
teagoa bultzatu da. Argindarraren 
gastuan 70.000 euroko jaitsiera 
izan dugu. Hori lortzeko, argin-
darra erosketa zentraletik erosi, 
udal argiterian beharrezkoak ez 
ziren hainbat farola itzali eta 
beste hainbaten led argiteria jarri 
dugulako izan da. Udaleko hain-
bat zerbitzu erosketa zentralaren 
bitartez erosi ditugunez, emaitzak 
esanguratsuak izan dira. Mizpi-
rualde egoitza, esaterako, pixka-
naka, Aldundiaren eskuetara 
pasatuko da, aurten Udalak egin 
duen ekarpena 90.000 euro  murriz-
tu da. Bestalde, oso garrantzitsua 

izan da zorra jaistea; zenbat eta 
zor txikiagoa, interesak ere orduan 
eta txikiagoak dira-eta. Agintal-
diaren hasieratik 2.650.000 euro 
murriztu dugu hartu genuen 
mailegua. 2013an krediturik eska-
tu ez dugunez, 1.300.000 euro 
gutxitu da Udalaren zorra.
garapenak pisu handiagoa izango 
du aurten. Zertan gauzatuko da?
Hasieratik izan dugu honen ingu-
ruko kezka; 2011ko azaroan biga-
rren sektorea garatzeko talde bat 
sortu genuen. 2013an zehar mer-
katariekin lanean jardun dugu, 
eta orain, lehen sektoreari bul-
tzada emateko Oxirondo azokan 
martxan jarriko dugun Bergara-
tzen plana aurkeztu berri dugu. 
Pertsona bat liberatu dugu egun 
osoan garapen arloa bultzatzeko. 
Hark dinamizatuko ditu ekimen 
hauek guztiak. Prozesu hauekin 
batera, Mankomunitate mailan 

bultzatzen diren beste hainbat 
proiektu garatzeko baliabideak 
ere jarri ditugu.
Inbertsioaren partidak ere gora egin 
du. Zeintzuk dira azpimarratuko 
zenituzkeen puntuak?
Oraingoz, museoa eta azokan 
bultzatuko dugun proiektua sar-
tu ditugu aurrekontuetan. Meko-
laldeko biribilgunea ere aurten 
gauzatuko da, baina Udalak gai 
honetan sustatzaile lanak bes-
terik ez du egin. Biribilgune 
honek Mekolaldeko industrial-
dearen garapena ahalbideratuko 
du, bertan dauden industriei 
arnasa emango die eta bertara 
enpresa berriak etorriko dira. 
Errege Seminarioko bilduma 
balioan jartzeko, museoa Erre-
kalde jauregian irekitzeko lanei 
ekingo diegu. Azokan martxan 
jartzen ari garen proiektuak 
hiru helburu ditu: azoka bizi-

berritzea, lehen sektorea dina-
mizatzea eta bertan 0 eta 12 urte 
bitarteko familia eta umeentzat 
aisialdi-gune bat jartzea. Bertan 
oso espazio handia dago, eta, 
ondo antolatuz gero, eraikinari 
bizi tza emango diola uste 
dugu.
Hondakinak batzeko sistema mis-
toa ere abiarazi duzue; nola doa?
Duela hilabete jarri genuen mar-
txan eta oso pozik gaude emai-
tzekin, herria garbiago dagoela 
begi bistakoa da. Oraindik hobe-
tzeko asko geratzen zaigu, baina 
argi daukagu egindako urratsa 
garrantzitsua izan dela. Kontzien-
te gara hondakinak batzeko sis-
tema berriak herritarren ohitu-
retan aldaketak eragin dituela 
eta sailkatzeko esfortzu bat egin 
behar dela; horregatik, aukera 
hau aprobetxatu nahiko nuke 
Udal Gobernuaren izenean eske-
rrak emateko. Laster, Epeleko 
konpostatze planta egiten denean, 
gure hondakin organikoa bertan 
kudeatuko da, eta, horri esker, 
inolako kutsadura barik gure 
hondakinak kudeatzea lortuko 
dugu.
Orain arte ikusitakotik zerbait alda-
tzea pentsatu duzue?
Denbora laburra pasa da aldake-
ta sakonak planteatzen hasteko, 
jendea oraindik ohitzen ari da, 
eta pazientzia izan behar da; hala 
ere, ziur gaude sistemak hobetu 
beharreko aspektuak dituela. 
Dagoeneko hasi gara zenbait 
aldaketa egiten; haizeak gehien 
jotzen duen lekuetako esekitokiei 
goma batzuk jarriko zaizkie 
kuboak hegan irten ez daitezen. 
Horrez gainera, hasi gara herri-
tarrek bidaltzen dituzten propo-
samenak jasotzen, eta, banan-ba-
nan aztertu ostean, erantzunak 
bideratzen hasi gara.

Jaione isazelaia | bergarako alkatea

"Merkatua biziberrituko 
duen alokairu soziala 
sustatzeko asmoa dugu"
jaione isazelaiak 2014an gakoak izango diren hainbat gairi buruz hitz 
egin digu: oxirondo azoka, museoa, alokairu soziala, sistema mistoa...  

"Sistema mistoa 
izaten ari den 
emaitzekin oso 
pozik gaude"

"Autoa garajera 
sartzeko ekimena 
oso erantzun ona 
izaten ari da"

"Administrazio 
digitala abiarazteko 
lanketa sakona 
egiten ari gara"

Jaione Isazelaia, platoan, Harira saioa bukatu eta gero.  |   imanoL gaLLego

agorrosingo gimnasioa txiki 
geratu da; handitzeko asmorik?
"Kontziente gara Agorrosingo 
gimnasioan espazio arazoak daudela; 
dena den, hori bizkor konpontzea 
espero dugu. Gaur egun Agorrosinen 
dagoen ludoteka Oxirondo azokan 
egingo dugun aisialdi-gunera aldatzen 
dugunean, eraikinean espazio handi bat 
libratuko da. Eraikinean sortuko den 
espazio berri hori kirol jardueretara 
bideratzeko asmoa dugu".

Mugertzako inguruak 
hobetzeko planik?
"Mugertzako gainean ordenantzatik 
kanpo zegoen eraikin bat bota genuen 
eta beste bat ere egoera berean dago, 
baina eraikineko jabeekin egin 
beharreko tramiteak luzeak eta nekezak 
izan ohi dira. Hortik Ibaiondo aldera 
doan zaldain bat egiteko lanketa ere 
abiarazi dugu, baina Ur agentziak oso 
araudi zorrotza dauka, eta gai horrek 
ere luze joko du".

konpontzeke dauden bidegorri 
tarteak noiz egokituko dira?
"Elorregi eta Bergara bitarteko zatia 
Aldundiaren ardura da, eta datorren 
astean ibilbidearen inguruan hitz 
egiteko teknikari bat etorriko da 
Donostiatik. Dikar inguruan, aldiz, auzia 
konplexuagoa da, ondoko enpresako 
kamioiak ibiltzen baitira bertan. Hala ere, 
aurten helduko diogu gai horri. Agian ez 
dugu plana bere osotasunean garatuko, 
baina bultzada bat eman nahi diogu".

bergarako ekipamendu 
kulturalak hobetzeko asmorik?
"Bergararren kezka handienetako bat 
da hori. Udaletik sustatutako ideia 
lehiaketan ere jaso genuen erabilera 
askotariko kultura espazio bat sortzeko 
proposamena. Oraingoz, baina, kirol 
erabilera emateko eraiki zen frontoia 
erabiltzen dugu. Hango akustika 
hobetzeko, gainera, kaxa beltz bat 
alokatzen dugu, eta, horrela, hobeto 
entzuten dira musika emanaldiak".

HERRITARRAK ALKATEARI GALDEZKA

nola deitzen diozu norberak esandakoa ez egiteari? nik, 
zuzenean, inposaketa edo diktadura deitzen diot. Horren urrun 
ez ditugun garaietara eroaten gaitu jarrera horrek.  

"Bueno, Mari Carmenek egindako hori galdera bat baino gehiago, balorazio 
bat dela uste dut, eta noski, ez nik ezta nire alderdiak ere ez dugu irakurketa 
horrekin bat egiten. Gure ustez, herria kudeatzeko orduan oso gestio garbia 
egiteaz gain, herriarekin batera egiten dugula uste dugu;horregatik 
baztertzen ditut berak esandako inposaketa eta diktadura hitzak". 

badirudi arrasaten zero zabor kota horietara iristeko 
baliagarria dela bosgarren edukiontzia eta hemen, aldiz, ez da 
hori horrela izan. zergatik? non dago ezberdintasuna?

"Bergarako hondakinen mahaiak ez zuen akordiorik lortu. Gu prest geunden 
Arrasaten jarriko diren baldintza berberekin aurrera egiteko, baina ez ginen 
akordio horretara iritsi. Guk beti esan dugu Arrasaten hartutako erabakia begi 
onez ikusten dugula; hala ere, azpimarratu beharra dago Arrasatekoa proba 
bat dela. Tasa batzuetara iritsi ezean, atez ateko sistema jarriko da".

"Krisi garaian, zergak igotzea ezinezkoa da""Atez atekoa da Gobernuaren lehentasun bakarra"

"Bilduren eta Aralarren Udal Gobernuaren jardunaren aurka gaude. Inposizioan 
oinarritutako gobernua da. Hasieratik esan zuten herriari hitza emango ziotela, baina 
ikusi dugu emaitza: atez atekoaren inposaketa. Hiri hondakinen gaineko herri 
galdeketa egin zen eta aurka daudenak gehiago izan ziren. Horri deitzen diot nik botoa 
eman eta kasurik ez egitea. 
Bestalde, bizi dugun krisi sasoi hauetan, zergak igotzea ezinezkoa da. Herritarrei ezin 
zaie errurik bota Udalean dirurik ez dagoelako. Errua Udal Gobernuaren kudeaketa 
eskasarena da". 

"Bilduk urte honetan egin duen gauzarik garrantzitsuena atez atekoa ezartzea izan da. 
Bilduk bizkor jaso zuen parte hartzearen bandera, baina kasu honetan bizkarra eman 
dio herriari. Bergaran, gainera, alkate aldaketa bat izan dugu eta egoerak okerrera egin 
du, herritarrei entzungor eginez gidatzen dute herria eta oposizioa ere baztertu egiten 
dute. Bitariko batzordeak sortu eta oposizioko alderdiei soilik informazioa ematen 
diete. Gainera, aurrekontuetan aipatzen diren inbertsioak nola gauzatuko diren ere ez 
dute gehiegi zehaztu. Aurten benetan aurrera egingo duen gai bakarra atez atekoa 
izango da, aurrekontuetan %20ko igoera izan du-eta".

ALkAteAren erAntzunA 
"Kudeaketa eta parte hartze eskasa aipatzen ditu eta ez nago horrekin ados. Eudelek 
argitaratutako txosten batean azaltzen den moduan, Bergaran asko eta ongi sustatu 
da herritarren parte hartzea, eta Udaletik asko bultatzen dugu arlo bat da. Plan 
estrategikoa, euskara, merkataritza, lehen sektorea... garrantzitsuak diren arlo 
gehienak parte hartzea sustatuz garatu ditugu, eta orain arteko emaitzak ikusi eta 
gero, bide beretik jarraitzeko asmoa dugu".

ALkAteAren erAntzunA 
"Parte hartzeari dagokionez uste dugu ongi bideratzen dugula arlo hori. Gobernuari 
dagokionez, alderdi guztiek hartzen dute parte batzorde informatiboetan; are gehiago, 
tokiko batzordeetara joateko aukera ere badu oposizioak. Egia da hondakinen kontuan 
oposizio handia izan dugula, baina aldeko jendea ere badago. Hondakinen mahaiak ez 
zuen aurrera egin, nahiz eta Arrasaten jarritako baldintza berberak eskaini genizkion  
oposizioari. Nire ustez, gai honen inguruan erabilpen politikoa egin nahi izan dute". 

Mari Carmen barrenetxea | pse-eeko bozeramaileaaintzane oiarbide | eajko bozeramailea
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Bihar da Emakumearen Nazioar-
teko Eguna eta bereziki berdin-
tasuna aldarrikatzeko, zenbait 
ekintza egongo dira gurean. Alde 
batetik, Debagoieneko emakumeak 
Gerra Zibilean eta Frankismoan 

delako erakusketa zabalduko dute 
gaur Aroztegin eta martxoaren 
23ra arte egongo da ikusgai. Udal 
Artxiboak antolatutako erakus-
keta hori Udalaren Berdintasun 
Planean txertatzen da eta helbu-
rua da emakumearen bizimodua, 

eginkizunak eta eguneroko bizitza 
erakustea, argazki eta objektuen 
bidez. Zehazki erakusketa osatzen 
dute Arrasateko Ekin Emakume 
Elkarteak egindako zazpi argazki
-panelek –Debagoieneko argazkiak 
dira–. Bestetik, Bergarako Udal 

Artxiboak Bergarako argazkiak 
eta zenbait objektu gehitu ditu; 
eta azkenik, Badihardugu elkarteak 
emakumearen inguruan egindako 
bideo didaktikoa jarriko da.

Udal Artxiboak egindako ekar-
penari dagokionez, emakumearen 
presentzia eta lana bistaratu nahi 
izan dute, gerra zibilaren eta Fran-
kismoaren garaian emakumea 
nola bizi zen azaltzeko eta orduko 
gizartea nolakoa zen ezagutzeko. 
Kontuan izan behar da, bestalde, 
Bergarako berezitasunetako bat 
herrian izan den industria-mota 
dela, ehungintza. Bertan emaku-
me askok lan egiten zuen, beste 
lantegietan ez bezala. 

tea hartzeko deia 
Auzoko egitasmoaren baitako 
Emakumeon Lagun Taldeak tea 
hartzeko deialdi irekia egin du 
bigarrenez Martxoaren 8aren buel-
tan. Iaz egin zuten lehenengoz eta 
aurten errepikatu egingo dute. 
Interesa duten emakume guztiek 
har dezakete parte, jatorri guztie-
takoek, integraziorako bidean 
halako uneak partekatzea garran-
tzitsua da-eta. Hilaren 11n, batuko 
dira, kultura etxeko ganbaran.

Gaztetxean ekintza ugari 
Gaztetxean ere zenbait ekitaldi 
antolatu dituzte. Gaur, egubakoi-
tza, Debagoieneko bertsolari gaz-
teen saioa egongo da 22:00etan, 
dohain –ikus 33 orria.

Bihar, zapatua, autoestimua 
lantzeko tailerra egongo da, 17:00e-
tan; poteo feminista, 19:00etan; 
eta kantu-afaria, 21:30ean.

Herriko emakumeak 
gerra garaian, argazkitan 
aroztegin erakusketa eta beste zenbait ekintza martxoaren 8a aldarrikatzeko

Erakusketan ikusi ahal izango den Bergarako familia bat.  |   bergarako UdaL artxiboa. toribio jarUregi Fondoa. egiLea: toribio jaUregi

M.B.  |  bergara

Bikotean krisia: zer eta nola hitz 
egin seme-alabei delako berbaldia 
izango da martxoaren 11n, 18:00e-
tan, Irizar jauregian. Udaleko 
Prebentziorako Zerbitzuak anto-
latu du eta Etxadiko adituek, hau 
da, Orientazio Psikologikorako 
Zerbitzua eskaintzen duten adi-
tuek emango dituzte azalpenak.

Berbaldia euskaraz izango da, 
eta, Prebentziorako Zerbitzutik 
aurreratu dutenez, interesatuek 
izena ematea eskertuko dute, gela 
egokia aukeratzeko. Horretarako, 
943 77 91 26 telefono zenbakira 
dei egin daiteke. Ikasturtean 
barrena halako hitzaldi gehiago 

ere antolatuko dituztela aurre-
ratu dute zerbitzu beretik.

Era berean, eta modu labu-
rrean, Udaleko Prebentzio Zer-
bitzuak duela sei urte martxan 
jarritako Familiendako Orienta-
zio Psikologikorako Zerbitzuaren 
inguruko informazioa ere eman-
go dute batzarrean. 

umeen aisialdia hizpide 
Hilaren 15ean, bestalde, Azoka 
Bergaratzen ekimenaren baitan, 
gurasoei zuzendutako Haurren 
aisialdia ezagutu, hausnartu eta 
parte hartu delako berbaldia 
egongo da Zabalotegin, 10:00etan. 
Zaintza zerbitzua egongo da.

Bikote-krisiaren aurrean umeei 
nola berba egin azalduko dute

Jardunek bertso afaria anto-
latu du martxoaren 10erako 
Jokin Labaien eta Ane Zua-
zubizkar bertsolariekin. Afa-
ria 21:30ean izango da eta 
aurretik, 20:00etan, bertso-po-
teoa egongo da. Txartelak 
astelehenetik aurrera eros 
daitezke 12 eurotan –10, ikas-
le eta langabeek– Arranon, 
Pol-Polen eta Jardunen.

Etxeko tresnaren bat matxu-
ratuta izan eta konpondu nahi 
duenak horretarako aukera 
izango du hilaren 12an San 
Joxeperen egoitzan egingo 
den Kafe-konpon saioan. Kafea 
hartu bitartean, hondatuta 
dituzten irrati, erloju zein 
bestelako tresnak konpontze-
ko aukera izango dute parte
-hartzaileek, 16:00etan.

Jardun Euskara Elkarteak 
bazkideen urteko batzarra 
egingo du datorren egubakoi-
tzean, hilaren 14an, kultura 
etxean. 18:30erako da lehen 
deialdia eta 19:00etarako biga-
rrena. Zuzendaritza taldeko 
kide batek aldaketa onartzeaz 
gain, 2013ko egitasmo eta kon-
tuen berri emango dute eta, 
baita 2014koena ere.

Telefono bidezko galdeketa egi-
teko deia jaso dute azken egune-
tan zenbait herritarrek, euren 
joera politiko eta pertsonalei 
buruz. Galdeketa horien atzean 
Udala ote dagoen galdetuta hain-
bat herritar hurbildu da Udalera, 
eta, hori dela eta, Udalak adie-
razi nahi izan du ezetz, ez dela 
ari herritarren artean inolako 
galdeketa telefonikorik egiten.

Udalak ez dihardu telefono 
bidezko inkestarik egiten 
herritarren artean

Jardunek antolatutako 
bertso afaria Artatse 
elkartean hilaren 28an

'Kafe-konpon': beste 
saio bat eguaztenean, 
San Joxepen

Jardun elkarteak 
urteko batzarra deitu 
du hilaren 14rako 

Udaletik aditzera eman dute-
nez, gaur, martxoak 7, amai-
tuko da konposta egiteagatik 
bonifikazioa eskatzeko epea. 
Bonifikazioa %25ekoa izango 
da zaborraren tasan. Bada, 
edozein zalantza izanez gero, 
943 77 91 72 edo 943 77 91 50 
zenbakira deitu edo konpos-
tajea@bergara.net helbidera 
idatz daiteke.

Gaur bukatuko da 
konpostatzeagatik 
hobaria eskatzeko epea

txomin madina

Fiare banka etikoko bazkide egin da Udala. Eguaztenean sinatu zuten 
hitzarmena eta bazkide egiteko 1.800 euroko ekarpena egin du 
Udalak. Bazkide eginda Fiareri banka etikoko proiektu kooperatiboa 
garatzen lagundu nahi diote; asmoa da, gainera, etorkizunean 
Fiareren bezero ere izatea. Baita boluntario taldea sortzea ere.

Fiare banka etikoko bazkide 

emaitzak

komando piperrak - red piranhas 9-3
red piranhas - birgerias Bertan 
behera
t.C.C. - minimou taldie  6-3
birgerias - irama elgeta 4-7
diego Valor - beti jai 3-0
diego Valor - poteo izarrak    4-4

sailkaPena

  taldea p j

 1 poteo izarrak 41 16
 2 minimou taldie 39 16
 3 diego Valor 38 15
 4 t.C.C. 24 16
 5 red piranhas 18 14
 6 komando piperrak 18 16
 7 brunet 17 15
 8 irama elgeta 17 16
 9 beti jai 12 15
 10 birgerias 3 15

 Partiduak

martxoak 9, domeka

16:00 diego Valor - brunet /   

beti Jai

17:00 brunet - beti jai /   

Diego valor

18:00 beti jai - birgerias /   

brunet

19:00 komando piperrak - irama 

elgeta /    

beti jai

20:00 minimou taldie - poteo izarrak /  

komando Piperrak

l a b e g a r a i e ta

O h a r r a k

sAn Joxepek urteko 
BAtzArrA deitu du
Erretiratuen elkarteak hilaren 
27an egingo du bazkideen 
urteko batzarra. Bertan, Zuzen-
daritzako hiru kide berri 
izendatuko dituzte, eta, horre-
tarako, hautagaitzak aurkez-
teko epea gaurtik hilaren 17ra 
egongo da zabalik.

iBiLGAiLuen zerGA 
ordAintzeko epeA 
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen 
gaineko zergaren 2014. urteko 
errolda onartu du Udalak. 
Ordaintzeko borondatezko epea 
ireki dute eta maiatzaren 17an 
bukatuko da. Helbideratutako 
ordainagiriak maiatzaren 17an 
kargatuko dira.
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Aldarrikapena eta ospakizuna 
elkarrekin ikusi eta adieraziko 
dira Martxoaren 8ari begira anto-
latu diren ekitaldietan. Izan ere, 
hitzordu asko antolatu dituzte 
herriko hainbat eragileren esku-
tik eta jorratuko diren gaiak ere 
denetarikoak izango dira.

Bazkaria eta bakarrizketa
Bihar eguerdian, esaterako, elka-
rretaratzea egingo dute plazan 
Emakumeon borroka eta elkarta-
sun eguna lelopean. Ondoren, 
kalejira izango da eta horren 
ostean, Txantxiku Emakumeon 
bazkaria egingo dute Antixena  
gaztetxean. 

Iluntzean, berriz, Emakumeak 
protagonista izeneko bakarrizke-
ta egingo du Ixabel Agirresarobek. 
"Idatzita dauden istorioak kon-

tatuko ditut. Horietako bi, esa-
terako, Toti Martinez de Lezeak 
idatzitakoak dira. Baina badira 
Azkuerenak eta Errose Bustin-
tzarenak ere. Emakumeak dira 
ipuin horien protagonistak, eurek 
egindako gauzengatik aurrera 
egin dutenak. Hau da, egoera 
jakin batzuetan erabaki dutenak 
edo egin dutenak du garrantzia, 
erabaki hori eurek hartu dute-
lako, eurak izan zirelako euren 
buruaren jabe", dio Ixabel Agi-
rresarobek. 

Bakarrizketa soila ere ez dela 
izango aurreratu du Agirresaro-
bek: "Teknikari baten laguntza 
ere izango dut eta efektu batzuk 
sartuko ditu. Antzerki ukitua 
izango du ikuskizunak". 

Gaztelekuan izango da, 19:00e-
tan, eta gaztetxoenetatik hasi 
eta helduenganaino zuzenduta 

egongo da. "Denak daude gon-
bidatuta", dio. 

zortxintxiketan 
Bestalde, gaur, egubakoitza, egin-
go da Martxoaren 8aren bueltan 
Abixaran taldeak antolatutako  
II. herri antxintxikaldia. 18:00etan 
izango da Foruen plazan eta 2,5 
kilometroko ibilaldia prestatu 
dute korrikalariendako. Herritar 
guztiak daude gonbidatuta. 

Abortua eta minbizia 
Abixaran taldearekin batera, 
Udala, Andraitz, Oñatiko Ema-
kume Asanblada eta Elkarhezitzen 
ere batu dira biharko egunaren 
bueltako ekintzen antolatzaileen 
zerrendara. 

Honela, asteburu honetako 
ekintzez gain, datozen egunetan 
egingo diren hitzaldi, ikastaro 
eta tertuliak ere antolatu dituzte, 
besteak beste.

 Hitzaldiei dagokienez, aste-
lehenean, abortuaren lege berria-
ri buruz mintzatuko da Begoña 
Zabala abokatu feminista nafarra. 
Hilaren 18an, berriz, bularreko 
minbiziari buruzko hitzaldia 
egingo dute Katxalin elkarteko 
kideek. Abortuartea erakusketa 
ere egingo dute eta udal langileek 
Hizkuntza eta irudi ez sexistaren 
erabilpena izeneko ikastaroa 
egingo dute.

Martxoaren 8a, 
aldarrikapena 
eta ospakizuna
Atzoko zineklubeko filmarekin hasita, askotariko 
ekintzak egingo dira datozen egunetan herrian

Ixabel Agirresarobe aktorea antzezten.  |   gazteLekUa

O.E.  |  oñati

Ludoteka ibiltaria jarriko du 
martxan Txaloka ludotekak 
asteburu honetan. Hain zuzen 
ere, helburua da ludotekarik 
ez dagoen auzoetara hurbil-
du eta hango umeei zerbitzu 
hori eskaintzea urteko aste-
buru batzuetan, behintzat. 

Bada, Olakua auzoan 
hasiko dute proiektu hori. 
Auzo horretako dorre aurre-
ko kirol kantxan egingo dute 
datozen lau zapatuetan, 
11:30etik 13:30era. Eguraldi 
txarra eginez gero, dorre 
barruan antolatuko dute 
ludoteka ibiltaria.

Zapatu bakoitzean askota-
riko jolas eta eskulanak egin-
go dituzte eta 3 eta 10 urte 
arteko umeendako izango dira. 
Ekitaldi irekia izango da; hau 
da, ez da derrigorrezkoa izan-
go Txalokaren erabiltzaile 
izatea.

Proiektu horrekin, Txaloka 
ezagutarazi eta auzoak bizibe-
rritu gura dituzte Txatxilipur-
diko lagunek. Olakua auzoan 
ekingo dio aurtengo ibilbideari 
ludoteka ibiltariak, eta, espe-
rientziaren balorazioa ona iza-
nez gero, beste auzo batzuetara 
ere zabalduko dute; Zubillagara 
edo Errekaldera, kasu.

Ludoteka ibiltaria hasiko 
da bihar, auzorik auzo

O.E.  |  oñati

Oñatiko Gure Esku Dago 
taldeko kideak ekainaren 8an 
egingo den giza katearen 
aldeko metroak saltzen egon-
go dira aste honetan Santa 
Anan. Eguenean goizetik eta 
gainerako egun guztietan 
arratsaldez egongo dira, bi 
orduz. 

Horrekin batera, Eraba-
kitteko Eskubidiaren Aldeko 
Oñatiko adierazpenaren berri 
ere emango dute datorren 
astelehenetik egubakoitzera 
bitartean Santa Ana aretoko 
kristaldegian.

Giza katerako 
metroak 
saltzenO.E.  |  oñati

Oñatiko alkatea Goiena telebistan 
izango da datorren martitzenean, 
hilak 11, 22:00etan. Harira saioa 
hasi da berriro, eta, bailarako 
alkateen errondan, Oñatikoaren 
txanda izango da. Mugikortasun 
foroa, atez atekoa, aurrekontuak, 
aurten egingo dituzten inbertsio 
nagusiak eta beste hainbat gairen 
inguruan jardungo du.

Alkateaz gain, baina, oposi-
zioan dagoen alderdiak ere, EAJk, 
ahotsa izango du saioan, eta, 
horrela, Lourdes Idoiagak –alder-
di jeltzalearen bozeramailea– 
gobernu jardueraren balorazioa 
eta galderak egin ahal izango 
dizkio alkateari. 

Galderak egiteko 
Herritarren galderak ere eran-
tzungo ditu Mikel Biainek eta 
horiek egiteko bide hauek erabi-
li behar dira: harira@goiena.com, 
#harira eta 688 69 00 17 telefono 
zenbakia.

Mikel Biain alkatea Goiena 
telebistan datorren martitzenean

Mikel Biain, alkatea.  |   goiena

O.E.  |  oñati

Arrikrutzeko kobak zabalik egon-
go dira berriz asteburu honetatik 
aurrera. Koben Eguna ospatuko 
da, gainera, eta ospakizun horre-
kin batera ekingo diote urte 
berriari Arrikrutzeko kobek.

Lehengoak 
Otsailean itxita egon dira kobak 
eta bihar, zapatua, zabalduko 

dituzte. Zerbitzua, gainera, orain 
arte eskaini dutenek emango dute 
gero ere. 

Udalaren asmoa zen Arrikru-
tzeko eta Turismo Bulegoko zer-
bitzua bateratu eta biak enpresa 
berak eskaintzera. Horretarako, 
deialdi publikoa egin zuen. Bi 
enpresa aurkeztu ziren, baina 
batek ere ez du lortu esleipena. 
Horrenbestez, luzatu egin zaie 

lan kontratua orain arteko lan-
gileei. Deialdi berria egin arte, 
Arrikrutzeko eta Turismo Bule-
goko zerbitzuak enpresa ezber-
dinek kudeatuko dituzte, orain 
arte bezala.

erreserbak
Kobak bihar zabaldu arren, gaur-
tik aurrera egin ahal izango dira 
erreserbak (egubakoitza). Horre-
tarako, telefono zenbaki honeta-
ra deitu behar da: 943 08 20 00. 
Haitzuloko bisitaldiak ordubete 
irauten du eta euskaraz eta gaz-
teleraz eskaintzen dituzte.

Arrikrutzeko kobak asteburu 
honetan zabalduko dituzte berriz

Arrikrutz kobak, barrutik.  |   goiena
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Txanda elkarteak antolatuta, 
outlet-a egingo dute gaur eta 
bihar elkarteko kide diren 30 
komertzio inguruk. Gaur, 
egubakoitza, goiz eta arratsal-
de, eta bihar goizean, denda 
kanpora aterako dituzte euren 
produktuak eta salneurri 
berezian salduko dituzte, behe-
rapen handiekin horietako 
asko. Denden ohiko ordutegian 
egingo dute outlet-a.

Aurtengo outlet-arekin 
batera, gainera, txu-txu trena 
jarriko du Txandak, bezeroak 
herrian egongo diren gune 
guztietara joan ahal izateko. 
Bost geltoki izango ditu. 

Txandako dendariek 
kanpora aterako 
dituzte produktuak

Sexologia aholkularitza zer-
bitzua egongo da gaurtik 
aurrera gaztelekuan. Desirak 
enpresak emango du eta 12 
urtetik gorakoendako izango 
da, baita guraso eta irakas-
leendako ere. 

Egubakoitzetan egongo da 
zerbitzu hori, 17:30etik 19:30e-
ra, eta doakoa izango da. Lagun 
taldeka ere egin ahal izango 
dira kontsultak eta aholkula-
ria ere aukeratu ahalko da, 
gizonezkoa edo emakumezkoa. 
Telefonoz, e-postaz (txantxiku.
sexuaholkularitza@gmail.
com), Facebookez eta Twitte-
rrez ere galdetu ahalko da.

Sexologiaz aholkatuko 
dute gaztelekuan, 
gaurtik aurrera

Oinarrizko joskintza ikastaroa 
antolatu du Udalak. Erakutsi-
ko dute, besteak beste: josteko 
makina nola erabili, botoiak 
nola josi, praka-barrenak nola 
hartu eta telazko nezeser bat 
nola egin. Dorleta Fernandez 
izango da irakaslea eta mar-
txoaren 14tik apirilaren 11ra 
izango da, egubakoitzetan,  
19:00etatik 21:00etara. Izena 
kultura etxean eman behar 
da martxoaren 12a aurretik. 
Matrikula 25 euro da, langi-
leendako; besteek, doan. 

Josten ikasteko 
ikastaroa antolatu du 
Udalak

Oñati 3zirik diskoa ekoiztu du 
gaztetxeak eta datorren zapa-
tuan, hilak 15, aurkeztuko 
dute Antixenan. Diskoan par-
te hartu duten bederatzi taldeek 
joko dute ekitaldi horretan. 
21erako, berriz, bertso hard-
core afaria antolatu dute. 
Antixena gaztetxean martxo-
rako antolatu dituzten ekin-
tzetako bi dira horiek. Gaur, 
bestalde, Mario Zubiagak 
hitzaldia egingo du, 19:00etan, 
eta domekan asteroko bideo 
emanaldia egongo da.

'Oñati 3zirik' diskoa 
aurkeztuko dute 15ean 
Antixena gaztetxean 

50 lizar landatu zituzten joan den 
domekan Aloñan, Aloinako 
Lagunak taldeak urtero egin ohi 
duen zuhaitz landaketan. 30 lagun 
inguru joan ziren irteera horretara. 
Bada, lizarretako bat taldeko 
adiskide zen Juan Karlos 
Igartuaren omenez landatu zuten, 
bere lagun eta senide batzuk ere 
ondoan zituztela.

Juan Karlos
Igartuaren
omenezko 
lizarra Aloñan

aLoinako LagUnak

txOMIN MAdINA  |  oñati

Esan ohi da oñatiarrek Errosaixo 
Bixamona izaten dutela mozorro-
tzeko eguna, baina Aratusteei ere 
ez diete muzinik egiten. Argi gera-
tu da hori egunotan, eguraldia, 
lagun partez, etsai izan arren 

egubakoitzean hasita
Txantxiku Ikastolako eta Urgain 
Herri Eskolako umeak joan den 
egubakoitzean mozorrotu ziren. 
Txantxiku Ikastolako txikitxoenak 
barraskilo, erle, matxingorringo, 
kilker eta tximeleta jantzi ziren; 
Lehen Hezkuntzakoak, aldiz, cow-
boy. Urgaingoak, bestalde, galda-

ragile jantzi ziren, Hungariako 
pertzegileen etorrera antzeztu 
zuten-eta. Eguraldiagatik, bi ikas-
tetxeetakoek kiroldegian egin 
behar izan zuten jaia. 

Zapatuan 200 pertsonak baino 
gehiagok hartu zuten parte Oña-
tiko Inauteriak taldeak bigarrenez 
antolatutako ekintzetan. Hainbat 
berrikuntza izan dituzte aurten; 
tartean, pertsonaia berriak: pre-
goilaria eta borreroak. 

Martitzenean, ekitaldi ugari
Aratuste-martitzenean herensugez 
bete zen Elkar Hezi ikastetxea, 
Euskal Herriko mitologiako per-
tsonaia hori aukeratu zuten-eta 
goizean morrotzeko.

Arratsaldean, Kuko, Truku 
eta Bolenwaider pailazoek gorai-
no bete zuten Gaztelekua Xelebre-
keriak izeneko ikuskizunarekin. 
Hasierako plana aldatu behar izan 
zutenak Elizbarrutiko Misio Tal-
dekoak izan ziren, plazan beha-
rrean kontzejupean banatu zuten
-eta txokolate solidarioa. Gustura 
zeuden izandako erantzunarekin: 
300 baso-txokolate inguru banatu 
zituzten. Bertatik ateratako dirua 
Haitin duten proiektu berri bate-
rako izango da.

Iluntze partean, Joselu anaiek 
alaitu zuten euren musikarekin 
eguraldiak goibeldutako eguna.Pailazoak gaztelekuan.  |   iñigo biain

Herensugearekin batera ibili ziren Elkar Heziko ikasleak.  |   eLkar hezi

Urgaingo ikasleak galdaragilez mozorrotuta .  |   Urgain

Txantxiku ikastolako gaztetxoak, cowboy jantzita.  |   txantxikU ikastoLa

Kontzejupean banatu zuten txokolate solidarioa.  |   amaia Ugarte

Errosaixo Bixamonera arte, agur mozorroei
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Astean birritan elkartzen dira 
kenpo arte martzialeko borroka 
gustuko duten kirolari oñatiarrak, 
Zuazola Institutuko beheko gim-
nasioan. "Orain dela bi urte 
inguru hasi ginen, eta denok 
harrapatu gaitu, oso gustura 
etortzen gara", dio Miguel Anjel 
Palacin Pala-k. 

defentsa pertsonala 
Oñatin taldetxoa osatu arte Esko-
riatzara joaten ziren hainbat 
oñatiar kenpoa praktikatzera. 
Eta egun Oñatira datozen irakas-
leak handik datoz. "Full denfen-
se izeneko diziplina lantzen dugu 
eta adin guztietakoak etortzen 
dira. Izan ditugu 5 urtekoak ere, 
esaterako", dio Iñaki Zubillaga 
irakasleak. "Burua erabiliz egiten 
dugu borroka, biolentziarik gabe. 
Oso kirol osatua da kenpoa, kon-
tzentrazioa eskatzen duena eta 
ondoko lagunak errespetatzen 
jakin behar duena", gaineratu 
du Zubillagak.

Zubillagarekin batera Rafa 
Carriet da Oñatira etortzen den 
beste irakasle bat. "Kirol aldea 
duen arte martzala da kenpoa. 
Baina ez du abilidade fisiko kon-
kreturik eskatzen. Gorputza lan-

tzen eta prestatzen du lesiorik, 
zauririk, ez izateko. Gainera, 
arazoak nola saihestu ere era-
kusten du. Erreflexuak, estrate-
gia eta antzerako arloak jorratzen 
ditu. Defentsa pertsonala lantze-
ko egokia da oso, eta aproposa 
da, esaterako, emakumeendako", 
dio Carrietek. 

kirola 
Aldi berean, arte martzialek sor-
tzen duten errezeloak uxatu gura 
ditu Pala-k: "Kenpoa ere kirola 
da, baina maila baxukoa dela 
uste dute askok eta ez diote duen 
garrantzia eman gura. Alterna-
tiboa den zerbait balitz bezala 
ikusten dute, baina ez da hala".

Egonkortuz eta indarra hartuz 
doa Oñatiko kenpo taldea
duela bi urte sortu zuten taldea eta astean birritan elkartzen dira institutuan

Kenpoko taldekide batzuk Zuazola institutuko gimnasioan.  |   raFa Carriet

Datorren zapatuan, martxoak 15, egingo dute Oñatin duatloia. 
23. aldia izango da. Oñatiko duatloia euskal zirkuituko probarik 
zaharrenetakoa da eta ospe handia du kirolarien artean. 75 lagun 
baino gehiago izango dira lehian. Laguntzeko, bidali mezua hona: 
oinatikoduatloia2014@gmail.com. 

75 kirolari baino gehiago egongo dira Oñatin, 
euskal zirkuituko probarik zaharrenetakoan

aratz Losada

Etxe Aundi jatetxeak Tenerifera bidaia bat zozkatu du joan den urtean 
eztei-bazkaria jatetxe horretan egin zuten bikoteen artean. Nerea 
Mendiolak eta Gorka Otxotorenak osatzen dutena izan zen bikote 
saritua. Argazkian ageri dira biak, Etxe Aundiko ugazabaren eta bidaia 
agentziako ordezkariaren ondoan. Joan den egubakoitzean jatetxean 
egindako ardo dastatzean egin zuten zozketa. Zorionak!

Ezkondu eta Tenerifera bidaia

Lagun baten bitartez hasi zen Pala 
kenpoa egiten, eta ez zaio damutu. 
joan den urtean, gainera, bi domina 
ekarri zituen espainiako txapelke-
tatik, urrezkoa bata eta brontzezkoa 
bestea.
gomendio ona egin zizun lagunak 
orduan?
bai, bai. boxeoan eta gimnasioan 
ibili izan naiz ni beti, eta orain baita 
kenpoa egiten ere. asko gustatu 
zait, pozik egiten dut.
Ze osagarri ditu?
oso kirol osatua da kenpoa. dizipli-
natua. Arlo fisikoa ez ezik, bestela-

koak ere lantzen ditu: mentala, 
besteekiko errespetua, lagunen 
arteko balioak...
Zer behar da kenpoa egiteko?
ezer berezirik ez. esan gura dut ez 
duzula oso ona izan behar korrika 
egiten edo saltoak egiten, adibidez. 
denfentsa pertsonal integrala, osoa, 
lantzen du kenpoak, horrek dakarren 
guztiarekin. hau da, teknika behar 
da, azkartasuna, indarra, burua era-
biltzen jakitea... horiek guztiak, 
baina batera.
kenpoa praktikatzen lantzen da 
kenpoa, beraz?

bai. astean birritan elkartzen gara 
gu eta hainbat proba lantzen ditu-
gu: eskuak lantzekoak, hankak lan-
tzekoak, teknikak, era askotako kata 
ikastaroak...
Norendako da aproposa kirol 
hau? 

kirolzalea den edozeinendako. oso 
osatua da, dena lantzen du. bestal-
de, defentsa pertsonala lantzen 
duen aldetik ere, emakumeendako 
oso gomendagarria da. eskoriatzan, 
esaterako, emakumeek bakarrik 
osatzen duten taldea elkartzen da 
eguazten guztietan.
Iazko esperientzia ikusita, aurten 
ere joango zara Euskal Herriko 
eta Espainiako txapelketetara?
hori da asmoa, bai. euskal herrikoa 
martxoaren bukaeran izango da, 
debagoienean, eta espainiakoa, 
berriz, apirilean, Linaresen.
Nor gonbidatu gura duzu kenpoa 
probatzera?
astelehenetan eta eguaztenetan 
elkartzen gara, 18:30etik 19:30era, 
eta herritar guztiei esan gura diet 
etortzeko eta probatzeko. 

oihana eLortza.

"Kirolzalea den edonorendako da 
aproposa kenpoa egitea"

MiGeL AnJeL pALAcin 'pALA' | borrokaLaria

oÑati

Lanbide Heziketako esperientziak ezagutuz

GOIAZ! 2014 
Lanbide Heziketaren Azoka 

Martxoak 26 eta 27an; 
Kulturaten, Arrasaten. 

www.facebook.com/goiazdebagoiena

www.twitter.com/goiazdebagoiena

NiNeu / YoMism@ BideoCV 
lehiaketa antolatu dugu.

Pentsatu, grabatu eta bidali
zure bideo curriculum-a!

Informazio guztia: 
www.debagoiena.net

Imanol Gonzalez eibartarrak Inge-
niaritza Mekanikoa ikasten dihar-
du Mondragon Unibertsitatean. 

Aurretik, baina, Fabrikazio Mekani-
koko Diseinuko goi maila ikasi zuen. 
robotika lehiaketa bateko partaide 
ere izan zen Lanbide Heziketa ikasten 
zuen bitartean. 
Nola ezagutu zenuen lanbide Hezi-
keta eta zer irakatsi dizu?
makinen artean ikastea eta esperien-
tzia hartzea izan zen onuragarriena, 
egiten ikastea. selektibitatea egin nuen, 
baina nota ez zen behar bezain ona 
unibertsitatera saltoa emateko; beraz, 
Lanbide heziketara jo nuen. 

bidea luzeagoa izan da, baina nire 
helburua gradu mailako ikasketetara 
heltzea zen.  
robotek proiektuko partaide ere izan 
zinen. Zer-nolako esperientzia izan 
zen hura? 
aberasgarria. denbora luzea pasatu 
genuen guztiok batera eta horrek asko 
batu gintuen. ikasi ere asko ikasi genuen; 
izan ere, ikasle eta irakaslez zegoen 
osatuta taldea eta aebetara ere joan 
ginen proiektua aurkeztera. 

aurten beste talde bat ere badabil 
nik egin nuen proiektu berean lanean. 
Zeintzuk dira, zure ustez, unibertsi-
tate eta lanbide Heziketa ikasketen 
arteko ezberdintasunak?
ikerketa aldetik, unibertsitatean gehia-
go sakontzen da, baina praktikak falta 
dira. Lanbide heziketaren ondoren 
badakizu makina erabiltzen, baina ez 

makina muntatzen, esate baterako, eta 
hori da graduan ikasten duguna. gai-
nera, orain, eguneroko lana egin behar 
dut haria ez galtzeko.  
lanbide Heziketaren eta enpresen 
arteko harremana estua da. Nolatan 
erabaki zenuen ikasten jarraitzea?
bizi dugun krisi egoerak eraman nau 
ikasten jarraitzera. banuen lana enpre-
sa batean, baina nire prestakuntzan 
jarraitzea erabaki nuen, etorkizunari 
begira. iruditzen zitzaidan ez zela nahi-
koa goi heziketa tituluarekin. beharba-
da, orain lanean egongo nintzateke, 
baina nork daki lau urte barru non 
nagoen. 

badaezpada ikasten jarraituko dut, 
lan merkatuan aukera zabalagoa izate 
aldera.

"Makina erabiltzen eta muntatzen, 
biak ikasi ditugu guk"
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Astelehenean egindako ezohiko 
osoko bilkuran udal idazkariak 
iragarri zuen Alderdi Sozialis-
tako Ainhoa Sagarribaik utzi 
egin duela zinegotzi kargua. 
Oraingoz, baina, ez dute ordez-
koaren izenik eman; PSE-EEko 
kideak jarriko dira orain harre-
manetan Udalarekin hori jaki-
narazteko. 

Ainhoa Sagarribairen biga-
rren agintaldia da, eta Alderdi 
Sozialistak duen zinegotzi baka-
rra. Aretxabaletarra da, baina 
Gasteizen bizi da azken urteo-
tan, eta zinegotzi kargua hartu 
zuenetik, ekainean beteko dira 
hiru urte, apenas agertu da 
udaletxean. Bada, kargua zer-
gatik utzi duen ez du adierazi 
Sagarribaik.

Alderdi Sozialistako Ainhoa Sagarribaik 
utzi egin du zinegotzi kargua

M.A.  |  aretxabaLeta

Basotxo erretiratuen elkarteak 
urteko batzar orokorra egingo 
du gaur, hilak 7; lehen deialdia 
16:30ean da eta bigarrena, 
17:00etan. 

Iazko batzar orokorreko akta 
irakurrita eta onartuta hasiko 
dute oraingoa. Ondoren, 2013ko 
memoria irakurri eta onartuko 
dute; baita 2013ko balantzea eta 
kontuak ere. 

Behin horiek eginda 2014ko 
gestio plana aurkeztuko diete 
zuzendaritza batzordeko kideek 
bazkideei, eta orain arte hartu-
tako hainbat erabaki berretsiko 
dituzte gero. Bukatzeko zuzen-
daritza batzorde berria osatzeko 
kideak aukeratuko dituzte. Gal-
derak eta eskaerak egiteko tartea 
ere egongo da batzar bukaeran, 
bazkideek zalantzaren bat izanez 
gero argitzeko. 

extremadurara bidaia
Bestalde, Basotxoko kideak Extre-
madurara joatekoak dira apiri-
laren 21etik 27ra. Oraindik leku 
batzuk libre daude eta izena ema-
teko epea eguenean, hilak 13, 
bukatuko da. Hauek ikusiko 
dituzte: Caceres, Plasencia, Gua-
dalupe, Trujillo, Olivenza, Almen-
dralejo, Merida… Prezioa da 400 
euro bazkideendako eta 415 euro 
bazkide ez direnendako.

Batzar orokorra dute gaur Basotxoko erretiratuek

MIrArI AltuBE  |  aretxabaLeta

Emakumeen Nazioarteko Eguna 
aldarrikatu eta egun horren buel-
tako ekintzak aurkeztu dituzte 
asteon Ana Bolinaga alkateak 
eta Berdintasun zinegotzi Maider 
Aizkorbek. Udalbatzak, gainera, 
Euskal Herri feminista eraiki-
tzeko konpromisoa hartu zuen 
astelehenean egindako ezohiko 
osoko bilkuran, EH Bilduk aur-
keztutako mozioa onartuta. 

emakume eta gizon askeak 
Alkateak aipatu du urteetako 
borrokak gogoratzeko eta ospa-
tzeko aukera ematen duela Mar-
txoaren 8ak, baita emakumeon 
egoeraren inguruko hausnarke-
tak partekatu eta balantzea egi-
teko aukera ere: "Lan merkatuan 
gero eta biluziago, zaintzaren 
motxilan gero eta harri gehiago, 
umetokian Espainiako bandera 
ezarrita eta gorputza indarkeria 
sexistak moretuta". 

Hala, feministek urteotan 
aldarrikatutako eta borrokatu-
tako helmuga gero eta urrunago 
dagoela jakinarazi du. Egoeraren 

irakurketa gordinak, baina, etsi-
penera eraman beharrean, egoe-
raz jabetu eta erantzuna piztera 
bultzatu behar gaituela gainera-
tu du: "Gure bidea egin, guk nahi 
duguna izateko, euskaldunak, 
askeak, zernahi". Eta lanean 
jarraitzeko dei egin: "Emakume 
eta gizon askeen Euskal Herria 
helburu, bide horretan lan egin-
go dugu erakunde publikoetan, 
elkarteetan, komunikabideetan 
eta kalean".

Martxoaren 8ko ekitaldiak 
Astean hasi dituzte Emakumeen 
Egunaren bueltako ekitaldiak, 
tartean zinekluba. Gaur emaku-
meen boulder topaketa egingo 
dute Ibarra kiroldegian; baina 
egun handia bihar da. Aretxarte 
merkatarien elkarteak antolatu 
du Urrats bat aurrera emanez 
ekimena; hala, merkatariek euren 
produktuak saltoki aurrera ate-
rako dituzte eta kaleak koloree-
kin eta musikarekin girotu. Goiz 

partean, emakumeen frontenis 
txapelketari bukaera eman eta 
sariak ere banatuko dituzte Itu-
rrigorri pilotalekuan. Emakumeen 
Nazioarteko Eguna aldarrikatze-
ko agerraldia izango da ondoren 
(13:00) Herriko Plazan, eta buka-
tutakoan mokadutxoa eskainiko 
dute Gazte Ekimeneko kideek 
Pagaldaixenean.

Arratsaldea Fun Dantz! jaial-
diak girotuko du: 16:30ean, hip-hop 
ikastaroa; 17:30ean, break dance 
txapelketaren finalaurrekoak 
hainbat DJk girotuta; eta 19:00e-
tan, jaialdi nagusia: break dance 
txapelketaren finalak eta talde-
kako kale dantzen txapelketa. 
Jaialdi bukaeran Aretxarteko 
kideek 20 euroko txartelak zoz-
ketatuko dituzte herriko hainbat 
tabernatan erabiltzeko.

Eta gau partea girotzeko, 
Esther Uria aktoreak bakarriz-
keta eskainiko du Pagaldaixenean. 
Antzerkian, zineman eta telebis-
tan ezagun egin den aktoreak 
Urak dakarrena… glu-glu, glu-glu 
lana eskainiko du; bizitzaren 
gorabehera hunkigarriak, atse-
ginak eta deserosoak izango ditu 
hausnarketa gai beti emakumea-
ren ikuspuntutik eta umorea 
lagun.

Antzerkia eta ipuin kontaketa 
Martitzenean jarraituko dute 
ekitaldiek, eta Bilboko Luna Lle-
na antzerki taldeak A trompicones 
antzezlana eskainiko du, Arkupen 
–sarrera, 4 euro–. Kepa Gallego 
aktoreak zuzenduta, zazpi ema-
kumeren bizitzako pasarte gazi
-gozoak taularatuko dituzte, 
umoreak eta ironiak bat eginik. 
Emakumeei gertatutako gora-
beherekin barre egingo dute 
ikusleek. "Emakumeekin batera 
barre egin, eta ez horien lepotik", 
jakinarazi dute taldekideek. Eta 
hurrengo zapatuan, hilak 15, 
Maider Galarraga ipuin konta-
lariak Printzesak kontu kontari 
saioa eskainiko die neska-muti-
koei, Udal liburutegian.

Martxoaren 24an, ostera, Bra-
silgo emakume nekazarien egoe-
ra eta erronkak izango dituzte 
berbeta gai Arkupen. Hiruatx eta 
Elkarhezitzen taldeek antolatuta, 
Debora Nunes izango da hizlaria. 
Brasilgo MST (lurrik gabeko lan-
da langileen mugimendua) elkar-
teko kidea da, eta emakumeen 
eta gazteen prestakuntza eta anto-
laketa prozesuetan jardun izan 
du lanean. Hain zuzen Brasilgo 
emakume nekazari horien bizi-
moduaren berri ematera etorriko 
da gurera.

eskerrak elkarte eta eragileei 
Udal ordezkariek, bere aldetik, 
Kultura, Berdintasun eta Gazteria 
sailei ekitaldiok antolatzen lagun-
du dieten taldeei eta eragileei 
eskerrak eman gura izan dizkio-
te: Aretxarte merkatarien elkar-
tea; Aretxabaleta kirol elkartea; 
Gazte Ekimena; Loramendi; 
Hiruatx; eta Elkarhezitzen.

Ana Bolinaga alkatea, Maider Aizkorbe –Berdintasun zinegotzia– eta Idoia Elexpuru –Aretxarteko presidentea–.  |   m.a.

Emakumeen borroka 
aldarrikatzeko ekitaldiak

euskal herri feminista eraikitzeko konpromisoa hartu du udalbatzak

martxoaren 8aren bueltan antolatutako ekintzak aurkeztu dituzte

EGITArAUA

MArtxoAk 7, 
eGuBAkoitzA

17:00 txapa tailerra; 
gaztelekuan.

MArtxoAk 8, zApAtuA

09:30-13:30 merkatariek 
produktuak aterako dituzte 
saltokien aurrera.

12:00 emakumeen frontenis 
txapelketako sari banaketa 
ekitaldia; iturrigorri 
pilotalekuan.

13:00 agerraldia, herriko 
Plazan. ondoren, 
mokadutxoa, 
Pagaldaixenean.

19:00 Fun dantz! 
ikuskizuna; kiroldegian.

22:30 bakarrizketa esther 
Uriarekin; Pagaldaixenean.

MArtxoAk 11, 
MArtitzenA

19:00 A Trompicones 
antzezlana Luna Llena 
taldearen eskutik; arkupen.

MArtxoAk 13, eGuenA

19:30 zinekluba: 81 amama 
filma, Arkupen.

MArtxoAk 15, zApAtuA

11:30 maider galarraga 
ipuin kontalaria: Printzesak 
kontu kontari; liburutegian.

MArtxoAk 20, eGuenA

19:30 zinekluba: Todas las 
mujeres filma; Arkupen.

MArtxoAk 24, 
AsteLeHenA

19:00 hitzaldia: Brasilgo 
emakume nekazarien egoera 
eta erronkak; arkupen.

Frontenis txapelketaren finala
Aretxabaleta kirol elkarteak eta Loramendik, Udalaren 
laguntzarekin, otsail inguruan abian jarritako Emakumeen 
frontenis txapelketaren finala ere bihar jokatuko dute. 16 bikotek 
eman zuen izena, tartean Elgetatik, Gatzagatik eta Bergaratik 
etorritako jokalariak, eta norgehiagoka biziak izan dira Iturrigorri 
pilotalekuan zapatu goizetan. Hala, finala ere ikustekoa izango da; 
Maite Frailek eta Maite Otxoak, Lur Delgadoren eta Lierni 
Zangituren aurka jokatuko dute, 11:15ean. Aurretik, 10:30ean, 
hirugarren eta laugarren postuak erabakitzeko partida izango da: 
rosa Ojuel eta Lore Martinez, Dorleta Elkorobarrutia eta Ainhoa 
Gallastegiren aurka. Sari banaketa ekitaldia 12:00etan da.
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Zazpi karateka
Eibarko
txapelketan 

odiLo VazQUez

Eskola arteko karate txapelketa 
jokatu dute Eibarren UDAko zazpi 
gaztetxok, bikain jardun ere. Odilo 
Vazquez entrenatzaileak guztiak 
zoriondu ditu, eta lanean jarrai 
dezaten animatu, martxoaren 
23an Gipuzkoako txapelketa 
jokatuko dute-eta Azkoitian.

Body percussion edo gorputz per-
kusio ikastaroa antolatu du Jai-
ki elkarteak martxoko bi zapa-
tutan egiteko (17:00-20:00), kuar-
tel zaharrean: 15ean eta 29an. 
Helduendako dira saioak, 16 urte-
tik gorakoendako, eta gehienez 
12 lagun onartuko dituzte. Izen
-emate epea zabalik daukate 
oraindik; azken eguna martxoa-

ren 12a da. Hona hemen izena 
emateko bideak: idatziz, jaikiel-
kartea@yahoo.es; edo deituta, 943 
53 43 96. Prezioa, 20 euro; langa-
beek eta ikasleek, 15 euro.

sergio Lopez de Landatxe 
Gasteizko Turukutupa musika 
eta antzerki taldeko Sergio Lopez  
de Landatxe (Gasteiz, 1979) izan-

go dute irakasle bi saio horietan. 
Perkusio etnikoan, gorputz per-
kusioan eta perkusio didaktikoan 
prestakuntza jasotakoa da Madri-
len, Kuban eta Gasteizen, eta 
hainbat proiektutan jardun izan 
du perkusio-jole; besteak beste, 
Rezikletas, Gasteiz Big Band eta 
Ortophonk proiektuetan.

Oraingoan, perkusio doinuak 
eta dantzak uztartuko ditu Jaiki-
ko kideekin, eta munduko hainbat 
erritmorekin gorputz mugimen-
duak landu.

Gorputz perkusio saio bi antolatu ditu Jaiki 
elkarteak eta izen-ematea zabalik dago

M.A.  |  aretxabaLeta

Bolantak, iratxoak, sorginak, 
Santa Ageda neska-mutilak, 
kaldereroak… horiek eta gehia-
go, 500 neska-mutiko inguru, 
elkartu ziren Iturrigorri pilo-
talekuan, Aratuste-martitzenean. 
Herriko Plazan elkartzerik ez 
zuten izan euria zela-eta, baina, 

txaranga doinuak lagun, umore 
ona izan zen nagusi umeen eta 
horiek ikustera hurreratutako 
gurasoen artean. 

Arratsaldea, ostera, Eibarko 
Ustekabe txarangak girotu zuen, 
eta Txinen hiletarekin agurtu 
zituzten herritarrek aurtengo 
Aratusteak.

Pilotalekua kolorez jantzi 
zuten martitzenean
iturrigorrin elkartu ziren 2 eta 12 urte arteko 
500 bat ume, eta txarangarekin dantzan jardun

Santa Ageda neska-mutilak Txinen zerraldoarekin.  |   mirari aLtUbe

Txino-dantza egiten 5 urteko neska-mutikoak.  |   miren arregi

MIrArI AltuBE  |  aretxabaLeta

Gipuzkoako eskolarteko jokoak 
antolatuta 27. mendi ibilaldi neur-
tua egingo dute domekan, gurean, 
Zaraia Mendizale Taldearen ardu-
rapean. Debagoieneko eta Deba-
barreneko 6 eta 12 urte arteko 
neska-mutikoei egin diete dei.

Lau talde lanean 
"Astean gabiltza jasotzen izen
-emate orriak, eta badakigu Ber-
garatik eta Debatik etorriko 
direla. Azken egunetan jasoko 
ditugu gehienak eta egunean 
bertan ere eman ahal izango dute 
izena", jakinarazi du Zaraiako 
presidente Martin Garaik. Bada-
ki, gainera, eguraldiak zeresan 
handia izango duela. 

Zaraiako kideek, hain zuzen, 
buru-belarri jardun dute lanean 
azken asteotan, eta dagoeneko 
gertu daukate guztia domekara-
ko. 40 lagunek jardungo dute 
lanean lau taldetan banatuta: 
zirkulazio kontuetarako bat, ibil-
biderako beste bat, kontrol gunee-
tarako hirugarrena eta koordi-
nazio lanetan ibiliko da lauga-
rrena.

ibilbide samurrak
Mendizaletasuna bultzatzea eta 
ondo pasatzea beste helbururik 
ez du ibilaldi neurtuak. "Kontrol 
guneak egongo dira baina berta-
tik pasatu direla ziurtatzeko 
bakarrik, ez denborak neurtzeko", 
dio. Hala, neska-mutikoek ez dute 
"lasterketarik" egin beharrik 
izango bukatzeko. 

Iralabarri plazan elkartuko 
dira guztiak, eta 09:00etan irten. 
Bi ibilbide izango dituzte aukeran, 
bata motza, 11 kilometrokoa, eta 
bestea luzea, 13 kilometrokoa, 
"baina oso samur egitekoak biak". 
Iralabarri plazatik Apotzaga auzo-
ra (Eskoriatza) joango dira, eta 

Latagainetik bueltan Untzillara 
(Aramaio); bertan egingo dute 
hamaiketakoa (norberak eroan 
behar du). Han banatuko dira bi 
ibilbideak, eta berriz Izurietan 
elkartu; handik herrira jaitsi eta 
Iralabarri plazan bukatzeko. 

Hirugarren aldia 
Zaraiak antolatzen duen hiruga-
rren ibilaldi neurtua da, azkena 
orain dela 10 urte. Garaik ondo 
gogoan du lehenengoa, ia 1.500 
neska-mutiko etorri zirelako, eta 
horiekin batera begirale mordoa. 
Azken urteotan behera egin du 
kopuru horrek, eta aurten 500 
bat espero dituzte: "Datozenak 
datozela gure paraje dotoreak 
ezagutzera, eta ondo pasa deza-
tela", dio Garaik.

Zirkulazioaren ardura izango duen taldea Martin Garai presidentearekin.  |   m.a.

Domekan 500 neska-mutiko 
hartzeko gertu daude Zaraiakoak
mendi ibilaldi neurtua egingo dute debagoieneko eta debabarreneko umeek

M.A.  |  aretxabaLeta

Atez atekoaren gaineko argibi-
deak emateko batzarrak egiten 
dabiltza egunotan herritarrekin. 
Eta datorren astean beste lau 
izango dira. Batetik, argibide 
orokorrak ematen dabiltza: atez 
atekoaren funtzionamendua, 
otarre kopurua… Eta bestetik, 
atarte bakoitzeko zintzilikarioak 
non kokatuko dituzten propo-

samenak egiten. Ondoren, 15 
bat egun izango dituzte bizila-
gunek hori eztabaidatzeko eta, 
hala iritziz gero, beste propo-
samenen bat egiteko. 

Arkupeko erakusketa are-
toan ere herrian jarriko diren 
zintzilikario guztien gaineko 
proposamenak jarri dituzte 
ikusteko; planoak eta kokagu-
neen argazkiak daude.

Atez atekoaren gainean argibideak 
emateko beste lau batzar daude

INFOrMAZIO BATZArrEN GAINEKOAK

4. BAtzArrA

eguna: martxoak 10, astelehena.

ordua: 10:00etan, gazteleraz; 
18:30ean, euskaraz.

kaleak: belorrieta auzoa, mitarte 
kalea, andramari auzoa, errekabarren 
kalea, ilargi plaza eta iralabarri plaza.

5. BAtzArrA

eguna: martxoak 11, martitzena.

ordua: 10:00etan, euskaraz; 
18:30ean, gazteleraz.

kaleak: araba ibilbidea, loramendi 
kalea eta solohandi kalea.

6. BAtzArrA

eguna: martxoak 12, eguaztena.

ordua: 10:00etan, gazteleraz; 
18:30ean, euskaraz.

kaleak: bizkaia kalea, gipuzkoa 
plaza, nafarroa kalea, zaraia kalea, 
gorbeia kalea, aralar kalea, 
bainuetxe kalea eta markole auzoa.

7. BAtzArrA

eguna: martxoak 13, eguena.

ordua: 10:00etan, gazteleraz; 
18:30ean, euskaraz.

kaleak: txarapea ibilbidea.

8. BAtzArrA

eguna: martxoak 19, eguaztena.

ordua: 11:00etan; 15:00etan.

Deituak: industria jardunak, 
merkatariak, ikastetxeak, elkarte 
gastronomikoak eta mojak.

esAnAk

"kontrol 
guneetan ez da 
denborarik 
neurtuko" 

M a r t i n  g a r a i   |   z a r a i a
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Aldaype ehiza eta arrantza elkar-
teak egindako azken batzar oro-
korrean adostu zuen moduan, 
zabalik dago zuzendaritza berria 
osatzeko izen-ematea. Hautagaiek 
hilaren 14ra arte eman dezakete 
izena, astelehene, eguazten eta 
egubakoitzean, 17:00etatik 19:00e-
tara, lokalean. Presidenterako 
hautagaiaren eta beste sei lagunen 
izenak aurkeztuko dira.  

Aldaype elkarteko 
zuzendaritza  
berritzekotan dabiltza

O h a r r a k

GAzteLekuA
Gaztelekuan fimo tailerra egin-
go dute gaur, 18:00etan. Ema-
kumeen Nazioarteko Egunaren 
harira, bihar, berriz, film labu-
rrak ikusiko dituzte gazteek; 
eta etzi, domeka, Gitar Hero 
izeneko ekintza izango dute. 

eskoriAtzA HerriA BekA
Eskoriatzako Herria III. ikerke-
ta beka deitu du Udalak. Aste-
lehenean, hilak 10, amaitzen da 

izen-ematea. Eskabideak udale-
txeko harreran aurkeztu behar 
dira, 09:00etatik 14:30era.

MikeL GonzALez GureAn
Leintz Eskola Kirolak antola-
tuta, Mikel Gonzalez arrasa-
tearrak Erreala, formazioaren 
baloreak izeneko berbaldia 
eskainiko du martitzenean, 
18:30ean, Huhezin. Andoni 
Iraola ere izango da, Erreala 
Fundazioaren zuzendaria. 

M.B.  |  eskoriatza

Aurrera doaz atez atekoa herri 
osoan jartzeko pausoak. Otsaila-
ren 27ra arte bilketa puntuen 
gaineko alegazioak eta proposamen 
berriak egiteko aukera izan zuten 
eskoriatzarrek, eta, jasotako eskae-
rak aztertu ostean, Udalak gaur 
arte jarri du erantzuteko epea 
(egubakoitza). Denera, 40 alegazio 
aurkeztu dira; 28 osorik edo par-
tzialki onartu dituzte. 

Dagokienei jakinarazi eta 
martitzenean, hilak 11, erakus-
keta zabalduko dute Ibarraundin, 
hondakinen bilketa puntuen behin 
betiko kokapenarekin. Hilaren 
13ra bitartean egongo da horren 
gaineko informazioa ikusgai, 
museoan bertan dagoen informa-
zio bulegoaren ordutegian: goizez, 
10:00etatik 14:00etara; eta arra-
tsaldez, 15:00etatik 19:00etara.

ontziak, hilaren 19tik aurrera
Jarraian, sistema erabiltzen has-
teko beharrezkoak diren edu-
kiontziak eta gidak banatuko 
dituzte: martxoaren 19tik 26ra 
herriguneko etxebizitzetan, modu 
antolatuan; eta egun horretatik 

apirilaren 2ra, komertzio, indus-
tria eta landaguneetan. Bestalde, 
Intxaurtxuetan, San Pedron eta 
Gaztañadui kaleko 27 eta 29. ata-
rietan egindako proba pilotuan 
parte hartu dutenek edukiontzi 
marroiaren giltza itzuli beharko 
dute apirilaren 1ean, 2an edo 3an; 
eta hondakin organikoarendako 
bigarren ontzia jaso. Zintzilika-
rioak, ostera, astelehenean, hilak 
10, bertan jartzen hasiko dira 
udal brigadako langileak. Edu-
kiontzi batzuk tokiz aldatu behar-
ko dira, eta, beraz, pazientzia 
eskatu du Udalak.

pse: "erabakia errespetatu"
Bestalde, Udal Gobernuak siste-
ma berria jartzeko lanean dihar-
duen bitartean, PSE-EEko udal 
taldeak "atez atekoaren kontrako 
jarrera errespetatzeko" exijitu 
dio prentsa ohar baten bidez. 
Otsailaren 23ko "adibide demo-
kratiko eta irmoarengatik" zorio-
nak eman ditu, "modu zabal eta 
baketsuan" atez ateko sistema 
baztertu izanagatik. Eta, esan 
bezala, exijituko du "Udaletik 
hasita, erakundeek erabakia 

errespeta eta gauza" dezatela.
Jose Luis Cantero zinegotzi 

sozialistak berretsi egin du bere 
alderdiak sistema horrekiko duen 
kontrakotasuna, "Udalari hainbat 
mozio bitartez helarazitakoa"; 
eta gogora ekarri du Eskoriatza 
Garbiaren ekintzak babestu egin 
dituztela, eta, besteak beste, horren 
ondorioz utzi zutela Hondakinen 
Mahaia, "proba pilotuarekin iku-
si den moduan erabateko porro-
ta izan den eta herriarendako 
guztiz negatiboa den sistema bat 
sozializatzeko paripea besterik 
izan ez zena". Canterok nabar-
mendu du sozialistak birziklape-
naren eta bosgarren edukiontzia-
ren alde azaldu direla beti.

Haren esanetan, atez atekoa 
"oso garestia" da, eta hari aitor-
tutako "ingurumenarekiko onurak" 
ez daude "frogatuta" eta "udal 
kutxak hustu" egingo ditu. "Ez 
dugun dirua xahutuko duela sala-
tzen dugu", azaldu du zinegotziak. 
Sistema berriaren kontra lan 
egiten segituko dutela esan du, 
"orain arte moduan", baina orain 
Eskoriatzak bide hori "erabat 
babesten" duela "egiaztatuta".

Hilaren 11n jakinaraziko 
dituzte bilketa puntuak 
erakusketa zabalduko dute ibarraundin behin betiko bilketa guneekin

M.B.  |  eskoriatza

Pasatu dira aurtengo Aratusteak. 
Eguraldiak askorik lagundu ez 
badu ere, hori ez da nahikoa 
izan giroa zapuzteko, eta esko-
riatzarrak mozorrotuta irten 
dira egunotan kalera. Urtero 
moduan, Aratuste-martitzenean 
umeak izan ziren protagonistak. 
Goizean goizetik zeruari begira 
egon ziren herriko ikastetxee-
tako irakasleak, jaialdia plazan 
egin edo ez aztertzen. Azken 
orduan erabaki zuten Arizmen-
diko Almen gunekoek herrira 
jaistea, baina, plazara joan beha-
rrean, pilotalekura joan ziren 
zuzenean. Zain zituzten han 

Luis Ezeizako neska-mutikoak. 
Jose Arana guneko txikitxoak, 
berriz, ez ziren irten eta eraiki-
nean egin zuten jaialditxoa.  

Mila koloretako mozorroak 
elkartu ziren pilotalekuan. 
Azken urteotako ohiturarekin 
jarraituz, Arizmendikoek eus-
kal Aratusteek izan zituzten 
oinarri, eta, besteak beste, txa-
txoak eta bolantak ikusi geni-
tuen. Luis Ezeizakoek, bestalde, 
filmak aukeratu zituzten, eta 
emanaldiak film ezagunei lotu-
takoak izan ziren. Arratsaldean 
pilotalekua girotu zuen Jon 
Urbieta disko-jartzaileak, kuku-
marruekin batera.

Ikastetxeetako umetxoek 
pilotalekua koloreztatu 
zuten martitzenean

Mexikarrek Jose Arana bisitatu zuten.  |   Lierni aLtUna

Luis Ezeizako sagutxoak emanalditxoa eskaintzen.  |   m.b.

Toki batean edo bestean, ezin hobeto ibili ziren mutiko horiek.  |   m.b.

Ederto egin zuten dantza Almeneko dantzariek.  |  mirian biteri

MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Axtrokiak eskoriatzar guztiei 
zabaltze aldera, eskaintza berezia 
egingo dute datorren astean Axtro-
ki merkatari elkarteko kideek. 
Hain justu ere, astelehenetik 
egubakoitzera bitartean, 50 euro-
ren truke 55 axtroki itzuliko 
dizkiete bezeroei; promozio horre-
kin, bost euro oparituko dizkie-
te eskoriatzarrei.

Merkatarien elkarteko kide 
Eider Kortazarrek azaldu digu 
asmoa dela moneta lokala herri-
tar guztiei eskaini ahal izatea, 
eta ez bakarrik tokiko garapena 
sustatzeko Udalak emango dituen 
diru laguntzen bidez jasoko dute-

nei. Horrekin batera, jakinarazi 
du eskaintza mugatua dela, eta, 
hortaz, trukea ahalik eta azkarren 
egitea gomendatu du; gainera, 
esan bezala, bost egun baino ez 
du iraungo kanpainak. Bada, 
elkartea osatzen duten herriko 
24 komertzioetan egin ahal izan-
go da trukea.  

elkartearen eguna  
Datorren asteko eskaintzaz gain, 
baina, bestelako ekintzak ere 
antolatzen dihardu Axtrokik; 
tartean, martxoaren 15ean, zapa-
tua, egingo duten Axtroki mer-
katari elkartearen eguna. Asko-
tariko ekintzak antolatu dituzte 
egun osorako, hala nola azoka, 
umeendako jolasak eta zozketa. 
Egunari azken ukituak emateko 
batzarra egingo du elkarteak 
astelehenean Ibarraundin.

Datorren astean, 50 euroren truke 
55 axtroki erosi ahal izango dira

Axtrokiak.  |  txomin madina
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A.E  |  antzUoLa

Euskal Memoria Fundazioaren 
eskutik, torturaren aurkako 
astea egingo da herrian. Dato-
rren eguenean hasita, hau da, 
hilaren 13tik aurrera, hainbat 
ekintza izango dira gai horre-
kin lotuta. 

Hala, asteari hasiera ema-
teko Barruko arrastuak doku-
mentalaren emanaldia izango 
da, 18:30ean hasita, Olaran 
etxean. Dokumentalaren ondo-
ren, torturaren gaineko era-
kusketa egongo da ikusgai. 
Eta martxoaren 15-16ko eta 
22-23ko asteburuetan ere izan-
go da ikusgai. Torturaren 
gaineko erakusketa gogorra 
da, eta, horren ondorioz, 18 
urtetik gorakoendako soilik 
dago gomendatua. Bertan, 
Oñatiko Euskal Memoria Tal-
deak azken urteetan tortura-
ren inguruan jasotako datu 
eta argazkiak izango dira 
ikusgai. Martxoaren 19an, 
eguaztenean, hitzaldia izango 
da Olaranen. 18:30ean hasita, 
Oso latza izan da. Tortura 
Euskal Herrian liburuaren 
egile Julen Arzuaga abokatu 
eta eusko legebiltzarkidea 
izango da hizlari lanetan.

Torturaren 
aurkako astea, 
eguenetik 
aurrera

A.E  |  antzUoLa

Bihar Martxoaren 8a da, Ema-
kumeen Nazioarteko Eguna, 
eta hura ospatzeko hainbat 
ekintza antolatu dituzte 
herrian. Alde batetik, Udalak 
elkarretaratzea deitu du 19:00e-
tarako, herriko plazan. Ondo-
ren, triki-poteoa egingo da, 
eta astean zehar salgai izan 
diren afarirako txartelak ero-
si dituzten guztiek jaki goxoe-
kin disfrutatzeko aukera izan-
go dute Olalde elkartean. 

Gaztetxeko kideek ere 
antolatu dituzte ekintzak egun 
berezi hori ospatzeko. Harre-
monak ekimenaren barruan, 
hau da, gazteen artean jarre-
ra matxistarik ez izateko 
hainbat tailer dinamikoren 
baitan, azken saioa egingo 
dute zapatuan. Kale ekintza 
egingo dute Garaion sorgin-
guneko kideen laguntzarekin. 
Natura elementuak erabiliz  
artelana egingo dute, "herri-
ko emakumeek herriaren alde 
egiten duten lana eskertzeko".  
Zapatuan izango da hori, 
16:00etan, Zurrategin. Ondo-
ren, luntxa egingo dute. Herri-
tar guztiei irekitako ekintza 
parte-hartzailea izango da.

Aldarrikapenez 
betetako 
eguna izango 
da biharkoa

a.e

Herriko 
txikienak ere
mozorrotuta 

Herriko txikitxoenak primeran ibili 
ziren martitzen arratsaldean 
eurentzako prestatutako jaialdian.
Izan ere, Kikirixo txiki-txoko 
aisialdi taldekoek mozorro jaialdia 
egin zuten eta bertaratutakoak 
plastikozko poltsekin eginiko 
mozorroak jantzi, aurpegia 
margotu eta jolasean ibili ziren, 
poz-pozik, pare bat orduan.

ANE EtxEBErrIA  |  antzUoLa

Iñaki Iartza zinegotziak ofizialki 
bere karguari uko egin zion mar-
titzenean egindako udalbatza-
rrean. Arrazoi pertsonalak dire-
la-eta, alkateorde eta Hirigintza 
zinegotzi karguak utzi zituen. 
Haren lekua Auritz Guridik har-
tuko du, Maria Jesus Zubimendik 
eta Isidro Zabaletak, zerrendan 

hurrengoak zirenek, uko egin 
ondoren. Beraz, hurrengo hau-
teskundeetara arte Auritz Guri-
di izango da zinegotzi lanetan. 
Udalbatzarrean, eskerrak eman 
nahi izan dizkiote bere taldeki-
deek, egindako lanagatik. Oposi-
zioko kideek ere, egindako lana 
aitortu eta "bizitzan zorte ona" 
izan dezala opa zioten. 

Bileran aztertutakoak 
Udalbatzarrean beste gai batzuk 
ere aztertu zituzten; besteak bes-
te, Torresoroako harmailen ingu-
ruan hitz egin zen. Hala, ikuski-
zunetarako harmailak jartzeko 
kontratuaren behin-behineko 
esleipen proposamena onartu 
zen. Horretaz gain, Torresoroako 
auditoriumaren erabilera arautzen 
duen ordenantza eta Olaran etxea-
ren erabilera arautzen duena 
aldatzeko proposamenak hurren-
go osoko bilkurarako utzi zituz-
ten, idatzian hainbat moldaketa 
egin behar direla argudiatuta. 
Bestalde, Udalaren eta Olalde 
Euskal Kirolak Elkartearen arte-
ko lankidetza hitzarmena amai-
tutzat jo zuten aho batez. 

Mozioei eta adierazpen ins-
tituzionalei dagokienez, Emaku-
meen autonomiaren eta erabaki-
tzeko eskubidearen defentsan 
mozioa aurkeztu zen, baina EAJ-
ko zinegotzi Maria Eugenia Agi-
rrezabalak Legebiltzarrean alder-
di sozialistak, EAJk eta EH 
Bilduk adostutako dokumentua 
onartu zuten azkenean. Horretaz 
gain, zapatuan izango den Ema-
kumeen Nazioarteko Egunaren 
harira, adierazpen instituziona-
la onartu zuten aho batez. Joan 
den urtarrilaren 7ko atxiloketen 
gaineko adierazpena ere aurre-
ra atera zen, baita arrazakeria-
ren aurkako urgentziazko mozioa. 
Azkenik, Mankomunitatean kirol 
batzorde bat sortu eta bertan 
Aritz Saidi zinegotziak parte 
hartuko duela jakinarazi eta 
onartu zuten. 

Iñaki Iartzak bere kargua utzi du.  |   goiena

Auritz Guridik 
hartuko du Iñaki 
Iartzaren lekua
Udalak eskerrik beroenak eman nahi izan dizkio 
iartzari hiru urte hauetan egindako lanagatik

Bihar, 10:00etan hasita, herri batzarra izango da 
Olaran etxean, Sortuk deituta
Ezker abertzale osoak (Ernai, LAB eta Sortu) bere estrategia 
egoera berrira egokitzeko eta hura garatzeko erabakia hartu du, 
eta, horretarako, hainbat herritan herri batzarrak egingo dituz-
te estrategia berri horren oinarriak finkatzeko. Antzuolan bihar 
izango da, 10:00etan hasita, Olaran etxean.

H
aurrekin komentatzen 
jardun dot zela Mar-
txoaren 8ko "Emakume 
Langileon Eguna" ger-

turatzen dagon, eta euren eran-
tzuna oso zentzuduna izan da: 
"Gu be neskak eta langiliak 
gara, gure eguna be bada". Arra-
zoi guztia! Askotan "oso ume" 
bezela tratatzen dittugu, mere-
zi dabenian eta merezi ez dabe-
nian be. Bale, adina adina da, 
baina eta behinguagaittik euren 
tokixan jarri eta gauzak beste 
modu batera ikusten saiatzen 
bagara? Honegaittik, erak dana 
benetan merezi dabelako, gaur-
ko artikulua euren hitz eta 

komentarixoz beteta jungo da, 
eta beraien iritzixa danon 
aurrian aurkezteko aprobetxau-
ko dot artikulu hau. Egin jeten 
galderia ondorengua izan da: 
"Ze daukuzue esateko?" (guraso, 
eskola, gizarte...). Erantzuna 
ondorengua: "Beti guri errespe-
tua eskatzen jaku bai helduen 
aurrian eta bai txikixauen 
aurrian. Guk be gure errespetua 
merezi dugu danon aldetik! Eta 
askotan ez da gure iritzixa kon-
tutan hartzen erdi bide baten 
garelako!". "Sarri gurasuekin 
denbora gehixau egotia nahi 
dugu, interes eta atenziño gehi-
xau euren aldetik". "Asko exi-
gitzen jaku: eskolia, deberiak, 
notak eta beste hainbat kontu, 
danak ondo egitten saiatzen 
gara, eta, hala eta be, askotan 
hori balorau biharrian zigorrak 
eta exigentziak jasotzen dittugu, 
ez da justua". Dana dala, eskerrak 
emuten jeu gu mundura ekar-
tzearren eta ahal dozuen hobe-
tuen egitten saiatzearren".

Adin txikikoen 
ustez

AlAItZ  
jAurEgI

n i r e  u st e z

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34
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Mendi martxa eta sagardotegian bazkaria antolatu 
ditu Orixol mendizale elkarteak hilaren 15erako 
Mendira eta sagardotegira joateko aukera egongo da aurten ere 
Orixol elkarteari esker. Aurten, martxoaren 15ean joango dira 
Oiartzun aldean dagoen Urdaburu mendira. Izena emateko azken 
eguna etzi izango da, hilak 9. Izena emateko 3035 0161 28 1611005178 
kontu korronte zenbakian egin beharko da ordainketa, izen-abi-
zenak kontzeptu moduan jarrita. Orixoleko bazkideek 35 euro 
ordaindu behar dituzte eta gainerakoek, berriz, 40 euro. 

Inausketa ikastaroa egingo dute bihar Azkoagako 
elizaren atarian, Xabi Akizu adituaren eskutik
Udalak eta Aramaioko Sagarzaleen Elkarteak elkarlanean 
antolatuta, tailer interesgarria egingo dute bihar Azkoaga 
auzoko sagasti baten. Inausketa ikastaroa da, eta, beraz, saga-
rrarekin lan egiten duen edonori dago zuzenduta. 09:00etan 
elkartuko dira, eta, saio teorikoa egin ostean, sagasti batera 
joango dira ikasitakoa praktikara eramateko. Ezkio-Itsason bizi 
den Xabi Akizu arrasatearrak gidatuko du saioa; eguerdirako 
amaitzea espero dute. 

j.B.  |  aramaio

Bihar izango da Emakumeen 
Nazioarteko Eguna. Aramaion 
ere, urtero moduan, hainbat 
ekintza antolatu dituzte. Itur
-Zuri elkartekoen Emakume 
Astea gaur hasiko da, bingo 
afariarekin. 19:30ean hasiko da 
bingoa eta 21:00etan, berriz, 
afaria. Bihar La máquina del 
dueño antzezlana ikusteko auke-
ra egongo da kultura etxean 
(19:30) eta hilaren 9an, Donos-
tiako Lilatoia lasterketan par-
te hartuko dute. Hilaren 11n 

bideo-kafe saioa egingo dute 
kultura etxean (19:00), Criadas 
y señoras pelikularekin. Ema-
kume Astearekin amaitzeko, 
martxoaren 12an, herriko Sus-
trai taldeak kontzertua eskai-
niko du Sastiñan (19:00). Ondo-
ren luncha egongo da.

Bestalde, hilaren 11n Udalak 
deitutako kartel lehiaketako 
irabazleen berri emateko eki-
taldia egingo dute kultura etxean 
(18:00). Horrekin batera, herri-
ko lehen Berdintasun Plana 
aurkeztuko dute.

Martxoaren 8a dela-eta, 
askotariko ekintzak
itur-zuri elkartearen emakume astearen barruan,  
bingo afaria egingo dute gaur eskolan (19:30)

E
goera zuzendu beharra 
zegoen. Jasangaitza zen 
familiaren sostengu 
ekonomikoaren genero 

banaketa. Banaketa ekonomiko 
honek emakumeen askatasuna 
erabat mugatzen zuen, gizona-
ren menpekotasun ekonomikoak 
erabat baldintzatzen zuelako 
emakumeen biziraupena. Egu-
nero ikusten dugu berrietan 
gobernuek ere ezin dutela era-
baki nahi dutena, dirua dauka-
nak agintzen duelako.

Emakumea lan munduan 
murgiltzeak gaitasun ekonomi-
koa eman dio eta bikotearekiko 
zituen kate ekonomikoak arin-
du dira, baina zoritxarrez ez da 
hau izan duen ondorio bakarra. 
Edonork pentsa zezakeen fami-

liako sarrerak bikoiztuz fami-
liengan ondorioak are hobeak 
izan beharko liratekeela. Baina 
horrela izan da? Aspalditik eza-
guna da ekonomian, diruak 
bikoizteak, inflazioa dakarrela 
eta ez nahitaez baldintzak hobe-
tzea. Lehen soldata bakarrak 
familiako behar guztiak asetzen 
zituen: etxea, ibilgailua, ikas-
ketak eta hileroko sostengua. 
Gaur egun familia bat soldata 
bakarraz ezin. Kide bakarreko 
familiak ere gaizki.

Bikotea lanean egoteak 
askatasun ikuspegitik kaltetu 
berriak sortu ditu, gurasoak 
lanean daudela iloben zaintza-
ra dauden  aitona-amonena. 
Askatasuna ekarri dio emaku-
meari, baina ez dakit zorion-
tasuna eta bizi kalitatea ekarri 
dion. Eta lana bikoiztu beha-
rrean banatu izan bagenu?

Emakumea 
askeago, hobe bai?

ANdEr
ElOrtONdO

n i r e  u s t e z

"Eta lana bikoiztu 
beharrean banatu 
izan bagenu?"

jOkIN BErEZIArtuA  |  aramaio

Eguazteneko ezohiko osoko bil-
kuran onartu zen 2014ko udal 
aurrekontua. Bilduren aldeko 
botoekin eta EAJren abstentzioa-
rekin egin zuen aurrera propo-
samenak; Aramaioko Alkartasu-
na ez zen bilkuran egon. 

Eguaztenean ofizialki onartu 
zen udal aurrekontua 1.941.146 
eurokoa da, baina Ramon Ajuria 
alkateak bilkuran bertan aipatu 
zuen aldaketak izango direla. 
Izan ere, eguaztenean bertan 
Jaurlaritzako diru laguntza baten 
berri jaso zuten, esaterako. 

zerbitzuak hobetzeko lanean
Udal Gobernuaren lehentasunak 
izango dira orain arte ondo fun-
tzionatu duten ekimenak man-
tendu eta zerbitzuak hobetzen 
saiatzea. Proiektuei dagokienez, 
Muruko saneamendurako eta 
zorua aldatzeko lanak dira lehen-
tasuna: "Ea, behingoz, lanok egi-
ten ditugun, Udala 12 urtez ari 
da-eta bueltaka proiektu horrekin", 
adierazi zuen Lierni Altuna boze-
ramaileak. Horrez gain, Ibarrako 
argiteria publikoaren bigarren 
fasea, Murugaingo indusketak, 
Udal Artxiboa digitalizatzea, Bidez 
Bide proiektua –Aramaioko bide 
zaharrak berreskuratu, konpon-
du edota seinaleztatzeko ekimena 
da– eta auzolanekin jarraitzea 
izango dira aurten abiatu beha-
rreko proiektu aipagarrienak. 

Bestalde, Altunak balorazio 
positiboa egin zuen aurrekontuak 

azaldu eta onartzeko prozesua-
rekin: "Lehen aldia izan da Iba-
rratik irten eta auzo gehieneta-
ra joan garela aurrekontua 
azaltzera. Auzoetan bereziki jen-
de asko agertu da eta azalpenak 
jasotzeaz aparte, zentzuzko ekar-
penak egin dituzte. Esperientzia 
positiboa izan da". 

eAJ: "ez da behar duguna" 
Bestalde, EAJko Iñaki Nafarrate 
abstenitu egin zen; aurrekontuak 
aramaioarren beharrak asetzen 
ez dituela uste du: "Ohiko gastua 
udalerriak duen ahalmena baino 
handiagoa da eta horrek Udalak 
herriari eskaini beharreko hain-
bat Udal zerbitzu ez eskaintzea 
dakar". Aparteko bi diru-sarrera 
nabarmendu zituen Nafarratek: 

batetik, Izpiztiko pinudia botatze-
tik 120.000 euro jasoko dira eta, 
bestetik, argindar banatzailearen 
partetik 90.000 euro jasoko ditu 
Udalak, zinegotzi jeltzalearen ara-
bera: "210.000 euro horiekin ohiko 
gastuari egin behar zaio aurre 
eta hori ez da normala gure ustez. 
Ezohiko diru sarrerekin azpiegi-
turaren bat edo zerbait berezia 
egin beharko litzateke".

Era berean, Udalaren zorra 
ere aipatu zuen Nafarratek: "Urte-
ro 108.000 euro ordaintzen dira 
zorretan, 9.000 euro hilero. Gure 
ustez, diru kopuru hori gehiegiz-
koa da aramaioarrondako". EAJ-
rendako behar nagusiak dira 
aparkalekuak Ibarran, putzu 
septikoa berritzea eta adinekoen-
dako egoitza bat.   

Eguazteneko osoko bilkurako une bat.  |   jokin bereziartUa

Udalak ia bi milioi euro 
ditu Aramaio kudeatzeko
bilduren aldeko botoekin eta eajren abstentzioarekin onartu da aurrekontua

Banpiroen taldeak saio beldurgarria eskaini zuen.  |   aizPea ajUriagerra

j.B.  |  aramaio

San Martin eskolan martitzenean 
ospatu zituzten Aratusteak. Aur-
ten beldurra izan da aukeratuta-
ko gaia, eta, euriaren ondorioz 
festa kiroldegian egin bazuten 
ere, giro ederrean joan zen arra-
tsaldea. Sorginak, banpiroak, 
gizotsoak, zonbiak, deabruak... 
askotariko pertsonaia beldurga-
rriek hartu zuten eskola eta pilo-
talekua; Aratuste beldurgarriak 
izan dira aurtengoak. Ikasle, ira-
kasle zein senitartekoek asko 
gozatu zuten izua zabaltzen.  

Aurten ere eguraldiaren ondo-
rioz kalejirarik ez da egin, eta, 
beraz, ez zen ikuskizunik izan 
Bizente Goikoetxea plazan. Hala 
ere, horrek ez zuen festa giroa 
zapuztu. Festa bukatzeko, txoko-
late beroa izan zen denondako, 
eta, horrela, datorren urtera arte 
agurtu zituzten Aratusteak.  

Aratuste 
'beldurgarriez' 
gozatu zuten 
eskolakoek 

Ikasle, irakasle eta senitartekoek harmailetatik ikusi zituzten ikuskizunak.  |   a. a.
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miren arregi

Martitzenean plazan ibili zen Hamelingo txirulari eta sagutxo talde 
berezia Aratuste-martitzena ospatzen. Sagu txikiak eta Ganbarako 
sagutxoak dantzatu eta eskolan egindako mozorroa atera zuten Luis 
Ezeiza eskolako 3 eta 5 urte arteko neska-mutiko gatzagarrek. 
Eskoriatzara jaitsi beharrean, beraz, herrian ospatu zuten eguna.   

Hamelingo txirularia eta lagunak 

Bazkaria, dantza-saiotxoa eta ipuin kontaketa 
izango dituzte bihar Gatzagako 'sorginek' 
30-32 emakume inguruk eman dute izena biharko, Martxoaren 
8aren bueltan, Sorginak Emakumeak Elkarteak antolatu duen 
bazkarirako. Herrian elkartu ostean Soran etxera joko dute, eta 
han, hasierakoak, frijituak eta legatza edo okela aukeran dituen 
menua izango dute zain. Bazkalosterako Vanesa Gonzalez ipuin 
kontalaria gonbidatu dute. Eta eguna ondo amaitzeko, dantza 
saiotxoa izango dute. Izenik ez eman arren norbaitek joan nahi-
ko balu, bihar bertan Soran etxean agertu besterik ez du.  

uBANE MAdErA  |  Leintz gatzaga

"Espero dugu maiatzaren amaie-
ra edo ekainaren hasiera aldera 
bukatzea. Gero, hilabete inguru-
ko probaldia izango da, baina 
uztail aurretik martxan egotea 
espero dugu". Horixe adierazi 
dute udalerrian eraikitzen dihar-
duten araztegiaz Felix Asensiok 
eta Dario San Emeteriok, obraren 
ardura duten Diputazioko Ingu-
rumen eta Obra Hidrauliko Sai-
leko teknikariek. 

"Udalak 2005ean eta 2007an 
oso ondo landu zuen ur-zikinen 
eta euri uren arteko bereizketa. 
Baina puntu batetik aurrera ur 
guztiak batera joaten ziren. Egin 
duguna da puntu horretan ur 
zikinak hartu eta 300 milimetro-
ko diametrodun kolektore baten 
bitartez araztegira bideratu", 
azaldu du San Emeteriok.

Gatzagako araztegiak egunean 
40 metro kubiko ur hartzeko gai-
tasuna izango du: "Etorkizune-
rako prest dago. Herria bikoiz-
tuko balitz, ur horiek guztiak 
hartzeko besteko gaitasuna izan-
go luke. Edo Gatzagan dauden 
baserrien urak udalerriko kana-
lizaziora bideratuko balira, horiek 
garbitzeko gaitasuna izango luke", 

gehitu dute. "Eta gainera, hori 
egingo du modu naturalean, pro-
duktu kimikorik erabili gabe".   

ia-ia ez da ikusiko 
Baina azpiegituraren ezaugarri 
nagusia da ia ez dela antzeman 
ere egingo: "Kontu berezia izan 
da ingurua ez apurtzeko. Behin 
bukatuta, urtebetera-edo ia-ia ez 
da igarriko hemen obra egin 
denik", dio Asensiok.

Hori egin ahal izan dute erai-
kitzeko sistema eta materiala asko 

zainduta: "Erdi-airean doan ins-
talazioa da. Hari eusteko erabili 
ditugunak dira profil metaliko 
batzuk eta inguruko garbiketatik 
ateratako zuhaitzetako adarrak, 
gero biziberritu egingo direnak. 
Horrek, azpiegitura tapatzeaz 
gain, lurrari eusten lagunduko 
du. Ahalegindu gara ahalik eta 
modu naturalenean eraikitzen, 
hemendik hodia doala ez igartze-
ko moduan. Kutxatilaren tapa 
izan ezik, ez da beste ezer ikusiko", 
dio San Emeteriok.

Diputazioko teknikariak obra ikuskatzen.  |   Ubane madera

Sistema berezia erabiltzen 
dihardute araztegia eraikitzeko 
bizilagun kopurua bikoiztuz gero, denen urak garbitzeko gaitasuna izango luke

Leintz GAtzAGA

Leintz GAtzAGA

Leintz GAtzAGA

eLGetA

Domekan jokatuko dute finala 
areto futboleko txapelketako 
emakumezkoek. Etxaon eta 
Bandoleira izango dira aurrez 
aurre, 11:30ean. Gizonezkoen 
finala atzeratu egin dute; Astuan 
Villak eta Jaitxok jokatuko dute. 
Irudiotan, Astuan Villa eta Etxaon, 
ligaxkako talde indartsuenak.

Emakumezkoen
finala etzi

L.z.

O h a r r a k

ipuin kontALAriA
Ipuin kontaketa saioa gaur, 
barikua, 17:20ean. Udal Libu-
rutegian egingo dute 3-8 urte-
ko umeendako. 

erretirAtuen BAtzArrA
Xalbadorpe erretiratuen elkar-
teak urteko batzar orokorra 
egingo du gaur, barikua, 18:00e-
tan, Ozkarbi elkartean. Balan-
tze ekonomikoa, urteko ekin-
tzak, eta abar izango dituzte 
mahai gainean.

MAkiLLAJe tAiLerrAk
Azaleko zainketen gaineko 
tailerrak egingo dituzte mar-
txoaren 11n eta 12an, arra-
tsaldeko zortzietan, kultura 
etxean. Sarrera doan da. 

lArrAItZ ZEBErIO  |  eLgeta

Euskal Mendizale Federazioak 
Elgetan egingo du, aurten ere, 
Ibiltarien Jaia. Hala, beste behin, 
Euskal Herriko hainbat txokota-
tik etorritako mendizaleak elkar-
tuko dira gurean. Festa giroan 
emango diote amaiera Euskal 
Herriko iraupen luzeko ibilaldien 
XII. zirkuituari, eta diploma bana-
keta eta bazkaria ere egingo 
dituzte. 

Aurretik mendi irteera ere 
antolatu dute, eta azpimarratu 

dute ekintza irekia dela; interesa 
duten guztiek har dezakete par-
te mendi irteera horretan.

25 kilometroko irteera 
Mendizaleek 08:00etarako egin 
dute hitzordua Elgetako kirolde-
gian, eta 25 kilometroko ibilbidea 
proposatu dute. Intxorta, Erdella, 
Egoarbitza eta Azkonabitza igo-
ko dituzte, hurrenez hurren. 
Parte hartzea doakoa da, baina 
izena eman behar da www.zir-
kuitua.com helbide elektronikoan 

—martxoaren 14ra arte— edo 
egunean bertan kiroldegian. Elge-
tako Kantsatzeke mendi taldeko 
kideek markatuko dute ibilbidea 
aurreko egunetan, eta amaieran 
parte-hartzaileen artean salda 
banatzeko ardura hartu dute. 

Mendizaleek Bolatokian egin-
go dute, aurten, bazkaria. Prezioa 
25 euro da, eta udaletxean eman 
behar da izena martxoaren 14a 
baino lehen. Udalak mendi tres-
nak banatuko ditu bazkaltzera 
gelditzen direnen artean.

Hilaren 16an, domeka, 
Ibiltarien Jaia Elgetan 
mendizale Federazioak antolatuta mendi irteera, 
diploma banaketa eta bazkaria egingo dituzte

Elgetako gimnasioan orain hiru urte egindako bazkaria.  |  j.a.

Egunero da martxoaren 8a 
lelopean elkarretaratzea dei-
tu dute Elgetako Udalak, gaz-
tetxeak eta erretiratuen elkar-
teak gaurko, martxoak 7, 
herriko plazan. Deitzaileek 
herritar guztiak gonbidatzen 
dituzte parte hartzera. Ema-
kumeen Nazioarteko Eguna 
dela-eta aurten herrian egin-
go den ekintza bakarra da.

Martxoaren 8a 
aldarrikatzeko 
elkarretaratzea gaur
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Realeko jokalari Mikel Gon-
zalez arrasatearra Eskoriatzan 
izango da datorren astean, 
Leintz Eskola Kirolak anto-
latutako berbaldian parte-har-
tzen. Erreala, formazioaren 
baloreak gaia hartuko dute 
abiapuntu modura, eta Rea-
leko jokalariarekin batera 
Andoni Iraola ere izango da 
saioan; Erreala Fundazioaren 
egungo zuzendaria da Iraola. 
Berbaldia Huheziko fakulta-
teko kaperan egingo dute, 
martitzenean –martxoak 11– 
18:30ean hasita. 

Mikel gonzalez 
eskoriatzan izango da 
martitzenean

Lokatza Ziklismo Eskolak 
atzo, eguena, ilunkeran aur-
keztu zuen Iralabarrin aurten 
izango dituen taldeak, eta 
aurkezpen horren berri aste-
leheneko Goiena paperean 
izango duzue –baita sarean 
ere–. Horrekin batera, mar-
txoaren 24tik apirilaren 13ra 
bitartean Lokatzak II. Bizi-
kleta Jardunaldiak antolatu-
ko ditu, eta aurtengo edizioan 
ere berbaldiak, ikus-entzute-
koak, Harmailatik saio bere-
zia eta hainbat bizikleta txan-
go egingo dituzte.    

Lokatza taldearen 
aurkezpena 'goiena' 
paperean astelehenean

futBoLA

zikLisMoA

jAgOBA dOMINgO  |  bErgArAΩ

Azken urteotan Soraluce lau t'er-
diko txapelketak izan duen pro-
tagonista nagusietako bat, baita 
2014an ere, hortxe-hortxe ibiliko 
da, Ioldi dagoeneko finalean da-e-
ta. 2012ko txapeldun nafarra 

indartsu agertu da aurtengo tor-
neoan, eta finalerdian ere halaxe 
jardun zuen, serio. Edozelan ere, 
Alvarado ez zen arratsalde-pasa 
joan Bergarara; lehenengo hiru 
tantoak iritsi berriarenak izan 
ziren –errebotez heldu da torneo-

ra– eta ikusle bat baino gehiago 
harrituta utzi zuen erakutsitako 
jokoarekin. 

Bi pilotarientzako boladak 
izan zituen arratsaldeak; Ioldik 
normalean aurre hartzen zuen; 
Alvaradok, baina, estutuz mar-

kagailuan gertu jarraitzea lortzen 
zuen. Jokoz, akaso, gehiago izan 
zen Alvarado. Ioldik, baina, izu-
garrizko sakea dauka, eta Ber-
garako pilotalekuari aspaldi 
hartu dio neurria ondo. Halaxe 
egin zituen tanto asko, sakez 
(zazpi guztira), eta halako kan-
poraketa batean abantaila handia 
da hori. 

Indarrak parean iritsi ziren 
13-14kora, eta handik aurrera 
Ioldik aurrerapausoa egin, eta 
finalerako txartela lortu zuen 
(22-15). Hala, finalerako txartele-
tako batek badu jabea, eta bestea 
datorren martitzenean egongo 
da jokoan, 19:30ean hasita, Arto-
laren eta Altunaren artean. 

iribarriak sorpresa eman zuen 
Promes mailan, ostera, Iribarriak 
sorpresa eman zuen Errandonea 
mendean hartuta (22-13). Kanpo-
raketa gainditzeko azken hori 
zen apustuetan faborito eta par-
tidua gogor hasi zuen, lehenengo 
tantoak erraz eginda. Irribarria, 
ordea, esnatu egin zen eta sakeak 
ondo aprobetxatuz markagailuan 
aurretik jartzea lortu zuen. Mai-
la ona erakutsi zuten biek ala 
biek; hala ere, azken txanpan, 
Irribarria aramarrak Errandonea 
partidutik ateratzea lortu zuen. 
Azken horrek huts dezente egin 
zituen; partiduan zehar zazpi 
pilota galdu zituen, eta bere burua-
rekin haserre amaitu zuen nor-
gehiagoka.

Datorren martitzeneko fina-
lerdian, berriz, Erasun-Arteaga 
pilotariek jokatuko dute.

espero baino gehiago sufritu 
zuen arren, finalean da Ioldi
Martitzenean jokatuko dute Soraluce lau t'erdiko bigarren finalerdia

Eneko Ioldi, horrenbesteko mina egiten duen sakea egiteko gertu.  |   jagoba domingo

piLotA

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

Debagoieneko 
PROfESIONAl lIBERAlAK

ABOKATUAK
BERNARDINO MAIZTEGI 
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

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

RAfAEl ARANBURU
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

ROSA BEITIA / ATxEN MUNGIA /  
NAIARA MENDIBIl (ZENBAKI)
ARETXABALETA / Basabe ind. f-0-10-pab.
Tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

AHOlKUlARITZAK
AIERDI AHOlKUlARITZA
BERGARA / Artekale 1
Tel.: 943 76 03 50

ANDRA MARI AHOlKUlARITZA
ARETXABALETA / Andra Mari auzunea 3
Tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

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

TBG AHOlKUlARITZA
BERGARA / Matxiategi 36
Tel.: 943 76 90 83

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

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

ARKITEKTO TEKNIKOAK
JESUS lASKURAIN PEREZ
BERGARA / Zurradero 4
Tel.: 943 76 53 53

ETxE ADMINISTRAZIOAK
URIBESAlGO ADMINISTRAZIOAK
ARRASATE / Pablo Uranga 3, behea
Tel.: 943 79 51 25
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@telefonica.net
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debagoieneko merkataritza gida

goienagida“

2014

www.Goiena.net/Gida

osatuagoa, berritua, hobea 

sarean, mugikorretan, tabletetan eta paperean

ARRASATE  ARETXABALETA 
ESKORIATZA  LEINTZ GATZAGA 
ARAMAIO  OñATI  BERGARA  
ANTZuOLA  ELGETA

x.u.  |  arrasate

Bergarak (29 puntu) Aretxabale-
taren (39) kontrako derbia galdu 
zuenetik ez du gauza onik izan, 
eta beste derbi bat erabili nahi 
dute, bihar Aloñaren (37) kontra 
dutena, joera aldatzeko. Tourin-
gen zelaian hiru gol jasotzetik 
datoz Arrateren mutilak, eta Hon-
darribiari urteko errepasoa eman 
dion Aloña Mendi hartuko dute 
Agorrosinen (zapatua, 16:30).

Baina kategoria hau apur bat 
ezagutzen duenak badaki hemen 
inor ez dela bizi atzo egindakotik; 
Aloñarendako ezer gutxirako 
balio du Azkoagaingo garaipenak, 
erreferentzia moduan ez, behintzat, 
lehia erabat ezberdina izango 

dute-eta aurrean. Bergarak ez 
ditu Hondarribiak emandako 
erraztasunak emango, lehia fisi-
koagoaren aldeko apustua egingo 
dute, besteak beste, zelaiak ere 
horretara gonbidatzen duelako. 
Bada, astelehenean, Harmailatik 
saioak eskainiko du derbiak eman-
dako guztia. 

Beti Gazteren bisita estalan
Antzuolak ere etxean jokatuko 
du, atzerago dagoen Beti Gazte-
ren kontra (15:45). Eta Lagun 
Onaken zelaira joango da Are-
txabaleta domekan (17:00). Erre-
gional preferente mailan, azkenik, 
Elgoibarren jokatuko du Mondrak 
etzi (16:30). 

bergarak distantziak txikitu nahi ditu 
bihar, aloñaren kontrako derbian

Iazko derbian Olalde baloia buruz urruntzen, Agorrosinen.  |   josetxo arantzabaL

eskuBALoiA

futBoLA

futbOla

eMaku. bigarren MaiLa
Pauldarrak-Mondra
domeka. 12:00. barakaldo.

gazteak, euskaL Liga
Eibar-Aretxabaleta
domeka. 17:30. unbe.

oHorezko erregionaLa
Antzuola-beti Gazte
zapatua. 15:45. estala.
lagun Onak-Aretxabaleta
domeka. 17:00. garmendipe.
bergara-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. agorrosin.

erregionaL Preferentea
Elgoibar-Mondra
domeka. 16:30. mintxeta.

LeHen erreg. igoera
zestoa-Aretxabaleta UDA b
zapatua. 16:00. iraeta.

LeHen erreg. koPa
Arizmendi-Alle Punta
zapatua. 15:30. ibarra.

oHorezko gazteak
Mondra-zarautz
zapatua. 16:00. mojategi.
zumaiako-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. aita mari.
kostkas-bergara
domeka. 17:15. matigoxotegi.

gazteak, igoera
bergara-santo tomas
zapatua. 17:15. ipintza.

eMakuMezkoak, koPa
Aloña Mendi-Allerru
zapatua. 16:30. azkoagain.
Intxaurdi-bergara
zapatua. 17:30. oiartzun.

aretO futbOla

euskaDiko txaPeLketa
Eskoriatza-Atxurre
zapatua. 19:00. manuel muñoz.

LeHenengo MaiLa
Aretxabaleta-Oiartzun
gaur. 20:15. almen

Hirugarren MaiLa
legorreta-Mondrate
gaur. 20:30. legorreta.

eskubalOia

LeHen nazionaLa
Ford Mugarri-stadium Casab.
zapatua. 18:00. iturripe.

euskaDiko txaPeLketa, 
gizonezko seniorra
soraluce bkE-txiki Polit
zapatua. 17:30. labegaraieta.

giPuzkoako txaPeLketa
Izarraitz Aloña-Donibane
zapatua. 17:45. zubikoa.

seniorrak, feDerazio t.
bergara-Corazonistas
zapatua. 19:00. labegaraieta.
Arrasate-talleres Ondo
domeka. 11:00. iturripe.

gazteak, feDerazio t.
Aloña Mendi-Corazonistas
domeka. 12:00. zubikoa.
bergara-Ormaiztegi
zapatua. 15:45. labegaraieta.
la salle-Arrasate
domeka. 12:00. donostia.

saskibaOia

LeHen nazionaL MaiLa
MU (Atsedena).

MaiLa autonoMikoa
Getxo-natra Oñati
zapatua. 18:00. getxo.

senior bigarren MaiLa
Aloña Mendi-Cafes Aitona
zapatua. 16:00. zubikoa
Autobuses Alus.-MU A
zapatua. 16:00. orio
Oiartzungo sas.-soraluce bkE
zapatua. 16:30. oiartzun.

Juniorrak, errenDiMen.
MU A-take
zapatua. 12:30. iturripe.

PilOta

oÑati
gaur, 20:00etan hasita: 
oñati-soraluze

arrasate
gaur, 20:30ean hasita:
 arrasate-lapke
arrasate-intxurre

errugbia

seniorrak
la rioja-kanpanzar Arrasate
zapatua. 16:00. errioxa.

kaDete feDeratua
Aiete-OrE Art
zapatua. 16:00. aiete.

kaDete eskoLarra
HCrE/Art-Gaztedi
zapatua. 12:00. mojategi.

infantiL eskoLarra
Hernani-kanpanzar Arrasate
zapatua. 10:30. mojategi..

frOntenisa

eMakuMezkoen 
txaPeLketa, finaLak
zapatuan, aretxabaletan:
10:30 hirugarren eta laugarren p.
11:15 Finala
12:00 sari banaketa

eskalada

nesken eskaLaDa 
toPaketa
egubakoitza. 17:30. ibarra.

as t e b u r u kO  h i t z O r d u a k

x.u.  |  arrasate

Aratusteetan ondo merezita-
ko atsedenaldia hartu ostean, 
Ford Mugarri Arrasate kan-
txara itzuliko da asteburuan. 
Eta ez nolanahiko kontrario 
baten kontra, Pablo Gartzia-
ren mutilek hirugarren pos-
tuan dagoen Stadium Casa-
blanca taldea izango dute-eta 
aurrean (zapatua, 18:00).

Zaragozakoek etxekoek 
baino hiru puntu gehiago 
bakarrik dituzte, eta, Algor-
takoekin batera, hiru talde 
horiek dira ligan hirugarren 
postuagatik borrokan dabil-
tzanak, Eibarrek eta Domini-
cosek dagoeneko abantaila 
hartu dute-eta.

zaragozako 
Casablancaren 
kontra iturripen 

Nestor,  atera jaurtitzen.  |   goiena
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D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

Bertakoa 
e t a 
sasoikoa
telebistako 
programazio 
berria

Gertuko kontuak, 
bertatik bertara
txomin madinak 
gidatuta eta 
aurkeztuta

egunero, 20:00, 21:00, 
22:30 eta 23:50

debagoiena 
zuzenean

Gazteendako 
bideoklipak
amaia txintxurretak 
aurkeztua

eguena, 19:30,22:00 eta 
00:20

Amaia dJ

Herri ordezkariekin 
elkarrizketak
eneko azkaratek 
aurkeztuta

martitzena, 22:00 
 eta 00:20.

Parte hartzeko: 
 · Posta elektronikoz:  

harira@goiena.com
 · twitter: #harira
 · Whatsapp: 688 69 00 17 

(ahots- edo testu-mezua)
 · telegram: 688 69 00 17 

(ahots- edo testu-mezua)
 · erantzungailu automatikoa: 

688 69 00 17

Hariratertulia
Gaurkotasuneko 
eztabaidak
Larraitz zeberiok 
aurkeztuta

egubakoitza, 19:00, 22:00 
eta 00:20
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k u Lt u r a

MIkEl ArrEgI  |  arrasate

Azkenaldian garai zailak bizi 
dituen arren, bere eguneroko 
lanean aurrera segitzen du Arra-
sateko gaztetxeak. Bere filosofia-
ri zintzotasunez eutsiz, autoges-
tioan oinarrituz, aspaldiko hel-
buruegandik borrokan jarraitzen 
dute. Hauek, baina, ez dira sasoi 
errazak gazteentzat. "Udatik hona 
gorabehera asko izan ditugu", 
diote Asanbladako kideek azken 
asteotan aditzera eman diren 
arazo ekonomikoen inguruan. 
"Duela urtebete oso ondo geunden, 
jende ugari hurbiltzen zen gaz-
tetxean egiten ziren ekitaldieta-
ra, eta diru aldetik arazo gutxi 
genituen", diote. Horren ostean, 
baina, beheraldia etorri zen, eta 
momentuotan "zulo ekonomiko 
potente baten" sartuta daudela 
aitortzen dute.

Arazo ekonomiko hauen itu-
rria eraikinean dagoela uste dute 
Asanbladako lagunek."Oso gaz-
tetxe handia da gurea, eta horrek 
eraikinaren tamainako gastuak 
ekartzen dizkigu", dio haietako 
batek. Elektrizitate eta manten-
tze gastuak oso handiak dira, 
baina gazteek haiei lotuta dau-
dela uste dute. Horren adibide 
elektrizitatearen faktura jartzen 
dute. "Elektrizitate potentzia 
handia daukagu kontratatuta, 
baina kontzertuak egiten jarrai-
tu ahal izateko argindar hori 
erabiltzen jarraitu behar dugu, 
ez dugu beste irtenbiderik", gogo-
rarazten dute.

Egoera zail horri ganorazko 
erantzuna ematen saiatu dira 
gaztetxeko kideak azkenaldian. 
"Udatik hona, dirua ateratzeko 
ekimen pila egin ditugu: kontzer-
tuak, jaiak...". Gabonetan, esate-
rako, kamisetak egin zituzten 
gaztetxe goialdean dagoen seri-
grafia tailerrean. Jantziak kalean 
jarritako postuetan saldu zituzten 
gero, gaztetxearen mantenurako 
hain beharrezko duten dirua 
lortzeko helburuarekin. 

Ekimen horiek gaztetxearen 
izaeran eragina izan dutela aitor-
tzen dute, hala ere. "Dirua ate-
ratzea ez da gure filosofiaren 
parte, baina beharrak bultzatuta 
gure ekimenak helburu horreta-
ra bideratu ditugu azkenaldian", 
aitortzen dute. Ildo horretatik, 
jende ugari biltzea lortu duten 
zenbait ekitaldi antolatu ditu 
AGAKOk otsailean zehar: Gover-
nors eta Never Surrender eta The 
Potes taldeen kontzertuak; eta 

Aratusteetako herri bazkari jen-
detsua, martxoan. Gazteek dio-
tenez, guztietan jendearen eran-
tzuna "ederra" izan da, eta dirua 
ateratzeaz gain giro ederra sortzea 
lortu dute.

Autogestioari eutsiz 
Ekitaldi "masibo" horien antola-
ketak, baina, ez ditu zalantzan 
jartzen AGAKOk betidanik izan 
dituen oinarriak. Gazte Asanbla-
dak gaztetxearen eztabaida eta 
erabakitze-gune izaten jarraitzen 
du. Ostiral arratsaldeetan biltzen 
da, 18:30ean, eta azkenaldian 15 
bat gazteren parte hartzea dauka. 
Hiru lantalde nagusitan banatzen 
dira gazteak; barraren kudeake-
tarako, kontzertuetan teknikari 
gisa jarduteko eta serigrafia tai-
lerrerako, hain zuzen ere.

Eraikinak Arrasateko Udala-
rena izaten jarraitzen du, baina 
Asanbladaren eta agintarien arte-
ko harremanak onak dira, hala 
ere. Kepa Urteagak, Gazteria 
zinegotziak, dioenez, "azken urtee-
tan egon den komunikazioak asko 
erraztu du bi aldeen arteko harre-
mana". Hark dioenez, gaztetxean 
egiten diren "gauza guztiekin 
ados ez egon arren", Udalaren 
ikuspegia gaztetxearekiko "posi-
tiboa dela" uste du.

Apirilean urteurrena 
Testuinguru horretan, 23 urte 
beteko ditu Arrasateko gaztetxeak 
aurten, apirilean. 1991n ekin 
zion bere ibilbideari AGAKOk 
frantziskotarren ospitale zaha-
rrean. Hamaika urte egin zituen 
bertan, eta, urtebeteko etenaren 
ostean, 2003ko ekainean ireki 
zuten gaur egun Asanbladak 
bere egoitza moduan duen Uar-
kapeko gaztetxea.

Urteurren hori ospatu eta 
ohiturari jarraipena emateko, 
urteko hilabete indartsuena anto-
latuko dute gaztetxeko lagunek 
apirilerako. "Urtero bezala, ekin-
tza mordo bat egingo ditugu dato-
rren hilean, nahiz eta aurten Aste 
Santuko oporrek egitaraua labu-
rrago egitera behartu gaituzten", 
diote gazteek. Laster aurkeztuko 
dute aurtengo egitaraua.

Hori etorri arte, baina, lanean 
jarraituko dute AGAKOko lagu-
nek; ganoraz eta ilusioz, aurrean 
dauzkaten eta etorkizunean eto-
rriko diren erronkei aurre egi-
teko asmo argiarekin.  Never Surrender, joan den otsaileko kontzertuan.  |   imanoL soriano

Auzolana, arazoei erantzuteko tresna
Ikasturte hasieran segurtasun neurriak hobetzeko agindua jaso 
zuen Arrasateko gaztetxeak Udalarengandik. Eusko Jaurlaritzako 
teknikariek segurtasun akats nabarmenak igarri zituzten 
eraikinean, eta arazo horiek konpondu ezean eraikina ixteko 
agindua emango zutela adierazi zuten. Itxiera mehatxuaren 
aurrean, gazteek auzolana antolatu zuten, eta enpresa baten 
begiradapean elektrizitate sarea eta eraikineko ateetako sarrailak 
aldatzen hasi ziren. Hilabeteko lanen ostean, arazoak konpondu eta 
Eusko Jaurlaritzako teknikarien bigarren inspekzioa gainditu zuten. 

Udalak begi onez ikusi zuen gazteen ekimen hori. Kepa Urteaga 
zinegotziak dioenez, "ezinbestez bete behar diren legaltasun 
batzuk daude, baina horiek gainditu eta gero, dena errezago joan 
da". Gazteek ere modu positiboan ikusi zuten Udalak auzolana 
egiteko eman zien babesa. Asanbladako kideek hauxe diote: 
"Udalak guk hartutako erabakia babestu eta ulertu egin zuen". 
Auzolanak egin behar ziren konponketen gastua jaitsi egin zuen, 
eta gazteek argi daukate: "Lanak guztion artean egin ez bagenitu, 
beharbada ezin izango genuke orain gaztetxea zabalik izan". 

dAtuA

Datorren apirilean 23 urte 
beteko ditu gaztetxeak. 
1991tik hona, ospitale 
zaharrean eta Uarkapeko 
eraikinean izan da.

23
Urte

oztopoak oztopo, autogestioaren bidean tinko jarraitzen du arrasateko gaztetxeak

egoera ekonomiko zailari ekimen berriak eginda erantzun nahi izan dio agakok

gazte indarrez, etorkizuna

AGAKOko kideak Arrasateko gaztetxeko barraren atzean.  |   jagoba domingo

esAnAk

"udatik hona 
dirua 
ateratzeko 
ekimen ugari 
egin ditugu"

a g a ko

"udalaren 
ikuspegia 
gaztetxearekiko 
positiboa dela 
esango nuke"

k e Pa  u r t e a g a   |   z i n e g o t z i a
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Z.V.d.M.  |  bergara

Bergarako Zabalotegi aretoan 
joko du Ruper Ordorika musika-
ri oñatiarrak domeka honetan, 
19:00etatik aurrera. Joan gura 
dutenek 8 euro ordaindu behar-
ko dute sarrera. 

Gertutasun bila
Ruper Ordorika bakarrik igoko 
da etzi Zabalotegiko oholtzara. 
Hala, bere jarraitzaileen aurrean 
lagunarteko emanaldia egingo 
du, eta disko zaharretako eta 
berriagoetako kantuak interpre-

tatuko ditu, gitarra eskuetan 
izanik eta agertokiaren soiltasu-
na lagun duela. 

Rockari lotutako musikari 
beteranoak emanaldi akustikoa 
eskainiko du, beraz, Bergaran 
domeka arratsaldean. Eta publi-
koarekiko gertutasun eta konpli-
zitate giroan ez da falta izango 
musikaltasunik, ezta doinu aniz-
tasunik ere. 

Bakarka, iaztik
Izan ere, taldearekin ez dabilenean 
Bakarka emanaldia egiten aritzen 
da Ordorika eta azkenaldian 
halaxe dabil Euskal Herrian 
barrena. 

Iaz apirilaren 7an hasi zen 
bakarkako kontzertu sorta eskain-
tzen. Debagoienari dagokionez, 
Aretxabaletako Zaraia aretoan 
egin zuen gisa horretako ema-
naldi bat. Iaz maiatzean izan zen 
eta bertaratu zirenek gustura 
jarraitu zituzten oñatiarraren 
gitarretik eta ahotsetik sortuta-
ko doinuak. Abesti klasikoen eta 
berriagoen arteko nahasketa 
eginez, ordu eta erdiko saioa 
eman zuen orduan, eta domekan 
bide beretik arituko da euskal 
musikari handia.

bakarka arituko da etzi 
ruper ordorika zabalotegin
oñatiarrak modu akustikoan joko du bergarako 
aretoan eta kontzertua 19:00etan hasiko da

ruper Ordorika Aretxabaletan, iazko maiatzean.  |   goiena

Z.V.d.M.  |  arrasate

Patxi Luque musikari eta kon-
positoreak emanaldia egingo 
du bihar, zapatua, Arrasateko 
Ederra tabernan, 23:00etan 
hasita. Antzuolan bizi da Luque 
eta, hain zuzen, gitarrarekin 
daukan abilezia ezagutzeko 
aukera izango dute kontzertu-
ra bertaratzen direnek. 

zilarrezko zia 
Hain zuzen ere, 2013an Donos-
tiako Intxaurrondo auzoan 
jokatu zen V. Pua de Oro gita-
rra lehiaketan hartu zuen par-
te Antzuolan bizi den musika-
riak;  bigarren postua eskura-
tu zuen, zilarrezko postua, 
alegia. 

Bihar eskainiko duen ema-
naldiari dagokionez, hauxe 
eman du aditzera Luquek: "Rock

-and-rolla, heavya eta beste 
gustuko badituzu, kontzertua-
rekin gozatuko duzu". Hori 
horrela, 23:00etan hasiko duen 
emanaldia gustu guztientzako 
saioa izatea gura du.

Patxi Luquek emanaldia 
egingo du bihar arrasaten
iaz Pua de oro lehiaketan bigarren postua 
eskuratutako musikariak ederran joko du

Patxi Luque.  |   goiena

ZurIñE V.d.M.  |  aretxabaLeta

Aretxabaletako Ibarra kiroldegian 
Fun Dantz! jaialdia egingo dute 
bihar, 16:30ean hasita. Martxoaren 
29an Bilbon egingo den Break on 
Stage jaialdirako txartela eskura-
tzeko lehia bizi izango dute bertan 
protagonista izango direnek. 

Maila altua 
"Ikuskizun dinamikoa izango da, 
ez da aspertzeko denborarik egon-

go. Oso azkarrak dira talde alda-
ketak, hiruzpalau minutuko saioak 
egingo dituzte. 16 ikuskizun eta 
80 artista, guztira: dantzatik BMX 
bizikleta-akrobaziara igarotzen 
da, rap abeslariak ere egongo dira, 
baita DJak ere...". Hala eman du 
aditzera Ander Garaizabalek, 
Break on Stage jaialdiko antola-
tzaileak.

Maila handiko emanaldia izan-
go dela gaineratu du: "Gaur egun 

kaleko kultura adierazpen mailan 
Euskal Herriko eta estatuko dan-
tzaririk onenek hartuko dute 
parte". 

emakumeen presentzia
Aretxabaletako Udalak Emaku-
meen Nazioarteko Egunaren egi-
tarauaren baitan kokatu du Fun 
Dantz! Berdintasun zinegotzi Mai-
der Aizkorbek azken urteetan 
egunaren harira hainbat arlo lan-
du izan dituztela ekarri du gogo-
ra, dela indarkeria, dela kirola 
jorratuta: "Oraingoan, ostera, kul-
tura mugimendu horretan ema-
kumea presente dagoela erakutsi-
ko dugu; modu naturalean izaten 
da parte hartzea, gainera".

Sarrerak ondo saldu dira, eta 
pozik daude antolatzaileak; guz-
tira, 600 atera dituzte eta bihar 
bertan 100 erosi ahalko dira leiha-
tilan, bakoitza 3 eurotan.

aretxabaleta, kaleko kultura 
mugimenduaren erakusleiho bihar
break on Stage jaialdiko finalerako txartela lortzeko Fun Dantz! jaialdia egingo dute bihar Ibarran

Bikotea, kale-dantza txapelketa jokatzen, jendea begira dutela.  |   Vdrg danssChooL

FUN DANTZ! 
EGITArAUA

16:30 hip-hop dantza 
ikastaro irekia kiroldegiko 
aerobik aretoan.

17:30 breakdance 
lehiaketa: nesken arteko 
kale-dantza txapelketaren 
(bikoteka) eta buruz 
buruko breakdance 
txapelketaren finalerdiak.

19:00 ikuskizuna: banboo, 
k-conexion, Fusion noise, 
double x Ladys, alehop, 
black diamond Crew, 
rest-style crew, Urban 
dölls,  golden Funk, 
cLäss dance Crew, ed 
steps, Circle of trust, 
neugma, Vento.

esAnAk

"Euskal Herriko 
dantzaririk 
onenek hartuko 
dute parte bihar"

a n D e r  g a r a i z a b a L  
b r e a k  o n  s ta g e

"kaleko kultura 
mugimenduan 
emakumea 
presente dago"

M a i D e r  a i z ko r b e   
b e r d i n ta s u n  z i n e g o t z i a
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ZurIñE V.d.M.  |  arrasate

Nafarroara, Olatzagutiara, joan 
da AEDk antolatutako Euskaraz-
ko Palindromo Lehiaketaren sari 
nagusia; hain zuzen ere, Miguel 
Angel Barrerok aurkeztutako 
Auzi aurrean, amaren zain, iaz 
neramana: errua, izua da Euskal 
Herriko aurtengo palindromo 
onena, epaimahaiaren erabakiz. 
Arrasateko onena, ostera, Blan-
ka Jauregi izan da, Nazi alegre 
izan ala nazi ergela izan palin-
dromoari esker. 

parte-hartze ona 
Arrasateko euskara elkarteak 
laugarrenez antolatu du Euska-
razko Palindromo Lehiaketa, eta, 
beste behin ere, parte-hartzeare-
kin pozik azaldu dira. Hala eman 
digu aditzera Maite Agirre dina-
mizatzaileak: "Guztira, 70 lan 
jaso ditugu eta 13 izan dira par-
te-hartzaileak. Euskal Herriko 
toki ugaritatik bidali dituzte lanak, 
eta aurten, Debagoieneko herrie-
tako parte-hartzea nabarmendu-
ko genuke".

Hori horrela, ez du lan maka-
la izan Markos Gimeno palindro-
mogileak, Arrasateko Udal Eus-
kaltegiko irakasle taldeak eta 
Debagoieneko AEK euskaltegiko 
irakasle taldeak osatutako epai-
mahaiak. Azkenean, Nafarroa 
aldera joan da sari nagusia. 

Letrekin jolasten duen kimikaria
"Kimikaria naiz, eta ez naiz inoiz 
palindromo lehiaketetara aurkez-
tu", aipatu du Miguel Angel Barre-
rok. Dena dela, beti gustatu izan 
zaizkio buru-hausgarriak, direla 

matematikoak, logikoak zein hitz 
jokoak. "Azken horiei dagokienez,  
pangramak eta palindromoak egin 
izan ditut, beti nire ama-hizkun-
tzan, gaztelaniaz. Zorionez, nire 
aitona-amonek Olatzagutian hitz 
egiten zuten euskara berreskura-

tu dut. Arratsalde bat hartu nuen 
beste hainbat alditan bezala palin-
dromoak osatzeko, baina euskaraz. 
Hasieran sinpleak izan arren, 
laster aurkitu nuen hari on bat 
eta handik lortu nuen irabazlea 
izango zena sortzea".  

Iazko lehiaketaren sari banaketa.  |   goiena

euskarazko Palindromo Lehiaketako 
sari nagusia olatzagutiara joan da

dAtuA

AEDk antolatutako 
lehiaketan aurten jaso 
duten lan kopurua.

70
PaLindromo

"Beti aritu 
izan naiz 
hitzekin-eta 
jolasean"
blanka jaure-
gik arrasateko 
palindromorik 
onenaren saria 
eskuratu berri 
d u  a e d r e n 
lehiaketan.
lehiaketara aurkeztu zaren 
lehenengo aldia da?
bai. egia esan, beti aritu izan 
naiz hitzekin-eta jolasean. ez 
da izan palindromoak egin 
ditudan lehenengo aldia, baina 
parte hartzeko ideiarik ez dut 
izan orain arte eta poztu egin 
nintzen albistea jakitean. 
Erraza izan da esaldi bat 
osatzea?
Azken finean, esaldia aurretik 
atzera eta atzetik aurrera ber-
din irakurtzeko modukoa izan 
dadin saiatu behar da; horren-
beste dira hitzak! gero, esal-
diak berak esanahi edo kritika 
apur bat izatea bigarren mai-
lakoa izan da. txikitan ere 
atzekoz aurrera berba egitera 
jolasten ginen, baina beti gaz-
telaniaz. egia da euskaraz 
horrelakoak egin daitezkeela 
deskubritu dudala.

BLAnkA JAureGi 
arrasateko irabazLea

z.V.d.m.

aedk antolatutako lehiaketan miguel angel barrero izan da irabazlea

Debagoieneko eskaintza onenak Aurreztu.com-en dituzu.
Ezagut itzazu eskaintza hauek eta beste batzuk Aurreztu.com webgunean!

Negozio baten jabea zara eta Aurreztu.com-en agertu nahi duzu?
Jarri gurekin harremanetan: 943 25 05 05

ZERB GARAGARDOA
Debagoienean egindako 
garagardo artisaua

32 € 40 €

LEHEN:

%20
DESKONTUA:

BIARK ARKITEKTOAK
Etxea edo lokalerako
ziurtagiria energetikoa

120€ 185€

LEHEN:

%36
DESKONTUA:

NEREA.M DANCE&FITNESS
Modan dagoen Zumba
dantza probatu gura duzu?

59€ 131€

LEHEN:

%55
DESKONTUA:

Z.V.d.M.  |  bergara

Gaur gauean, Bergarako Gazte-
txean ibarreko hainbat bertsola-
rik emanaldia eskainiko dute, 
22:00etan hasita. 

zazpi bertsolari gazte 
Egubakoitz iluntzea inprobisazioz 
jantziko da kartzela zaharrean, 
Bergarako Ernaik antolatutako 
saioari esker. Bada, zazpi bertso-
lari gazte izango dira gaztetxean: 

Paula Amilburu, Maider Arregi, 
Xabi Igoa, Aitzol Iturbe, Garikoitz 
Lopez de Munain eta Ane Zua-
zubiskar. "Bertan landuko dituz-
ten gaiak, besteak beste, euskara 
eta generoa izango dira, azken 
hori martxoaren 8aren harira", 
eman dute aditzera Ernaitik. 

Esan bezala, ibarreko bertso-
lari gazteak dira guztiak eta euren 
saioa jarraitzeko 3 euro ordaindu 
beharko da sarrera.

Debagoieneko bertsolari gazteen topagunea 
izango da gaur bergarako gaztetxean

Maider Arregi oñatiarra Bergaran arituko da gaur gauean.  |   goiena
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jon moñUx

pablo elkoroiribe, 
lur-globoan saudi 
Arabia non dagoen 
erakusten.
Argazki txikian, 
saudi Arabian bere 
ikasle izandakoekin.

jON MOñux  |  bergara

Irakaskuntzan graduatu zen aurre-
ko urtean, Atzerriko Hizkuntzan, 
eta eskolak ematen ibili da lau 
urtean Mondragon Lingua aka-
demian, adibidez. Karrera amai-
tu eta Bergarako Mariaren Lagun-
dian goi mailako ziklo bat egiten 
hasi zenean, Saudi Arabiara abia-
tu zen ingeleseko eskolak ema-
tera. Bi hilabeterako joan zen 
lehenengoz azaroan eta beste 
hilabete baterako urte honen 
hasieran.
Mondragonek sortutako eskola 
batean egon zara Saudi Arabian.
Hala da. Mondragonek aurkez-
tutako proiektu bat onartu eta 
gero, Mondragon Muhayil Asir 
College of Excellence eskola sor-
tu zuten Saudi Arabiako Muhayil 
herrian. Eskola horretan goi mai-

lako zikloak egiten dira, eta ni 
ingeleseko eskolak ematen egon 
naiz bertan.
Nola iritsi zitzaizun eskaintza?
Ezusteko handia izan zen. Esko-
lan nengoela dei bat jaso nuen, 
MEItik (Mondragon Nazioarteko 
Hezkuntza) deitu zidaten. Galde-
tu zidaten ea prest egongo nin-
tzatekeen Arabiara joateko lane-
ra. Erabat harrituta gelditu nin-
t z en ,  e t a  e ran t zun  n i on : 
"Arabara esan nahiko duzu?". 
Hasieran sinetsi ezinik egon arren, 
aukera onartu nuen azkenean.
Bakarrik joan zinen Muhayilera?
Ez. Hasiera batean, Mondragon 
Unibertsitateko hiru ikaslek joan 
behar genuen, baina, azkenean, 
irakasle lanetan esperientzia 
zeukaten Arrasateko bat eta Ale-
giako bat etorri ziren nirekin.

Aurretik atzerrira joana zara ikas-
tera eta lanera.
Bai; adibidez, laugarren mailako 
praktikak Galesen egin nituen, 
Cardiffen. Bestalde, hiru bat uda 
Ingalaterran eman ditut ingelesa 
ikasten.
Nola moldatu zara Saudi Arabian 
izandako ikasleekin?
Oso ondo, egia esan. Gaztea izanik, 
irakasle izateaz gain, laguna ere 
banintzen haientzat. Hala ere, 
zailtasunak izan nituen ingelesa 
irakasteko, maila txikia baitzuten. 
Gainera, ikasle batzuk analfabe-
toak ziren arabiarrez ere.
Oso kultura desberdinak dira Sau-
di Arabiakoa eta Euskal Herrikoa. 
Zerk harritu zintuen gehien?
Harremanei dagokienez, emaku-
meen egoerak asko harritu nin-
duen. Baina esan beharra daukat 

ez dudala izan aukerarik ema-
kumeen egoera zein den ondo 
ezagutzeko, birritan bakarrik 
hitz egin ahal izan dut emaku-
meren batekin eta ez dut aukera 
askorik izan gizonen eta emaku-
meen arteko harremana zuzenean 
ikusteko. Ohiturei dagokienez, 
berriz, gidatzeko modua ulerte-
zina iruditu zitzaidan; kaos han-
dia dago, baina kaos horren 
barruan ordenari eusten diote.
Erraz egokitu zinen hango bizimo-
dura?
Baietz esan daiteke, hainbatetan 
egon bainaiz herrialde arabia-
rretan oporretan. Bestalde, zortea 
izan genuen, herrialdeko beste 
herri batzuekin alderatuz nire 
herria mentalki irekiagoa zelako. 
Hegoaldean geunden, Yemen 
ondoan, eta gurean ez zegoen 
hiriburuan egon zitekeen polizia 
moralik. Gogorrena hango bizitza 
soziala izan da. Bizitza sozial 
handia duten arren, ez daukate 

leku bat non herriko jende des-
berdina elkartu ahal den, Euskal 
Herrian tabernak ditugun moduan, 
esaterako. Alde horretatik, gogo-
rragoa egin zait, hiru hilabete-
rako joan bainintzen, eta lane-
koekin bakarrik egin nuen ber-
tako egunerokoa.
Berriz itzuliko zinateke?
Orain aukera eman didate berriz 
bueltan joateko, eta ez dut baz-
tertzen hara itzultzea etorkizun 
hurbilean. Asko ikasi dut han, 
bai pertsonalki, eta baita profe-
sionalki ere.
Aurrera begira, zer daukazu pen-
tsatua?
Orain, ingeleseko eskolak ematen 
nabil Mondragon Linguan, Ara-
maioko haurrei. Eta Saudi Ara-
biara itzuliko nintzatekeen arren, 
nire helburua ez da gazteei edo 
helduei irakastea, nik umeen 
hezkuntzan lan egin nahi dut. 
Beraz, esparru horretan sakondu 
nahiko nuke orain.

zure herriko txokorik gustukoena: 
artekale pizzeria. 

Herrialde gomendagarri bat: 
ingalaterra. 

ezagutzeko leku bat: italia. 

zaletasun bat: biniloen bilduma egitea. 

Musika talde bat: stray Cats. 

gustuko pelikula bat: Bienvenido al 
norte filma. 

bizi izateko leku bat: getaria. 

esperientzia gogoangarri bat: nire 
kontu egin ditudan bidaiak.

pertsonALA

"saudi arabiara itzuliko 
nintzateke, baina nire helburua 

ez da gazteei eta helduei 
irakastea, umeei baizik" 

Pablo elkoroiribe | ingeleseko irakaslea
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1. etxebizitzak

101. saLDu
aramaio. aita gabirel jauregi 
kalean 80 metro koadroko etxe-
bizitza salgai. garaje eta ganba-
rarekin. 198.000 euro. errentan 
hartzeko aukera ere bai. 638 21 
63 39 

bergara. 40 m2ko apartamen-
tua salgai zubieta kalean. eguz-
kitsua. 45.000 €. errentan 
hartzeko aukera ere bai. deitu 
679 45 57 62  telefonora.

bergara. urgentea da. erdigu-
n e a n  1 0 4  m e t ro  ko a d ro ko 
etxebizitza salgai. lau logela, bi 
bainugela, egongela-jangela 
handia eta sukaldea. bizitzera 
sartzeko moduan. dena kanpo-
kaldera begira. igogailu eta 
berokuntzarekin. 110.000 €. 
presazkoa da. 626 65 99 94 

Donostia. hiru logela eta bi 
komuneko etxebizitza salgai. 8. 
solairua, dena kanpokaldera 
begira eta eguzkitsua. 300.000 
euro. garajea aukeran. 630 08 
24 17 

 
103. errentan eMan

 oñati. kurtzebide 1ean etxebi-
zitza ematen da errentan. hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
bi bainugela. 615 73 29 83 

 
104. errentan Hartu

antzuola. antzuolako bikote bat 
gara, eta eusko jaurlaritzaren 
bizigune programaren bitartez 
etxea hartuko genuke errentan 
antzuolan bertan. etxe huts bat 
duen oro animatzen dut programa 
ezagutu eta bertan izena eman 
dezan. 676 61 15 47 

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan, hiru logelakoa. 620 
23 58 15 

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan, hiru logelakoa. 691 16 
96 43 

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan. hiru logelakoa, gutxie-
nez. partikular artekoa. 603 21 
91 32 

bergara. bergara erdialdean 
etxebizitza hartuko genuke 
errentan.bikotea gara. 550 euro 
ordain dezakegu gehienez ere. 
garajea baldin badu, 600 euro 
baino gutxiagotan ere hartzeko 
prest gaude. 675 70 06 96 

bergara.  logela bakarreko 
etxebizitza errentan hartuko 
lukeen mutil bergarar gazte bat 
naiz. gehienez ere 300 € ordain-
duko nituzke. 606 83 82 15 

bergara. bi edo hiru logelako 
etxebizitza hartuko nuke erren-
tan. 654 24 13 27 

bergara. emakume bat eta bi 
alaba txiki gara eta etxebizitza 
behar dugu errentan, prezio 
onean. urgentea da. ana. 673 
70 79 15 

 
105. etxeak osatu

arrasate. arrasate erdialdean, 
logela bat alokatzen da. deitu 
693 80 64 18  telefonora

arrasate. logela ematen da 
errentan erdigunean. deitu 629 
80 77 73  telefonora.

arrasate. pisukide bat behar 
dugu arrasaten etxea osatzeko. 
lau logela eta bi komun ditu, eta 
oso argitsua da. berokuntza eta 
leiho bikoitzak. 230 euro hilean, 
gastuak barne. animatu eta 
etorri ikustera!. 665 71 69 10 
edo 608 57 97 70 

arrasaten logela ematen da 
errentan. 200 euroren truke 
logela ematen da errentan arra-
saten. 632 29 77 31 

oñati. logela ematen da erren-
tan duplex berri bat osatzeko. 
erdigunetik oso gertu. sukaldea 

eta egongela erabilgarri. Wifi 
konexioarekin. 656 74 29 49 

 

2. garaJeak

201. saLDu
bergara. zurradero kalea. 
garajea eta trastelekua saltzen 
dira, zurradero kalean 8an. 
6 x 1 , 8 0 = 1 0 , 8 0  m 2  e t a 
6x2,30=13,80 m 2 dituzte. 
elkarren ondoan daude eta biak 
batera saltzen dira. prezioa: 
17.000 €. 687 71 42 62 

 
202. erosi

autokarabana gordetzeko 
tokia erosi edo alokatu egingo nuke 
arrasaten, aretxabaletan edo 
eskoriatzan. 636 64 90 94 

 
203. errentan eMan

arrasate. garajea ematen da 
errentan txaeta kalean, ospital 
inguruan. 679 68 75 22

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan ibargarain, autobus 
geltoki parean. apalategiak 
dauzka. 688 69 76 11 

 

4. Lana

402. eskaerak
arrasate. emakume euskaldu-
na plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. 699 54 17 27 

arrasate. emakumezko ardura-
tsua gertu haurrrak edo nagusiak 
zaintzeko, orduka, edo baita 
etxean bertan bizi izateko ere. 
aukeran, arrasaten nahiago. 943 
04 45 38 edo 652 58 41 99 

arrasate. esperientziadun 
neska orduka edo egunez lane-
rako gertu: nagusi zein umeak 
zaintzen eta garbitasunean. 
dendari ere aritutakoa naiz. 638 
25 73 91 edo 943 79 80 05 

arrasate. neska euskalduna 
bulegoak, elkarteak, tabernak 
eta abar garbitzeko gertu. 686 
27 45 81 

bergara, arrasate edo oña-
ti. erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. san juande diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. 943 78 62 19 edo 
639 66 57 88 

bergara. 49 urteko emakume 
arduratsua edozein laneratako 
prest. 606 24 79 09 

bergara. bergarako emakumea 
garbitasun lanetarako gertu. 
esperientzia eta informeak 
dauzkat. 696 27 25 34 

bergara. adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetan umeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. 610 34 97 88 

bergara. garbitasunak egiten 
edo nagusiak zaintzen lan egin-
go nuke. amaia. 639 04 65 11 

bergara. garbitasunak egiten 
edo nagusiak zaintzen lan egin-
go nuke. loli. 676 67 19 07 

bergara. haur hezkuntza eta 
psikopedagogia ikasketak dituen 
neska esperientziaduna umeak 
zaintzeko gertu. goiz eta eguer-
dian edo orduka. deitu 669 64 
64 27  telefonora

Debagoiena eta Debaba-
rrena. emakumea gertu arra-
tsaldetan nagusiak zaindu eta 
garbitasun lanak egiteko. 943 
75 20 98 edo 620 77 30 09 

Debagoiena. bergarako neska 
lanerako gertu, orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. 658 
31 06 20 

Debagoiena. neska arduratsua 
arratsaldetan lan egiteko gertu. 
610 84 94 85 

Debagoiena. bertako neska 
nagusiak zaintzeko gertu. baita 
gauetan ere. 632 18 79 50 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua, esperientzia eta errefe-
rentzia onekin, nagusien zaintza 
eta abarretan jarduateko gertu. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. deitu 633 29 29 12  
telefonora.

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu nagusiak zaindu, garbita-
sun lanak egin edo etxeko lanak 
egiteko. orduka edo egun osoz. 
639 02 00 81 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
nagusiak zaintzeko gertu. 672 
98 20 91 

Debagoiena. mutil arduratsua 
lan bila dabil. sukaldeko eta 
geriatriako ikasketak ditut. 
sukaldari lanetan, garbitasun 
lanetan edo nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. deitu 633 28 
81 24  telefonora.l

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu orduka edo etxean bertan 
bizi izaten nagusiak zaindu eta 
garbitasun lanak egiteko. 606 
64 16 09 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
lanerako gertu: nagusiak zain-
tzen, garbitasunak egiten eta 
abar. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. ordutegi malgua 
dut. 602 69 31 56 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
nagusi edo umeak zaintzen eta 
garbitasun lanetan aritzeko 
gertu. orduka, egun erdiz edo 
egun osoz, baina etxean bizi 
izaten ez. 943 10 96 89 edo 
671 18 50 83 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
lanerako gertu. eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673 78 08 99 edo 
698 39 83 62 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
gertu. baita garbitasun lanetan 
ere. etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. 14 urteko eskarmentua 
daukat. 634 11 31 09 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
n a g u s i a k  z a i n t ze ko  g e r t u , 
14:00etatik aurrera eta baita 
gauetan ere. 637 18 07 23 

Debagoiena. erizain laguntzai-
lea nagusiak, laguntza behar 
duten pertsonak edota gaixoak 
zaintzeko gertu. 602 51 67 28 

D e ba g o i e n a .  g e r t u  n a g o 
nagusiak zaindu, garbitasun 
lanak egin edo etxeko lanak 
egiteko. orduka edo egun osoz. 
632 98 17 79 

Debagoiena. gi zonezkoa 
gertu gauetan gaixoak ospita-
lean zaintzeko. 664 02 92 98 

Debagoiena. lan bila nabil, 
pintorea naiz. margoketa laneta, 
garbiketa eta peoi lanetarako 
norbait behar baduzu deitu 
telefono honetara. hurmi. 609 
32 31 83 

Debagoiena. mutila pertsonak 
zaintzen edo sukalde laguntzai-
le jarduteko gertu. legezko 
paperak eguneratuta dauzkat. 
632 26 01 84 

Debagoiena. lan bila nabil. 
umeak edo nagusiak zainduko 
nituzke, orduka edo etxean 
bertan bizi izanda. garbitasun 
lanetarako ere gertu nago. deitu 
636 41 98 14 edo 631 28 22 
03  telefonora.

Debagoiena. mutil arduratsu 
eta langilea nagusiak zaintzeko 
gertu. sukalde laguntzaile eta 
baso, baserri eta abarrekin lotu-
tako lanak ere egingo nituzke. 658 
74 94 63 edo 632 26 01 84 

Debagoiena. mutila gertu 
orduka edo etxean bertan bizi 
izaten nagusiak zaindu eta 
taberna eta abarretan garbitasun 
lanak egiteko. 606 64 16 09 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu. esperientzia daukat logis-
tika arloan, banaketan eta igel-
tsaritzan. gidabaimena eta 
autoa dauzkat. erabateko pres-
tutasuna egutegi zein ordutegi 
aldetik. 697 84 88 79 edo 632 
70 69 95 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu.  esperientz ia daukat 
nagusiak zaintzen, garbiketan, 
zerbitzari, banatzaile eta aba-
rrean. 691 16 96 43 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu. pertsonen zaintzan, garbi-
ketan, tabernak, gidari, mekani-
kari eta abar. 636 60 48 51 

Debagoiena. mutila lorazain 
jarduteko gertu. esperientzia 
daukat bai makinekin, mante-
nuan eta orokorrean, lorazaintza 
lanetan. 654 12 06 19 

Debagoiena. mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia-
duna. 603 14 59 17 

Debagoiena. lan bila nabil. 
prest nago garbiketak egiteko , 
tabernetan jarduteko eta abar. 
tel.: 630 99 11 85 

Debagoiena. nagusi zein 
umeak zaintzen edo garbitasu-
nean lan egingo nuke. 691 03 
25 02 edo 943 54 09 41 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen etxean bertan bizi izaten 
lan egingo nuke. erreferentzia 
onak ditut eta dokumentazioa 
egunean. 619 18 81 86 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke, etxean 
bertan bizi izaten edo orduka. 
garbitasun lanak ere egingo 
nituzke eta baita umeak zaindu 
ere. astelehenetik ostiralera. 
deitu  telefono 682 31 97 37 
edo 603 22 53 66  telefono 
zenbakietara.

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagundu 
edo paseoan ateratzeko gertu. 
695 73 87 95 

Debagoiena. espainiar nazio-
nalitatea duen emakuea, ardu-
ratsa eta langilea, lanerako 
gertu. etxean bizi izaten edo 
orduka. nagusiak edo umeak 
zainduko nituzke. zerbitzari edo 
sukalde laguntzaile ere aritu 
naiteke. ez dut familia ardurarik. 
autoa daukat. berehala hasiko 
nintzateke. 943 04 45 38 edo 
652 58 41 99 

Debagoiena. neska espainia-
rra gertu nagusiak zaindu eta 
etxeak garbitzeko. esperientzia-
duna. 633 84 65 30 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu. esperientzia daukat logis-
tika arloan, garbitasunak egiten, 
sukalde laguntzaile zein nagu-
siak zaintzen. erabateko prestu-
tasuna egutegi zein ordutegi 
aldetik. 632 70 72 89 edo 697 
84 88 79 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: sukalde laguntzaile, zain-
tzan eta garbitasunean. autoa 
daukat. eskoriatzan bizi naiz 
baina debagoiena guztian lan 
egingo nuke. 636 11 23 40 

Debagoiena. neska nagusiak 
edo umeak zaintzeko gertu 
etxean bertan bizi izaten, egunez 
edota orduka. 603 21 91 32 

Debagoiena. pertsonak zain-
tzeko gertu nago, etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz edo ordu-
ka. 602 64 68 17 

Debagoiena. zortzi urteko 
esperientzia duen neska gertu 
nagusiak zaintzeko, garbitasu-
nean jarduteko edo sukalde 
laguntzaile aritzeko. orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. 634 
84 41 94 

emakumea lan bila. garbita-
sunak egiten, zaintzaile, kamioi 
gidari, banaketa lanetan, nagu-
siak zaintzen eta abar. autoa eta 
gidabaimena dauzkat. euskal 
herri guztian lan egiteko gertu. 
696 32 13 69 

garbitasuna. atari, elkarte, 
taberna eta abarrak garbitzen 
lan egingo nuke. lege paperak 
eguneratuta dauzkat. miguel. 
722 45 33 59 

gasteiz. pertsona nagusiak 
zainduko nituzke. erreferentzia 
onak dauzkat. 649 63 23 24 
edo 633 52 95 02 

n e ka z a r i t z a  a r l oa n  l a n 
egingo nuke. ganaduak zain-
du, ortuko lanak egin, baserria 
txukundueta abar. edozein lan 
egingo nuke. 632 17 45 11 

Pertsona nagusiak zaindu-
ko nituzke. pertsona nagusiak 
zaintzeko prest nago, orduka 
edota egun osoz. 632 17 45 11 

sukaldaria. esperientziadun 
sukaldaria lanerako prest. 632 
17 45 11 

zaintza lanak. geriatria ikas-
ketak eta eskarmentua duen 
emakumea nagusiak zaintzeko 
gertu. mari Carmen. deitu 697 
41 13 86  telefonora.

 

5. irakaskuntza

501. Jaso

bergaran. bigarren batxilergo-
ko kimika eskolak emango dizki-
dan norbait behar dut. 695 99 
15 67 

Matematika. batxilergoko 
bigarren mailako ikasleak mate-
matika eskolak hartuko lituzke 
aste bukaeretan bergaran. 679 
74 00 61 

Programazioa. muko lehen 
mailako ikaslea naiz eta progra-
mazioan C++ lengoaian eskola 
partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut. 606 89 32 
80 edo 610 33 67 04 

 

7. aniMaLiak

701. saLDu
ahuntzak eta akerra. bi 
ahuntz eta aker bat salgai. 679 
34 00 45 

txakurkumeak. artzai txakur-
kumeak salgai. aita eta ama 
ardiekin lanean. 606 24 76 33 

 

8. Denetarik

802. erosi
Lotarako zakua. negurako 
bigarren eskuko lotarako zakua 
erosiko nuke. 628 51 22 78 

Lursaila oñatin. hektarea 
inguruko lursaila erosiko nuke 
oñatin, ortua, fruta-arbolak eta 
animaliak jartzeko. animalientza-
ko borda baldin badauka, ezin hobe. 
eskerrik asko. 661 77 01 79 

 
806. gaLDu

audifonoa bergaran. asteaz-
ken arratsaldean, otsailaren 5ean, 
diru-zorroa galdu nuen bergarako 
san martin agirre eskola aurrean. 
bi txartel eta audifonoa zeuden 
barruan. topatuz gero deitu zen-
baki honetara, mesedez: 605 72 
50 85 

Patinetea bergaran. torpedo 
markako patinetea desagertu 
da. horia eta gurpil urdinekin. 
665 70 64 46 

 

9. HarreManak

904. besteLakoak
sagardotegira. martxoaren 
8an, sagardotegira joateko 
asmoz, autobus bat betetzeko 
arrasate edo inguruko beste 
talde batzuen bila gabiltza. gu 
8 bat pertsona gara. deitu 943 
77 04 86 telefonora.

GARAJE ITXIAK SALGAI 
URIBARRI AUZOAN

(ARRASATE)
• Aireztatuak eta 4 metro baino gehiagoko 

altuera.
• Camper estiloko furgonetentzat edota 

kirol materiala gordetzeko egokia.
• Garajeen sarrera-atearen altuera 2,7 m.

INfORMA ZAITEZ!
943 31 68 68

iragarkia Jartzeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintzeko ataLak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu. 
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

1. etxebizitzak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. LokaLak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. Lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaskuntza
501. jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. Motorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. aniMaLiak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. Denetarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. HarreManak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. reLax

zure iragarkiak

P r e z i o  b e r e z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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zApAtuA, 8

zapatuan eguzkia izango dugu 
eta tenperatura igo egingo da. 
giro atsegina izango da eta 
oskarbi egongo da orokorrean.

doMekA, 9

goizean hotz egin arren, egunak 
aurrera egin ahala berotu egingo 
du eta eguzkia nagusituko da 
domekan ere.

Max. 18º

Min. 5º

Max. 18º

Min. 5º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HErrIA

goizetan behe-lainoa sor 
daitekeen arren, hegoalde-
ko haize leunak tenperatu-
rak igoaraziko ditu.

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

bekak
Hizkuntza egonaldiak. esta-
tuko hezkuntza, kultura eta 
kirol ministerioa. Uztailean 
antolatzen dituzten ingelese-
ko udalekuetan parte hartzeko 
2.200 laguntza. baldintzak: 
ikasleak (L.h. 5, 6, dbh 1), 
batazbesteko nota oso ongi. 
epea: martxoak 14.

Lana
koordinatzailea. azpeitiko 
Udala. Etorkizun egitasmoa 
aurrera eramateko koordina-
tzaile lanpostua osatzeko lan 
poltsa. baldintzak: diplomatu-
ra, euskararen 4. he. epea: 
martxoak 14.

Suhitzaile espezialistarako 
14 lanpostu Vitoria-gastei-
zeko udalean. Vitoria-gas-
teizko Udala. baldintzak: 2. 
hizkuntza eskakizuna (3 lan-
postu derrigortasun datarekin, 

11 lanpostu derrigortasun data-
rik gabe). dbh, eskola-gradua-
tua edo baliokidea, C gidabai-
mena. edukia: eskabideak: 
internet bidez (www.vitoria-
gasteiz.org).- herritarrei lagun-
tzeko bulegoetan, 010 telefo-
noa. epea: martxoak 12. 

Suhiltzaile ofizial 1 Vitoria
-gasteizeko udalean. Vitoria
-gasteizko Udala. baldintzak: 
3 hizkuntza eskakizuna (derri-
gortasun datarik gabe), goi 
mailako unibertsitate titulua, 
egiaztatu beharreko it txar-
telak: Windows xP, internet 
(oinarrizkoa), Word xP (oina-
rrizkoa), excel xP (oinarrizkoa) 
eta Power Point xP edo geroz-
tikoak (05it). edukia: eskabi-
deak: internet bidez (www.
vitoria-gasteiz.org), herritarrei 
laguntzeko bulegoetan, 010 
telefonoa. azken eguna izango 
da: martxoak 12.

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

astelehena, 10 martitzena, 11 eguaztena, 12 eguena, 13zapatua, 8 domeka, 9egubakoitza, 7

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 ikusmira: bermeoko kurtzia 

baseliza

13:20 zorion agurrak

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak

15:00 tertulia

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak

17:00 kantari

17:30 jaiak: aratusteak 2014

18:15 ikusmira: aratuste aurrekoa

18:30 berriak

19:00 ur eta lur

19:30 harmailatik

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 harmailatik

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 harmailatik

12:00 ikusi irratia: makulu ken

12:50 tripa-zorri

13:20 sagarrondotik: astigarraga

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 harmailatik

15:30 onein

15:55 zorion agurrak

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 atik zra: ukrainia

18:10 erreportajea

18:30 berriak

19:00 pedalka

19:30 kantari

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 harira

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 harira

12:00 tripa-zorri

12:30 klaketa

13:15 ikusmira: aratuste aurrekoa

13:30 kantari

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 harira

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 kantari

17:30 klaketa

18:15 ikusmira: aratuste aurrekoa

18:30 berriak

19:00 harira

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 pedalka

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 pedalka

12:00 sagarrondotik: astigarraga

12:50 atik zra: ukrainia

13:55 zorion agurrak

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 pedalka

15:30 onein

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 ur eta lur

17:30 tertulia

18:30 berriak

19:00 pedalka

19:30 amaia dj

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 amaia dj

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

10:00 kantari

11:00 debagoiena zuzenean

12:00 ur eta lur

12:30 onein

12:55 jaiak: aratusteak 2014

13:45 tertulia

14:45 zorion agurrak

14:55 berriak

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 onein

16:30 pedalka

17:00 jaiak: aratusteak 2014

17:45 ikusmira: bermeoko kurtzia 

baseliza

18:00 kantari

19:00 debagoiena zuzenean 

15:55 berriak

20:00 tertulia

21:00 ikusmira: aratuste aurrekoa

21:15 jaiak: aratusteak 2014

22:00 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak

23:05 tertulia

00:05 pedalka

00:30 debagoiena zuzenean

10:00 kantari

11:00 zorion agurrak

11:05 jaiak: aratusteak 2014

11:50 pedalka

12:20 onein

12:45 zorion agurrak

12:55 berriak

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 zorion agurrak

14:05 tertulia

15:05 kantari

16:00 jaiak: aratusteak 2014

16:45 ikusmira: aratuste aurrekoa

17:00 debagoiena zuzenean 

18:00 berriak

18:05 pedalka

18:35 ikusi irratia: makulu ken

19:10 klaketa

20:00 sagarrondotik: astigarraga

20:50 zorion agurrak

20:55 berriak

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 pedalka

22:30 tertulia

23:30 jaiak: aratusteak 2014

00:15 debagoiena zuzenean 

12:00 jaiak: aratusteak 2014

12:30 atik zra

13:25 zorion agurrak

13:30 kantari

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 jaiak: aratusteak 2014

15:30 tripa-zorri

15:55 zorion agurrak

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:30 klaketa

18:15 ikusmira: dock 39

18:30 berriak

19:00 tertulia

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 tertulia

23:00 berriak

23:30 gurean gaur

23:50 debagoiena zuzenean

00:20 tertulia

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

aitor agiriano

aratuste jaien saio 
berezia ikusgai
bailarako herrietan aurtengo 
aratuste jaiek eman dutena jaso-
tzen ibili ostean, aratusteen 
gaineko saio berezia eskainiko 
dizuegu asteburuan. zapatuan 
12:55ean,  17:00etan eta 
21:15ean eta domekan 11:05ean, 
16:00etan eta 22:·0ean.
'Jaiak: Aratusteak 2014'
zapatua, 12:55

goiena

Y belaunaldia eta 
kulturgintza berbagai
gaur, egubakoitza, Tertulia 
saioan hizpide izango dugu Y 
belaunaldia eta kulturgintza. 
ondoren, Erretenak izeneko ikus
-entzunezkoa eskainiko dizuegu 
goiena telebistan. bertan zazpi 
gazte azaltzen dira kulturgintza-
ri buruzko galderak erantzuten.
'tertulia'
egubakoitza, 19:00

ArrASATE IrrATIA

Hilaren 15ean, zapatua, 
Kamaleoia dantza ikuski-
zuna eskainiko da Amaia 
antzokian 19:30ean. Berta-
ra joateko sarrerak zozke-
tatuko ditugu irratian egu-
bakoitzean. Beraz, zozketan 
parte hartu nahi izanez 
gero, deitu 943 25 05 05 tele-
fonora edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera.

'kamaleoia' dantza 
ikuskizunerako 
sarrerak zozketan

Besteak beste, Emakumeen 
Nazioarteko Egunaren hari-
ra, Emakume Txokoko 
Maite Barreñari egindako 
elkarrizketa eskainiko 
dizuegu asteburuan Arra-
sate Irratian. Saioa Bikan-
di ipuin kontalariak esan-
dakoak ere jasoko ditugu 
zapatu eta domekan 10:00e-
tatik aurrera.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etatik aurrera

g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 7 etxeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

zapatua, 8 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

Domeka, 9 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

astelehena, 10 Fernandez maisu aranbarri  kalea 1 943 79 22 26

Martitzena, 11 irizar erguin 11 943 79 12 39

eguaztena, 12 amezua sta. marina 32 943 79 09 74

eguena, 13 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

bergara

egubakoitza, 7 zabala barrenkale 25 943 76 16 87

zapatua, 8 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Domeka, 9 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

astelehena, 10 estella matxiategi 5 943 76 19 63

Martitzena, 11 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

eguaztena, 12 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguena, 13 zabala barrenkale 25 943 76 16 87

Oñati

egubakoitza, 7 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

zapatua, 8 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

Domeka, 9 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

astelehena, 10 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Martitzena, 11 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

eguaztena, 12 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguena, 13 garate kale barria 42 943 78 05 58

farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali farMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).
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oroigarria

arrasaten hil zen 2014ko otsailaren 27an.

Ugarte familikoak.
Arrasaten (Garagartza), 2014ko martxoaren 7an.

Zure jakinmina
Zure elkarrizketak

Zure umorea
Zure leialtasuna

Eskerrik asko zurekin ikasitakoagaitik

Jose 
Iria Orue

UrteUrrena

2013ko otsailaren 28an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2014ko martxoaren 7an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
martxoaren 9an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Felisa 
laspiur Arriolabengoa

UrteUrrena

oñatin hil zen 2013ko otsailaren 4an, 84 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko martxoaren 7an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
martxoaren 8an, 19:00etan, 

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Jesus
Olalde lizarralde

oroigarria

zezilio beitiaren alarguna

oñatin hil zen 2014ko martxoaren 3an, 105 urte zituela.

zure familia.
Oñatin, 2014ko martxoaren 7an.

Joan zaizu bizitza luzea
beti alai eta pozik

Uribarriko zelaietan egina
lana gogoz besteengatik.

Mila kantu eta kontu

ikasiak gara zuregandik.
Haitzpeetik joan zara hegaz ta

Sutondoa geratu da hutsik.
Eskerrik asko Amama

Izan zarena izateagatik

rosario 
kortabarria Urrutia

UrteUrrena

2013ko martxoaren 3an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Aretxabaletan, 2014ko martxoaren 7an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
martxoaren 9an, 11:30ean, 

aretxabaletako andra mari parrokian.

Jose luis 
Elkoro Pagaldai

esker ona

arrasaten hil zen, 2014ko otsailaren 27an.

Etxekoak.
Arrasaten (Garagartza), 2014ko martxoaren 7an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 
eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
etxosteko egonaldiak

betirako gogoan
zugandik jaso eta ikasitakoa

gure oroitzapenetan
eta zure irrifar goxoa

bihotzaren barren-barrenean

Jose
Iria Orue

oroigarria

 kalezaharra elkarteko bazkidea

kalezaharra elkartea.
Oñatin, 2014ko martxoaren 7an.

zure oroimena
beti izango da gure bihotzetan.

Andoni 
lopez de lacalle Mitxelena

esker ona

Arrasaten, 2014ko martxoaren 7an.

seme-alabak: jose antonio (†), miguel angel eta begoña suberbiola; biloba: 
larraitz; anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusu-lehengusinak 

eta gainerako ahaideek

eskerrak eman nahi dizkizuete hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi.

Felipe gardokiren alarguna

arrasaten hil zen 2014ko martxoaren 5ean, 94 urte zituela.

ramona Abarrategui 
Abarrategui

oroigarria

goienako langile oihane isasiren amama. 

zornotzan hil zen 2014ko martxoaren 4an

Goiena komunikazio taldea.
Debagoienean, 2014ko martxoaren 7an.

bat egiten dugu 
senideen saminarekin.

Mauricia 
zamalloa Alzola

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta ar-
dura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta traturik 

beroena eta hurbilekoena ematea

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

felisa Dorronsoro etxebarria.  oñatin, otsailaren 20an, 88 urte.
alberto etxebarria izurrategi.  arrasaten, otsailaren 27an. 61 urte.
Jose iria orue.  arrasaten, otsailaren 27an.
teodora ortuzar bilbao.  bergaran, otsailaren 27an. 103 urte.
Pilar zangitu eguren.  bergaran, otsailaren 28an. 89 urte.
ricardo estrella Portalo.  arrasaten, otsailaren 28an. 74 urte.
agustin elortza beitia.  arrasaten, otsailaren 28an. 72 urte.
Migel urtzelai Madinabeitia.  aretxabaletan, otsailaren 28an. 72 urte.
M. itziar Maiztegi arregi.  arrasaten, otsailaren 28an. 81 urte.
andoni Lopez de Lacalle Mitxelena.  oñatin, martxoaren 3an, 62 urte.
M. rosario kortabarria urrutia.  oñatin, martxoaren 3an, 105 urte.
Jose M. iñarra Lizarralde.bergaran, martxoaren 3an. 94 urte.
nieves garcia rey.  oñatin, martxoaren 4an, 95 urte.
ramona abarrategi abarrategi.  arrasaten, martxoaren 5ean. 94 urte.

h i l d a kOa k
eskeLak Jartzeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.

aste barruan, baita ere:
ArrAsAtE goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
bErGArA jardun elkartea: errotalde jauregia (kultura etxean). 943 76 08 19. 
OñAtI biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.
ArEtxAbAlEtA goiena: basabe poligonoa eo5. 943 25 05 05.
ArAMAIO kintelena janari-denda: nardeaga 11. 945 44 50 22.
ElGEtA ugari janari denda: andra mari plaza 2. 943 76 80 98.
AntzUOlA itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.
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Ama batentzat seme-alaba 
bat galtzea oso mingarria 
da. Galera sentimendu 

hori barnean geratzen zaio. 
Horixe da Philomena-ren 
abiapuntua. Nerabe dela 
haurdun geratu da. Eskola 
katolikoan dago eta han ez dute 
ama semearekin egoten uzten. 
Haurrak 3 urte betetzean, 
familia aberats bati emango 
diote. Amak ez du jakingo 
haurra nora joan den, eta mojek 
bide guztiak itxiko dizkiote 
semearen berririk izan ez dezan.  
50 urte pasa ostean, amak 
barnean duen hutsunea bete 
guran, kazetari batekin 
elkartuko da hari-mutur guztiak 
lotzeko. 

Stephen Frearsek elkar 
garatzen joango diren bi istorio 

ditu. Alde batetik,  
suspentsearekin zerikusia duen 
istorioa: ikuslea bi pertsonaiekin 
batera joango da haurrari 
gertatutakoa ezagutzen. 
Informazio hori modu neurtuan 
gertatuko da. Egiten duten 
bidean ezuste eta biraketa 
interesgarriak gertatuko dira.  
Beste alde batetik, oso 
desberdinak diren bi pertsonaien 
arteko harremanak ikusiko 
ditugu: Philomena, heziketa 
aberatsik ez duena, 
Jainkoarengan sinesten duena 
eta bizitzari buruzko ikuspegi 
errazagoa duena; eta kazetaria, 
eskarmentua duena, 
Jainkoarengan sinisten ez 
duena, eta bizitzari buruzko 
ikuspegi ironikoagoa eta 
zinikoagoa duena.   

Stephen Frears ondo 
moldatzen da bi istorioak batzen 
eta film sendoa lortzen du. Eta 
hor, Judy Dench eta Steve 
Coogan aktoreak agertzen dira, 
sendotasun horri distira emateko. 
Denchek maisutasunez egin 
dezake James Boonden film bat, 
Britainia Handiko erreginaren 
papera edo emakume arrunt 
baten pertsonaia. Egiten duen 
interpretazioa neurtua eta 
indartsua da. Eta Cooganek, bere 
ahots eta berba egiteko 
moduarekin, dotorezia eta grazia 
handia ematen dio kazetariaren 
pertsonaiari. Aktoreen 
interpretazioak dastatzeko 
gomendagarria da jatorrizko 
bertsioa ikustea.

Ama baten erraiak

arrasate

AMAIA AntzOkIA

La gran estafa 
americana
zapatua eta domeka: 
19:30.
astelehena: 20:30.

en busca del medallon 
perdido
zapatua eta domeka: 
17:00.

oÑati

kUltUrA EtxEA

agosto
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Lego, la pelicula
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretxabaLeta

ArkUPE

12 años de esclavitud
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00

Doraemon eta nobita 
Holmes
zapatua eta domeka: 
17:00

eibar

COlIsEO

Pense que iba a haber 
fiesta
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

¿Que hacemos con 
Maisie?
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

AntzOkIA

Monuments men
zapatua: 19:45, 22.30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

un pez duera del mar
domeka: 17:00.

gasteiz

bOUlEvArD

Las aventuras de 
Peabody y sherman 
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:30, 20:30.
eguaztena: 17:30.

Her
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
21:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:45.
eguaztena: 21:45.

Las aventuras de 
Peabody y sherman 
3D
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:30.
eguaztena: 18:30, 20:30, 
22:30.

el origen de un imperio
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00, 19:30, 
20:45.
eguaztena: 18:00, 19:00, 
20:30, 22.30.

el origen de un imperio 
3D
egubakoitza eta zapatua: 
23:00.
zapatua eta domeka: 
16:15.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:30, 20:45.
eguaztena: 18:30, 20:45.

Philomena
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:15, 22:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45.
eguaztena: 17:45, 19:45.

Monuments men
egubakoitza: 17:45, 20:15, 
22:45.
zapatua eta domeka: 
17:00, 19:30, 22:00.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45, 20:15.
eguaztena: 19:00, 21:30.

robocop
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:05.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45.
eguaztena: 17:45, 20:05.

nebraska
zapatua eta domeka: 
15:30.

el lobo de Wall street
egubakoitza eta zapatua: 
23:35.
egubakoitzetik domekara: 
20:10.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:35.
eguaztena: 20:10.

La gran estafa 
americana
egubakoitzetik domekara: 
19:40, 22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:10.
eguaztena: 20:30.

el poder del dinero
egubakoitza: 20:20, 
22:30, 00:40.
zapatuta eta domeka: 
18:10, 20:20, 22:30, 
00:40.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:20.
eguaztena: 20:20, 22:30.

12 años de esclavitud
egubakoitzetik domekara: 
22:25.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:05.
eguaztena: 22:25.

Lego, la pelicula
zapatua eta domeka: 
15:50.
egubakoitzetik domekara: 
18:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:30.
eguaztena: 18:00.

frozen
zapatua eta domeka: 
15:30.

gravity 3D
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
22:00.
eguaztena: 22:00.

vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik domekara: 
17:35.
eguaztena: 18:00.

blue Jasmine
egubakoitza: 18:10.
zapatua eta domeka: 
16:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:10.
eguaztena: 18:10.

Lluvia de albondigas
zapatua: 15:30.

futbolin
domeka: 15:30.

La ladrona de libros
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:10.

FlOrIDA

Joven y bonita
egubakoitza: 17:00, 
18:45, 20:35, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 18:45, 
20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 18:45, 20:30.
astelehena eta eguena, 
jatorrizko bertsioan: 
20:30.

nebraska
egubakoitzetik domekara: 
17:15, 22.30.
astelehenetik eguenera: 
17:15.

La gran belleza
egubakoitzeik eguenera: 
19:45.

Lego, la pelicula
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00.

Monuments men
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
20:00. 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

Las aventuras de 
Peabody y sherman
egubakoitza: 17:00, 
18:45.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 18:45.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Philomena
egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

el origen del imperio
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

emperador
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

Her
egubakoitzetik domekara: 
19:50, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:50.

ernest & Celestine
zapatua eta domeka: 
12:00.

futbolin
zapatua eta domeka: 
12:00.

PHiLoMena  
zuzendaria: stephen Frears.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2013.
aktoreak: judy dench, stece Coogan,  
Charly murphy, simone lahbib.
iraupena: 98 minutu.

ANtONIO ZABAlA

kritikA

zineMA

ikus-entzunezkoak

bergara 'aulki hutsa' 
dokumentala
Heriotzari buruzko dokumentala 
da. Heriotzaren aurrean sentitzen 
diren mina, haserrea, tristura, 
burumakurtasuna eta bakea isla-
tzen ditu Iñaki Peñak zuzendu-
tako lanak. Dolua bizi izan duten 
askotariko protagonistekin berba 
egin zuen. Sarrera, doan.  
martxoaren 11n, zabalotegin, 19:00ean.  

besteLakoak

aretxabaLeta txapa tailerra 
gaztelekuan
Txapa tailerra egingo dute gaz-
telekuan, Emakumeen Nazioar-
teko Eguna gai hartuta. 
gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 17:00etan 

eskoriatza eskoriatza Herria iii. 
ikerketa beka deitu dute
Eskoriatzako Udalak Eskoriatza 
Herria III. ikerketa beka deitu 
du. Eskabideak eta gainerako 
dokumentazioa martxoaren 10e-
ra arte aurkeztu ahal izango dira 
udaletxeko harreran, 09:00etatik 
14:30era.
martxoaren 10era arte, udaletxeko harreran, 
09:00etatik aurrera. 

aretxabaLeta basotxoren batzar 
orokorra
Basotxo erretiratuen elkarteak 
batzar orokorra egingo du; bes-
teak beste, 2013ko balantze eko-
nomikoa aurkeztu eta onartu 
eta aurtengo egitasmoen berri 
emango dute.
gaur, egubakoitza, basotxon, 17:00etan.

irteera

oÑati Martxoko mendi irteera
Aloña Mendiko mendi sailak 
Urbasa mendikatera irteera 
egingo du martxoaren 16an: 
Zunbeltz-Dulantz-Krezmendi-I-
rantzu izango da ibilbidea. Urba-
sa mendikatearen hegoaldera. 
20 kilometroko irteera da. Inte-
resatuek martxoaren 13a baino 
lehen eman behar dute izena 
Aloña Mendi tabernan: bazkideek 
10 euro, bazkide ez direnek 13 
eta langabeek 5. 
martxoaren 16an, postetxetik, 07:00etan. 

ikastaroa

oÑati Joskintza hastapen 
ikastaroa
Josteko makina erabiltzen ika-
si, praka barrenak hartu, izenak 
nola bordatu... Horiek guztiak 
erakutsiko dituzte Udaleko Kul-
tura Sailak antolatutako joskin-
tza ikastaroan. Martxoaren 14tik 
apirilaren 11ra emango dituzte 
eskolak, egubakoitzetan, 19:00e-
tatik 21:00etara arte. Izena ema-
teko epea martxoaren 3an zabal-
du zuten. Interesatuek kultura 
etxeko sarreran jaso dezakete 
informazioa, eta baita izena 
eman ere. 
martxoaren 14tik apirilaren 11ra.

bergara Hondatutako etxeko 
tresnak konpontzeko, 'kafe-konpon'
Kafea hartzen duten bitartean, 
etxeko tresnak konpontzeko deial-
dia egin dute Kafe Konpon tal-
deko lagunek.  
martxoaren 12an, san joxepen, 16:00etan 

readme-readmedia.Com

arrasate 'Madame butterfly' operaren aurkezpena
Arrasateko Ozenki Lirika Elkarteak martxoaren 10ean aur-
keztuko du Pucciniren Madame Butterfly opera. Irungo Luis 
Mariano elkarteak taularatuko du Amaia antzokian, mar-
txoaren 18an.
martxoaren 10ean, kulturaten, 19:00etan.

Musika

bergara tutan Come on taldea
Conde eta Salterain dira taldeko 
kideak. Bikote formatuan stoner
-rock musikaz beteko dute Lai-
noko oholtza gasteiztarrek. Sarre-
ra, doan.  
gaur, egubakoitza, laino skate gunean, 
22:30ean. 

arrasate Patxi Luqueren 
emanaldia
Zilarrezko zia (pua) irabazi zuen 
gitarra-jotzaileak zuzenekoa egin-
go du Ederra tabernan. Askota-
riko estiloak jotzen ditu, eta bai-
ta berak sortutako abestiak ere.
bihar, zapatua, ederra tabernan, 23:00etan. 

arrasate Penadas por la Ley, 
Dead squad eta Las tuerkas
Hiru taldeek punk kontzertua 
egingo dute. Las Tuerkas taldeak 
Rompiendo cadenas diskoa aur-
keztuko du. Martxoaren 8aren 
harira antolatutako ekitaldia.
bihar, zapatua, gaztetxean, 21:30ean.

arrasate aratusteetako 
kontzertua
Arrasate Musikaleko banda nagu-
siak Aratusteetako kontzertua 
egingo du. Mikel Markiegik zuzen-
duko duen emanaldian pelikule-
tako eta marrazki bizidunetako 
soinu bandak joko dituzte. Umeen-
dako kontzertu "aproposa" dela 
diote antolatzaileek. 
etzi, domeka, amaia antzokian, 12:30ean. 

antzerkia

arrasate 'Macho-Maris' 
antzezlana
Maskulinitateari buruzko antzez-
lana egingo dute Markus eta Juan 
Manolo aktoreek. Martxoaren 
8aren harira antolatutako ekital-
dia. Sarrera, doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

arrasate 'arrasate emakumeak, 
atzo eta gaur' kale antzerkia
Ekin Emakumeak Elkarteak anto-
latuta, eta Gipuzkoako Aldundia-
ren eta Arrasateko Udaleko Ber-
dintasun Sailaren laguntzaz, 
Arrasateko emakumeak, atzo eta 
gaur kale antzerkia egingo du 
Arizan antzerki taldeak, SeberAl-
tuben hasita.
bihar, zapatua, seberon, 18:00etan. 

oÑati 'emakume protagonistak' 
bakarrizketa
Toti Martinez de Lezearen Urak 
dakarrena-rekin, Errose Bustin-
tzaren Mañariko-rekin, Ramon 
Maria Azkueren kontakizunekin 
eta beste herri ipuin batzuekin 
osatutako saio gazi-gozoa eskai-
niko du Ixabel Agirresarobe 
aktoreak. Martxoaren 8aren hari-
ra antolatutako ekitaldia da. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 19:00etan. 

aretxabaLeta esther uriaren 
bakarrizketa
Antzerkian, zineman eta telebis-
tan eskarmentua duen aktoreak 
egingo du bakarrizketa. Como 
agua para chocolate antzezlanean 
ikusi genuen. Gainera, Hospital 
Central, Cuéntame eta Euskolegas 
telesailetan parte hartu izan du 
Esther Uriak.
bihar, zapatua, pagaldaixenan,  22:30ean. 

aretxabaLeta 'a trompicones' 
antzezlana
Zera diote Luna Llena taldekoek: 
"Zein emakumek ez du inoiz sen-
titu bere bizitza, eguneroko jar-
duna, oztopo lasterketa bat denik? 
Lana, familia, bikotekidea, biko-
tekiderik eza, asperdura... Krisia 

guretzat ez da arazo berria...". 
Horri buruz egingo dute berba 
A trompicones antzezlanean. 
martxoaren 11n, arkupen, 19:00etan. 

bertsoLaritza

bergara Debagoieneko gazteen 
emanaldia
Saio horretako gai nagusiak gene-
roa eta euskara izango dira. Par-
te-hartzaileak Debagoieneko 
bertsolari gazteak izango dira.  
Sarrera doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

HitzaLDiak

oÑati Mario zubiagaren berbaldia
Erabakitzeko eskubidearen gai-
neko hitzaldia egingo du EHUko 
irakasleak, Ernai taldeak anto-
latuta. 
gaur, egubakoitza, antixenan, 19:00etan.

aretxabaLeta atez atekoaren 
gaineko batzarrak
Atez ateko hondakin bilketa 
sistemaren gaineko informazioa 

emango diete astelehenean, mar-
titzenean eta eguaztenean hain-
bat kaletako bizilagunei. Bi 
batzar egingo dituzte egunero: 
10:00etan gazteleraz eta 18:30ean 
euskaraz. 
martxoaren 10ean, 11n eta 12an, arkupen, 
10:00etan eta18:30ean. 

bergara gurasoentzako hitzaldia, 
bikote-arazoak seme-alabekin nola 
tratatu lantzeko
Bikotean krisia: zer eta nola hitz 
egin seme-alabei? izenburua duen 
hitzaldia egingo du Bergarako 
Udaleko Prebentzio Zerbitzuak, 
bikoteen harremanak seme-ala-
ben aurrean tratatzen ikasteko. 
Hitzaldia Etxadi elkarteko kideek 
egingo dute. Era berean, Fami-
lientzako Orientazio Psikologi-
korako Zerbitzuaren gaineko 
informazioa emango zaie berta-
ratzen direnei. 
martxoaren 11n, irizar jauregian, 18:00etan 

uMeak

eLgeta ipuin kontaketa liburutegian
3-8 urte arteko umeendako ipuin 
kontaketa saioa egingo du. Bost 
ipuin kontatuko ditu Larraitz 

Zeberiok. Ipuin kontalari bolun-
tarioekin egindako hirugarren 
saioa izango da. 
gaur, egubakoitza,  liburutegian, 17:20ean.

toPaketa

bergara Haurren eta gurasoen 
batzarra sortzeko lehen bilera
Hauxe dio Gaztetxeko batzarrak: 
"Asanblada honek hasiera izan 
gura du. Kartzela zaharrean eman-
go diogu hasiera ekimenaren 
ikuspuntu eraldatzailea berma-
tzeko: herrira begira, haurren 
eta gurasoen beharretatik abiatuz 
beste gizarte eredu baten bila". 
etzi, domeka, gaztetxean, 17:30ean. 

osPakizunak

eskoriatza kafe-tertulia
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, Adueñándome de 
mis palabras izeneko kafe-tertu-
lia egingo dute Ibarraundin.  
gaur, egubakoitza, ibarraundin, 18:00etan. 

araMaio 1974an jaiotakoen 
ospakizuna
1974an jaiotako aramaioarrek 
afaria egingo dute bihar. 19:30ean 
elkartuko dira Bizente Goikoetxea 
plazan, Iturrietan afaltzeko.  
bihar, zapatua,  bizente goikoetxea plazan, 
19:30ean.

antzuoLa emakumeen 
nazioarteko eguna
Emakumeen Nazioarteko Eguna 
ospatzeko askotariko ekintzak 
egingo dituzte; besteak beste, 
elkarretaratzea, triki-poteoa eta 
afaria.  
bihar, zapatua, antzuolan, 19:00etan. 

bergara kantu-afaria
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira antolatutako eki-
taldia. Kantu afarirako txartelak 
Pol-Pol eta Arrano tabernetan 
egongo dira, martxoaren 7ra 
arte. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 21:30ean. 

arrasate extremadurako 
ogi-mamiak dastatzeko aukera
Corazon de Encina elkarteak 
antolatuta, Extremadurako ogi-
mamiak dastatzeko aukera izan-
go dute herritarrek. Doan. 
etzi, domeka, herriko plazan, goizean. 

WWW.rUPerodorika.Com

bergara ruper ordorika, 
bakarka
Oñatiko musikariak bakar-
kako kontzertua egingo du 
Bergaran, Zabalotegin. Gita-
rraren laguntzarekin igoko 
da taula gainera, bere kantu 
esanguratsuenak jotzeko. Kon-
tzerturako sarrerak salgai 
egongo dira leihatilan ema-
naldia hasi arte, zortzi euro-
ren truke.
etzi, domeka, zabalotegin, 19:00etan.

WWW.dzanP.Com

aretxabaLeta fun Dantz! 
jaialdia
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, hip-hoparen 
kulturak eta arte urbanoak 
hartuko dute Aretxabaletako 
Ibarra kiroldegia, Udalaren 
eta Break On Stage jaialdiaren 
arteko elkarlanari esker. Fun 
Dantz! jaialdian, erakustaldiak, 
lehiaketak eta musika tarte-
katuko dira. 
bihar, zapatua, ibarran, 16:30ean.

goiena

bergara 'emakumeak gerra zibilean eta frankismoa'
Ekin Emakumeak Elkarteak egindako erakusketa ikusgai 
ipiniko dute Bergaran. 1936ko gerran eta osteko diktadura 
frankistaren garaian emakumeek bizi izan zuten errealitatea 
ezagutzera eman nahi du erakusketak argazkien bidez.
martxoaren 23ra arte, aroztegin, 18:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer martxoa 7
martxoa 13

zerbitzuak
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Ama batentzat seme-alaba 
bat galtzea oso mingarria 
da. Galera sentimendu 

hori barnean geratzen zaio. 
Horixe da Philomena-ren 
abiapuntua. Nerabe dela 
haurdun geratu da. Eskola 
katolikoan dago eta han ez dute 
ama semearekin egoten uzten. 
Haurrak 3 urte betetzean, 
familia aberats bati emango 
diote. Amak ez du jakingo 
haurra nora joan den, eta mojek 
bide guztiak itxiko dizkiote 
semearen berririk izan ez dezan.  
50 urte pasa ostean, amak 
barnean duen hutsunea bete 
guran, kazetari batekin 
elkartuko da hari-mutur guztiak 
lotzeko. 

Stephen Frearsek elkar 
garatzen joango diren bi istorio 

ditu. Alde batetik,  
suspentsearekin zerikusia duen 
istorioa: ikuslea bi pertsonaiekin 
batera joango da haurrari 
gertatutakoa ezagutzen. 
Informazio hori modu neurtuan 
gertatuko da. Egiten duten 
bidean ezuste eta biraketa 
interesgarriak gertatuko dira.  
Beste alde batetik, oso 
desberdinak diren bi pertsonaien 
arteko harremanak ikusiko 
ditugu: Philomena, heziketa 
aberatsik ez duena, 
Jainkoarengan sinesten duena 
eta bizitzari buruzko ikuspegi 
errazagoa duena; eta kazetaria, 
eskarmentua duena, 
Jainkoarengan sinisten ez 
duena, eta bizitzari buruzko 
ikuspegi ironikoagoa eta 
zinikoagoa duena.   

Stephen Frears ondo 
moldatzen da bi istorioak batzen 
eta film sendoa lortzen du. Eta 
hor, Judy Dench eta Steve 
Coogan aktoreak agertzen dira, 
sendotasun horri distira emateko. 
Denchek maisutasunez egin 
dezake James Boonden film bat, 
Britainia Handiko erreginaren 
papera edo emakume arrunt 
baten pertsonaia. Egiten duen 
interpretazioa neurtua eta 
indartsua da. Eta Cooganek, bere 
ahots eta berba egiteko 
moduarekin, dotorezia eta grazia 
handia ematen dio kazetariaren 
pertsonaiari. Aktoreen 
interpretazioak dastatzeko 
gomendagarria da jatorrizko 
bertsioa ikustea.

Ama baten erraiak

arrasate

AMAIA AntzOkIA

La gran estafa 
americana
zapatua eta domeka: 
19:30.
astelehena: 20:30.

en busca del medallon 
perdido
zapatua eta domeka: 
17:00.

oÑati

kUltUrA EtxEA

agosto
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Lego, la pelicula
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretxabaLeta

ArkUPE

12 años de esclavitud
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00

Doraemon eta nobita 
Holmes
zapatua eta domeka: 
17:00

eibar

COlIsEO

Pense que iba a haber 
fiesta
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

¿Que hacemos con 
Maisie?
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

AntzOkIA

Monuments men
zapatua: 19:45, 22.30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

un pez duera del mar
domeka: 17:00.

gasteiz

bOUlEvArD

Las aventuras de 
Peabody y sherman 
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:30, 20:30.
eguaztena: 17:30.

Her
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
21:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:45.
eguaztena: 21:45.

Las aventuras de 
Peabody y sherman 
3D
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:30.
eguaztena: 18:30, 20:30, 
22:30.

el origen de un imperio
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00, 19:30, 
20:45.
eguaztena: 18:00, 19:00, 
20:30, 22.30.

el origen de un imperio 
3D
egubakoitza eta zapatua: 
23:00.
zapatua eta domeka: 
16:15.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:30, 20:45.
eguaztena: 18:30, 20:45.

Philomena
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:15, 22:45.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45.
eguaztena: 17:45, 19:45.

Monuments men
egubakoitza: 17:45, 20:15, 
22:45.
zapatua eta domeka: 
17:00, 19:30, 22:00.
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45, 20:15.
eguaztena: 19:00, 21:30.

robocop
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:05.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45.
eguaztena: 17:45, 20:05.

nebraska
zapatua eta domeka: 
15:30.

el lobo de Wall street
egubakoitza eta zapatua: 
23:35.
egubakoitzetik domekara: 
20:10.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:35.
eguaztena: 20:10.

La gran estafa 
americana
egubakoitzetik domekara: 
19:40, 22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:10.
eguaztena: 20:30.

el poder del dinero
egubakoitza: 20:20, 
22:30, 00:40.
zapatuta eta domeka: 
18:10, 20:20, 22:30, 
00:40.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:20.
eguaztena: 20:20, 22:30.

12 años de esclavitud
egubakoitzetik domekara: 
22:25.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:05.
eguaztena: 22:25.

Lego, la pelicula
zapatua eta domeka: 
15:50.
egubakoitzetik domekara: 
18:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:30.
eguaztena: 18:00.

frozen
zapatua eta domeka: 
15:30.

gravity 3D
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
22:00.
eguaztena: 22:00.

vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik domekara: 
17:35.
eguaztena: 18:00.

blue Jasmine
egubakoitza: 18:10.
zapatua eta domeka: 
16:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:10.
eguaztena: 18:10.

Lluvia de albondigas
zapatua: 15:30.

futbolin
domeka: 15:30.

La ladrona de libros
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:10.

FlOrIDA

Joven y bonita
egubakoitza: 17:00, 
18:45, 20:35, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 18:45, 
20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 18:45, 20:30.
astelehena eta eguena, 
jatorrizko bertsioan: 
20:30.

nebraska
egubakoitzetik domekara: 
17:15, 22.30.
astelehenetik eguenera: 
17:15.

La gran belleza
egubakoitzeik eguenera: 
19:45.

Lego, la pelicula
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00.

Monuments men
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
20:00. 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

Las aventuras de 
Peabody y sherman
egubakoitza: 17:00, 
18:45.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 18:45.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Philomena
egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

el origen del imperio
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

emperador
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

vivir es facil con los 
ojos cerrados
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

Her
egubakoitzetik domekara: 
19:50, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:50.

ernest & Celestine
zapatua eta domeka: 
12:00.

futbolin
zapatua eta domeka: 
12:00.

PHiLoMena  
zuzendaria: stephen Frears.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2013.
aktoreak: judy dench, stece Coogan,  
Charly murphy, simone lahbib.
iraupena: 98 minutu.

ANtONIO ZABAlA

kritikA

zineMA

ikus-entzunezkoak

bergara 'aulki hutsa' 
dokumentala
Heriotzari buruzko dokumentala 
da. Heriotzaren aurrean sentitzen 
diren mina, haserrea, tristura, 
burumakurtasuna eta bakea isla-
tzen ditu Iñaki Peñak zuzendu-
tako lanak. Dolua bizi izan duten 
askotariko protagonistekin berba 
egin zuen. Sarrera, doan.  
martxoaren 11n, zabalotegin, 19:00ean.  

besteLakoak

aretxabaLeta txapa tailerra 
gaztelekuan
Txapa tailerra egingo dute gaz-
telekuan, Emakumeen Nazioar-
teko Eguna gai hartuta. 
gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 17:00etan 

eskoriatza eskoriatza Herria iii. 
ikerketa beka deitu dute
Eskoriatzako Udalak Eskoriatza 
Herria III. ikerketa beka deitu 
du. Eskabideak eta gainerako 
dokumentazioa martxoaren 10e-
ra arte aurkeztu ahal izango dira 
udaletxeko harreran, 09:00etatik 
14:30era.
martxoaren 10era arte, udaletxeko harreran, 
09:00etatik aurrera. 

aretxabaLeta basotxoren batzar 
orokorra
Basotxo erretiratuen elkarteak 
batzar orokorra egingo du; bes-
teak beste, 2013ko balantze eko-
nomikoa aurkeztu eta onartu 
eta aurtengo egitasmoen berri 
emango dute.
gaur, egubakoitza, basotxon, 17:00etan.

irteera

oÑati Martxoko mendi irteera
Aloña Mendiko mendi sailak 
Urbasa mendikatera irteera 
egingo du martxoaren 16an: 
Zunbeltz-Dulantz-Krezmendi-I-
rantzu izango da ibilbidea. Urba-
sa mendikatearen hegoaldera. 
20 kilometroko irteera da. Inte-
resatuek martxoaren 13a baino 
lehen eman behar dute izena 
Aloña Mendi tabernan: bazkideek 
10 euro, bazkide ez direnek 13 
eta langabeek 5. 
martxoaren 16an, postetxetik, 07:00etan. 

ikastaroa

oÑati Joskintza hastapen 
ikastaroa
Josteko makina erabiltzen ika-
si, praka barrenak hartu, izenak 
nola bordatu... Horiek guztiak 
erakutsiko dituzte Udaleko Kul-
tura Sailak antolatutako joskin-
tza ikastaroan. Martxoaren 14tik 
apirilaren 11ra emango dituzte 
eskolak, egubakoitzetan, 19:00e-
tatik 21:00etara arte. Izena ema-
teko epea martxoaren 3an zabal-
du zuten. Interesatuek kultura 
etxeko sarreran jaso dezakete 
informazioa, eta baita izena 
eman ere. 
martxoaren 14tik apirilaren 11ra.

bergara Hondatutako etxeko 
tresnak konpontzeko, 'kafe-konpon'
Kafea hartzen duten bitartean, 
etxeko tresnak konpontzeko deial-
dia egin dute Kafe Konpon tal-
deko lagunek.  
martxoaren 12an, san joxepen, 16:00etan 

readme-readmedia.Com

arrasate 'Madame butterfly' operaren aurkezpena
Arrasateko Ozenki Lirika Elkarteak martxoaren 10ean aur-
keztuko du Pucciniren Madame Butterfly opera. Irungo Luis 
Mariano elkarteak taularatuko du Amaia antzokian, mar-
txoaren 18an.
martxoaren 10ean, kulturaten, 19:00etan.

Musika

bergara tutan Come on taldea
Conde eta Salterain dira taldeko 
kideak. Bikote formatuan stoner
-rock musikaz beteko dute Lai-
noko oholtza gasteiztarrek. Sarre-
ra, doan.  
gaur, egubakoitza, laino skate gunean, 
22:30ean. 

arrasate Patxi Luqueren 
emanaldia
Zilarrezko zia (pua) irabazi zuen 
gitarra-jotzaileak zuzenekoa egin-
go du Ederra tabernan. Askota-
riko estiloak jotzen ditu, eta bai-
ta berak sortutako abestiak ere.
bihar, zapatua, ederra tabernan, 23:00etan. 

arrasate Penadas por la Ley, 
Dead squad eta Las tuerkas
Hiru taldeek punk kontzertua 
egingo dute. Las Tuerkas taldeak 
Rompiendo cadenas diskoa aur-
keztuko du. Martxoaren 8aren 
harira antolatutako ekitaldia.
bihar, zapatua, gaztetxean, 21:30ean.

arrasate aratusteetako 
kontzertua
Arrasate Musikaleko banda nagu-
siak Aratusteetako kontzertua 
egingo du. Mikel Markiegik zuzen-
duko duen emanaldian pelikule-
tako eta marrazki bizidunetako 
soinu bandak joko dituzte. Umeen-
dako kontzertu "aproposa" dela 
diote antolatzaileek. 
etzi, domeka, amaia antzokian, 12:30ean. 

antzerkia

arrasate 'Macho-Maris' 
antzezlana
Maskulinitateari buruzko antzez-
lana egingo dute Markus eta Juan 
Manolo aktoreek. Martxoaren 
8aren harira antolatutako ekital-
dia. Sarrera, doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

arrasate 'arrasate emakumeak, 
atzo eta gaur' kale antzerkia
Ekin Emakumeak Elkarteak anto-
latuta, eta Gipuzkoako Aldundia-
ren eta Arrasateko Udaleko Ber-
dintasun Sailaren laguntzaz, 
Arrasateko emakumeak, atzo eta 
gaur kale antzerkia egingo du 
Arizan antzerki taldeak, SeberAl-
tuben hasita.
bihar, zapatua, seberon, 18:00etan. 

oÑati 'emakume protagonistak' 
bakarrizketa
Toti Martinez de Lezearen Urak 
dakarrena-rekin, Errose Bustin-
tzaren Mañariko-rekin, Ramon 
Maria Azkueren kontakizunekin 
eta beste herri ipuin batzuekin 
osatutako saio gazi-gozoa eskai-
niko du Ixabel Agirresarobe 
aktoreak. Martxoaren 8aren hari-
ra antolatutako ekitaldia da. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 19:00etan. 

aretxabaLeta esther uriaren 
bakarrizketa
Antzerkian, zineman eta telebis-
tan eskarmentua duen aktoreak 
egingo du bakarrizketa. Como 
agua para chocolate antzezlanean 
ikusi genuen. Gainera, Hospital 
Central, Cuéntame eta Euskolegas 
telesailetan parte hartu izan du 
Esther Uriak.
bihar, zapatua, pagaldaixenan,  22:30ean. 

aretxabaLeta 'a trompicones' 
antzezlana
Zera diote Luna Llena taldekoek: 
"Zein emakumek ez du inoiz sen-
titu bere bizitza, eguneroko jar-
duna, oztopo lasterketa bat denik? 
Lana, familia, bikotekidea, biko-
tekiderik eza, asperdura... Krisia 

guretzat ez da arazo berria...". 
Horri buruz egingo dute berba 
A trompicones antzezlanean. 
martxoaren 11n, arkupen, 19:00etan. 

bertsoLaritza

bergara Debagoieneko gazteen 
emanaldia
Saio horretako gai nagusiak gene-
roa eta euskara izango dira. Par-
te-hartzaileak Debagoieneko 
bertsolari gazteak izango dira.  
Sarrera doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

HitzaLDiak

oÑati Mario zubiagaren berbaldia
Erabakitzeko eskubidearen gai-
neko hitzaldia egingo du EHUko 
irakasleak, Ernai taldeak anto-
latuta. 
gaur, egubakoitza, antixenan, 19:00etan.

aretxabaLeta atez atekoaren 
gaineko batzarrak
Atez ateko hondakin bilketa 
sistemaren gaineko informazioa 

emango diete astelehenean, mar-
titzenean eta eguaztenean hain-
bat kaletako bizilagunei. Bi 
batzar egingo dituzte egunero: 
10:00etan gazteleraz eta 18:30ean 
euskaraz. 
martxoaren 10ean, 11n eta 12an, arkupen, 
10:00etan eta18:30ean. 

bergara gurasoentzako hitzaldia, 
bikote-arazoak seme-alabekin nola 
tratatu lantzeko
Bikotean krisia: zer eta nola hitz 
egin seme-alabei? izenburua duen 
hitzaldia egingo du Bergarako 
Udaleko Prebentzio Zerbitzuak, 
bikoteen harremanak seme-ala-
ben aurrean tratatzen ikasteko. 
Hitzaldia Etxadi elkarteko kideek 
egingo dute. Era berean, Fami-
lientzako Orientazio Psikologi-
korako Zerbitzuaren gaineko 
informazioa emango zaie berta-
ratzen direnei. 
martxoaren 11n, irizar jauregian, 18:00etan 

uMeak

eLgeta ipuin kontaketa liburutegian
3-8 urte arteko umeendako ipuin 
kontaketa saioa egingo du. Bost 
ipuin kontatuko ditu Larraitz 

Zeberiok. Ipuin kontalari bolun-
tarioekin egindako hirugarren 
saioa izango da. 
gaur, egubakoitza,  liburutegian, 17:20ean.

toPaketa

bergara Haurren eta gurasoen 
batzarra sortzeko lehen bilera
Hauxe dio Gaztetxeko batzarrak: 
"Asanblada honek hasiera izan 
gura du. Kartzela zaharrean eman-
go diogu hasiera ekimenaren 
ikuspuntu eraldatzailea berma-
tzeko: herrira begira, haurren 
eta gurasoen beharretatik abiatuz 
beste gizarte eredu baten bila". 
etzi, domeka, gaztetxean, 17:30ean. 

osPakizunak

eskoriatza kafe-tertulia
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, Adueñándome de 
mis palabras izeneko kafe-tertu-
lia egingo dute Ibarraundin.  
gaur, egubakoitza, ibarraundin, 18:00etan. 

araMaio 1974an jaiotakoen 
ospakizuna
1974an jaiotako aramaioarrek 
afaria egingo dute bihar. 19:30ean 
elkartuko dira Bizente Goikoetxea 
plazan, Iturrietan afaltzeko.  
bihar, zapatua,  bizente goikoetxea plazan, 
19:30ean.

antzuoLa emakumeen 
nazioarteko eguna
Emakumeen Nazioarteko Eguna 
ospatzeko askotariko ekintzak 
egingo dituzte; besteak beste, 
elkarretaratzea, triki-poteoa eta 
afaria.  
bihar, zapatua, antzuolan, 19:00etan. 

bergara kantu-afaria
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira antolatutako eki-
taldia. Kantu afarirako txartelak 
Pol-Pol eta Arrano tabernetan 
egongo dira, martxoaren 7ra 
arte. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 21:30ean. 

arrasate extremadurako 
ogi-mamiak dastatzeko aukera
Corazon de Encina elkarteak 
antolatuta, Extremadurako ogi-
mamiak dastatzeko aukera izan-
go dute herritarrek. Doan. 
etzi, domeka, herriko plazan, goizean. 

WWW.rUPerodorika.Com

bergara ruper ordorika, 
bakarka
Oñatiko musikariak bakar-
kako kontzertua egingo du 
Bergaran, Zabalotegin. Gita-
rraren laguntzarekin igoko 
da taula gainera, bere kantu 
esanguratsuenak jotzeko. Kon-
tzerturako sarrerak salgai 
egongo dira leihatilan ema-
naldia hasi arte, zortzi euro-
ren truke.
etzi, domeka, zabalotegin, 19:00etan.

WWW.dzanP.Com

aretxabaLeta fun Dantz! 
jaialdia
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, hip-hoparen 
kulturak eta arte urbanoak 
hartuko dute Aretxabaletako 
Ibarra kiroldegia, Udalaren 
eta Break On Stage jaialdiaren 
arteko elkarlanari esker. Fun 
Dantz! jaialdian, erakustaldiak, 
lehiaketak eta musika tarte-
katuko dira. 
bihar, zapatua, ibarran, 16:30ean.

goiena

bergara 'emakumeak gerra zibilean eta frankismoa'
Ekin Emakumeak Elkarteak egindako erakusketa ikusgai 
ipiniko dute Bergaran. 1936ko gerran eta osteko diktadura 
frankistaren garaian emakumeek bizi izan zuten errealitatea 
ezagutzera eman nahi du erakusketak argazkien bidez.
martxoaren 23ra arte, aroztegin, 18:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-zer martxoa 7
martxoa 13

zerbitzuak

Araba Euskaraz 2014ri esker

Hamlet antzezlana ikusteko
bina sarrera zozketatuko ditugu.
Aguraingo Harresi Aretoa
Martxoaren 30ean, 19:30ean.

pArtE HArtZEkO:
SMS: KLUBA [Hamlet] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com WhatsApp: KLUBA [Hamlet]  

[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

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

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com
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t i r a b i r a k a

Martin oinetakoak
Amaia ume denda
Brasileña akeita etxea
Kilima
Asensio
Haurrak
Gertu
Belar Meta
M5
Titare
Mari Merke
Zubia Oinetakoak

Martxoak 15, zapatua. 10:00etatik 20:00etara 
Iturrigorri pilotalekuan

Aretxarteren eskutik taberna egongo da.• 
Musikaz girotua.• 
17:30ean umeentzako tailerrak.• 
18:00etatik 19:30era edariarekin PINTXOA DEBALDE.• 
Otarre bat zozketatuko da.• 

IXADEBALDE
Aretxabaletako VIII. merkealdi azoka

ANTOLATZAILEA: LAGUNTZAILEAK

aretxarte
MERKATARIEN ELKARTEA

OIHANA ElOrtZA  |  arrasate

Y belaunaldiaz eta kulturgintzaz 
hitz egiten duen lana egin dute 
Ander Bolibar bergararrak eta 
Kepa Matxain añorgatarrak Mon-
dragon Unibertsitateko Sorguneak 
ikertegirako. Erretenak du izena 
dokumentalak, eta 80ko hamar-
kadan jaiotako zazpi lagunen 
adierazpenak batzen ditu. Sarean 
zintzilik dago bideoa eta 1.800 
bisita baino gehiago izan ditu 
dagoeneko. 

erantzun bila 
Transmisioa eta kulturgintza 
ditu ardatz dokumentalak, baina 
belaunaldiaren definizioak ere 
jakin-mina eta eztabaida piztu 
du: Zer da Y belaunaldia? X-aren 
ondorengoa? Nortzuek osatzen 
dute? Prakak ipurdi erdiraino 
jaitsita dituzten gazteek?

Dokumentalaren egileek, bai-
na, lanaren ardatza hartu dute 
oinarri hausnarketa egiteko, Y 
belaunaldiaren definizioa zehaz-
tu barik. Horrela, bestelako gal-
dera hauen erantzunak bilatu 
gura izan dituzte: Nolako kezkak 
dituzte? Sentitzen al dute euren 
burua belaunaldi bateko kide? 
Ze iritzi dute kulturgintzako pro-
blematika orokorrez? Nola bizi 
dute transmisioaren gaia, edo 

tradizioaren berrikuntza, edo 
lehendik datorren fluxuari segi-
da ematea? Ander Bolibarrek 
hauxe esan du: "Hainbat ideia 
plazaratu nahi izan ditugu, eta 
ikusleari esan: 'atera orain zure 
ondorioak".

Grabazioak 2013ko udaberrian 
egin zituzten Donostian, Gastei-
zen, Gernikan, Soraluzen, Tafallan 
eta Zarautzen. Zazpi lagun, "flu-
xu horretako zazpi erreten", elka-
rrizketatu dituzte, erantzun bila. 
Kazetaritza, bertsolaritza, litera-

tura, soziologia eta musika alo-
rretan dihardute, besteak beste. 
Amets Arzallus, Jon Benito, Gara-
zi Arrula, Leire Lopez, Beñat 
Sarasola, Jokin Azpiazu eta Ando-
ni Olariaga dira, hain zuzen, 
elkarrizketatuak. 

'Y' belaunaldia hartuta, transmisioa eta kulturgintza ditu ardatz 'erretena' dokumentalak

mUko bi ikaslek egin dute eta 1.800 bisita baino gehiago izan ditu dagoeneko sarean

ondorioak aterarazteko egindako lana
b u k at z e kO

Arzallus, Arrula, Lopez eta Benito, hurrenez hurren.  |   erretenak

AINtZANE 
OIArBIdE

U
rtero izaten da alda-
rikapen eguna Mar-
txoaren 8a. Udal eta 
erakunde guztietan 

emakumeak jasaten dituen 
kalamidade guztien salaketa 
eta emakumearen berdinta-
suna eta errespetuaren alde-
ko mozioak onartzen ditugu. 
Talde politiko guztiek elkarren 
artean adosten duten aldarri-
kapena izaten da eta hori 
poztekoa da. Nik beste zentzu 
bat eman nahi diot, ordea, 
aurten: hainbat eta hainbat 
emakume gure bailarako 
industria eta lantegietan ari-
tu dira XIX . mendetik hona! 
Ez da oraingoa emakumeok 
lantegian eta etxean lan egin 
beharra. Gerra garaian eta 
gerra ondoren ere makina bat 
emakumeren lana etxeko eko-
nomiarako oinarrizkoa izan 
da. Bihoakie nire omenaldirik 
benetakoena. Garaiak aldatzen 
joan dira, batzuetan hobera 
eta bestetan okerrera, baina 
emakumearen egun berezi 
honetan...  

Eskertza, letra larriz, gure 
amei, gure seme-alaben ama-
mei eskaini nahi diet. Bizitza 
guztian lanean egon ondoren, 
bai etxean eta bai lantegietan, 
orain euren etxeko lanak egi-
ten, senarra zaintzen, gure 
seme-alaben zaintzaile, gure 
sukaldari eta errekadista lanak 
egiten diharduten amamei. 
Musu handi bat eta eskerrik 
asko, amama.

Amama, 
eskerrik asko

a z k e n  b e r b a


