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bi trikuharri aurkitu 
dituzte Leintz 
gatzagan; balio 
berezia dute
elkarren ondoan 
daudelako, eta, ustez, 
lehen kasua da 
gipuzkoan / 4

5.000 urte 
inguru 
ezkutuan 

tokikom 
jardunaldiak, 
erreportajean

John anduezarekin 
berbetan, idatzi 
duen azken lanaz

Amaia Udal Antzokia 
bete egingo da, beste 
urte batez, 'La del 
Soto del Parral' 
zarzuela ikusteko / 15

Iristu gazte taldea 
sortu dute 
Aretxabaletan, 
Loramendi euskara 
elkartearen bueltan / 18

700.000 euro 
gutxiago Arrasateko 
Udal Gobernuaren 
aurrekontu 
proposamenean / 10

Elgetako elizan 
dagoen margolan bat 
Sevillako erakusketa 
batean erabiltzeko 
eskatu dute / 28

Sandra Carrascok eta 
Olatz Etxabek 
lekukotzak 
partekatuko dituzte 
Memoriaren Plazan / 2

Lokatza: 40 urte ziklismoa bultzatzen  
bihar, zapatua, egun osoko ospakizunean elkartuko dira belaunaldi zaharrak eta berriak 1976an sortutako bergarako ziklismo eskolaren bueltan / 32

Sinadurak
migEL 
Lazpiur / 30 

marina 
EtxEgoiEn / 36 

andEr 
EtxEbErria / 48 

rufina 
oLasagasti / 8 

anE 
zuazubiskar / 10 

andErE 
arrioLabEngoa / 17 

Leintz Gatzagako udal 
ordezkariak, basozaina 

eta Lurrailan 
enpresako kideak, 

aurkikuntza gunean, 
Artabilan.
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bergara
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Black Friday astean eginiko erosketa guztietan,
azaroaren 21etik 26ra, %25eko deskontua 

aplikatuko da sukalde altzarietan.

Aprobetxa ezazu!

80 produkturekin osatu du aur-
ten Emaus fundazioak Gabone-
tako enkante solidarioa. 5 euro-
tan abiatuko dute produkturik 
ekonomikoaren eskaintza –60ko 
hamarkadako burdinazko patin 
batzuk–, eta 275 eurotan, berriz, 
garestiena –kanposantuko farol-
txoak dituen kaxa bat–. Ohi mo-
duan, oso produktu bitxi eta 
ezohikoak jarri dituzte aukeran. 

Gabonetako zozketa 
solidarioa, Emausen 
eskutik

"Inguruko proiektu humanitario 
ezberdinak (errefuxiatuei lagun-
tzen dihardutenak) bultzatu edo 
indartu nahian, hilabete luzeak 
daramatzagu hainbat taldek el-
karlanean diru-iturri komuntzat 
daukagun kirol zozketa solidario 
hau antolatzen". Berba horiekin 
esplikatu dute bihar, Elgetan, 
aurkeztu behar duten ekimen 
solidarioa, Hotz Bergara taldeak 
bultzatutakoa. 

Xehetasunetan sartuta, 90 
dohaintza eskuratu dituzte urta-
rrilaren 28an egingo duten kirol 
zozketa solidariorako, kirolari 
entzutetsuek emandakoak: Naroa 
Agirre, Xabi Alonso, Xabi Prieto, 
Malen Ruiz de Azua, Maider Unda. 
Aritz Aduriz, Oscar de Marcos, 
Aitor Zabaleta, Markel Irizar, 
Juan Martinez de Irujo, Beñat 
Rezusta, Alex Txikon, Juanito 
Oiartzabal, Oihana Kortazar… 
adibide batzuk jartzearren. Zoz-
keta Interneteko zenbaki aleato-
rioen sorgailua baliatuta egingo 
dute. Zozketarako txartelak euro 
batean salduko dituzte.  

"Kirol zozketa 
solidarioa", 
errefuxiatuen alde

Eneko azkarate arrasatE
Memoriaren Plaza Arrasaten 
jarriko dute azaroaren 28tik 
abenduaren 4ra bitartean, aste 
osoan. Eusko Jaurlaritzako Bake 
eta Bizikidetzarako Idazkaritza 
Nagusitik sortutako Gogora Ins-
titutuaren bidez helduko da De-
bagoienera, Arrasateko Udala-
rekin elkarlanean. 

Udaletxeko plazan karpa bat 
jarriko dute eta bertan antola-
tuko dira hainbat hitzaldi eta 
mahai-inguru, frankismoaren 
eta terrorismoaren biktimak 
protagonista izango dituena. Era 
berean, hiru dokumental eskai-
niko dituzte, eskualdeko esko-
lekin tailerrak antolatuko di-
tuzte eta gaiaren gaineko testi-

gantzak ikusi eta entzun edota 
emateko guneak izango dira 
karpan bertan, "herritarrek es-
perientziak edo emozioak par-
tekatzeko" Gogora Institutuko 
zuzendari Aintzane Ezenarrok 
dioenez. Erakusketa zabalik 
izango da egunero, 09:00etatik 
20:00etara; 14:00etatik 15:00etara 
itxi egingo dute.

Honako gune hauek izango 
ditu Memoriaren Plaza erakus-
ketak: Lekukotzak grabatzeko 
eremua; Lekukotzen bideoak; 
Proiekzio eta debate eremua, 
eta Mezuen horma-irudia.

Hiru ekitaldi eta dokumentalak 
Arrasaten hiru ekitaldi nagusi 
antolatuko dituzte. Lehena, era-

kusketaren hasiera ekitaldia, 
azaroaren 28an, astelehena, 
18:00etan. Hurrengo egunean, 
martitzenean, 19:00etan, izango 
dira beste hitzaldi bi memoria 
historikoa gai hartuta, eta aben-
duaren 1ean, Aintzane Ezenarrok 
mahaiaren bueltan batuko ditu 
Arrasateko bi biktima: Sandra 
Carrasco, ETAk hil zuen Isaias 
Carrascoren alaba; eta Olatz 
Etxabe, Kanpanzarren hil zuten  
-BVE erakundeak bere gain har-
tuta- Iñaki Etxaberen alaba. 
18:00etan. 

Gogora Institutuko zuzenda-
riak nabarmentzen du erakus-
ketak adostasun politiko handia 
lortu duela. Arrasaten ere, esa-
terako, udalbatzak ordezkatuta 

dauden alderdi guztiak izango 
dira hasiera ekitaldian. "Gataz-
kan eta eztabaidan sakondu 
beharrean, biktimen eta gataz-
karen alde gizatiarra, gertukoa, 
ematen da", dio Ezenarrok.

Memioriaren Plazan, herritarrek testigantzak jaso eta eman ditzakete, ikus-entzunezkoen bidez. gogora institutua

Biktimen testigantzak 
Memoriaren Plazan
sandra Carrascok eta olatz Etxabek elkarrekin partekatuko dituzte lekukotzak 
herritarren aurrean arrasaten, memoriaren plazan. Hitzaldiak, mahai-inguruak eta 
dokumentalak izango dira, astebetez, udaletxeko plazan jarritako karpan

azaroak 28
• 18:00 Erakusketaren 
irekiera-ekitaldia.

azaroak 29 
• 19:00 memoria 

historikoari buruzko 
hitzaldia. 

Paco EtxEbErria

"Hobiak desehortziz 
duintasunak 
berreskuratuz". 

intxorta 1936 ElkartEa 

"arrasateko memoria 
historikoa".  aurkezlea: 
Eneko azkarate, goienako 
eduki zuzendari. 

abenduak 1
• 18:00 arrasateko 

biktimen testigantzak, 
olatz etxaberen eta 
Sandra Carrascoren 
parte hartzearekin.

dokumentalen 
emanaldiak:
lanEgunEtan

17:00 "El valor de la 
autocritica".

jaiEgunEtan

13:00 "arrasate 1936. 
Emakumea, gerra eta 
errepresioa".

15:00 "oinatz galduak".

Tailerrak:
EgunEro

Eskualdeko ikastetxeekin.

egitaraua
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Migel Etxagibel arrasatearra, 
Ertzaintzaren (Ertzaña) lehen 
promoziokoa izan zena, joan den 
astelehenean hil zen, 97 urte 
zituela. Martitzenean egin zuten 
hileta elizkizuna San Juan Ba-
taiatzailearen parrokian. 

1936ko Ertzaintzaren lehen 
promozioko kide izan zen. Tro-
pa faxistengandik ihesi, Bizkaian 
errefuxiatu zen, eta han zegoe-
la sartu zen orduko Ertzañan. 
Jose Antonio Agirre lehendaka-
ri zen sasoian, Deustuko komi-
sarian egin zuen lan, frankistek 
Bilbo hartu zuten arte.

Apirilaren 16an, lehen promo-
zio hura omentzeko ekitaldia 
egin zuten Arrasateko udale-
txean, Urkullu lehendakaria ere 
han zela.

Ertzañako kide 
izandako Migel 
Etxagibel hil da

Migel etxagibel. goiEnaubane Madera dEbagoiEna
Bergaran, Eskoriatzan eta Are-
txabaletan ezarritako edukion-
tzien sistemarekin "atez atekoa-
rekin besteko emaitza onak" 
lortzen dira; %80 batzen da se-
lektiboki, "Euskal Autonomia 
Erkidegoan batzen denaren bi-
koitza". Hori azpimarratu ondo-
ren esplikatu zuen Lander Arre-
gik, Debagoieneko Mankomu-
nitateko Ingurumen arduradu-
nak, hiri hondakinen bilketa 
irudikatzeko estreinatu duten 
logoaren jatorria: "Beste fase 
batean gaude. Hurrengo fase 
honetan klabea izango da era-
ginkortasuna. Hiru esparrutan: 
bilketan, batetik, lortutako emai-
tzak mantendu nahi ditugu; bi-
garrena da aspektu ekonomikoa, 
eraginkortasun aldetik sistema 
hau merkeagoa dela ikusten 
dugu; eta hirugarren aspektua 
da erabilera aldetik, biztanleek 
errazago dute zaborra ateratzea. 
Hiru elementu horiek osatzen 
dute OK hori".

datuak, zenbakitan 
Arregik datuak eman zituen 
esandakoak arrazoitzeko: 3,2 
milioi eurotik 2,2 milioi eurora 
jaitsiko dute gastua. "500.000 
jaitsiko dugu aurten eta helbu-
rua da beste horrenbeste jaistea 
datorren urtean". 

Edukiontzi bidezko bilketa 
martxan jartzeko, hori bai, ba-
liabide berriak erosi dituzte; 

bilketarako alboko kargako hiru 
kamioi (bi berri -195.000 euro- eta 
bat 0 kilometroduna -178.000 
euro-) eta edukiontziak. "Guzti-
ra, Bergara, Eskoriatza eta Are-
txabaletarako 348 edukiontzi 
dira, lau gaitakoak. 208 izan dira 
errefusetarakoak eta organiko-
koak. Guztira, kostua 351.000 
eurokoa zen, baina gaikako bil-
keta egiteagatik Diputazioak 

laguntza batzuk atera zituen, 
eta horri esker 144.000 euro jaso 
ditugu", esplikatu zuen Unai 
Elkorok, Mankomunitateko pre-
sidenteak. 

Edukiontziak ipinita daude, 
eta kamioiak aurreikusitakoa 
baino lehenago iritsita; hori 
horrela, "berehala" ikusiko di-
tugu hondakinak batzen. Behin 
guztia martxan, Mankomunita-
tearen helburua da sistema  
egonkortzea, eta hori lortu on-
doren, "optimizatzea", bereziki, 
"barrura begira". 

irudi eta kamioi berriak, 
bilketaren fase berrirako
OK berba erakusten duen logotipoa baliatuko du debagoieneko mankomunitateak 
edukiontzi bidezko sistema oinarri duen zabor bilketaren oraingo aldi hau irudikatzeko; 
"eraginkortasuna" izango da fase honen "gakoa", baita "optimizazioa" ere

Altuna, elkoro eta Arregi, Mankomunitateko ordezkariak, epelen. xabi gorostidi

debagoieneko 
mankomunitateak "itxitzat" 
ematen du gipuzkoako 
hondakinak Epelera 
ekartzeko aukera. 
"meruelorekin, tuterarekin 
eta mutiloarekin, hori 
konponduta dute. guk 
hasieratik esan genuen 
interesik ez genuela hona 
ekartzeko. Eta orain ez dugu 
inongo beldurrik. sekula ez 
dugu jaso eskaera ofizialik, 
ze hemen ere posible zen, 
baina gauza asko 
gaindituta. inbertsio handia 
egin behar zen", esplikatu 
zuen mankomunitateko 
presidente Elkorok.

gipuzkoako 
hondakinik ez
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E.a. oñati
Aspaldiko euskaldunek erabil-
tzen zuten deia, irrintzia eta 
oñatiarrez lekaixua, abisuak 
pasatzeko, arazoak komunika-
tzeko zein urrun zeudenei hur-
biltasuna adierazteko. "Oina-
rrian, gure arbasoengandik jaso 
dugun herri ohitura, irrintzi, 
doinu eta berbaren komunika-
tzaile berriak gara", adierazi du 
Kilometroetako koordinatzaile 
Malen Ugartek.

Berbaren oinarrian, auzola-
naren ideia dago. Hortik, auzo-
lanetik sortu eta hazi delako, 
Txantxiku Ikastola bera ere, 50 
urte hauetan. "Jaia ikastolarena 
da, baina herriarendako egingo 
dugu, herriko elkarte guztiekin 
auzolanean", adierazi du Aitor 
Guridik, Txantxiku Ikastolako 
lehendakariak.

"Ildo komunikatiboa lantzen 
hasi ginenean galdetu genion 

gure buruari. Zer nahi du ikas-
tolak Kilometroen bitartez ko-
munikatu? Eta pentsatu genuen 
auzolana zela oinarria. Hortik 
tiraka etorri zen Lekaixoka!", 
gaineratu du Zigor Ibartzabalek, 
Ikastolako zuzendariak.

irudian, lekaioa
Lekaioa bera da irrintziaren 
errepresentazioa. Formak Oña-
tiko Aloña mendiko gailurre-
riaren irudia ere islatzen du. 
Kolore berdea eman zaio, natu-
rari erreferentzia eginda.

kMk 2017ko leloa eta logotipoa. 

'Lekaixoka!' izango da Oñatiko 
KMK 2017 jaialdiaren leloa
berba honek oihua, txilioa, irrintzia, deiadarra esan gura 
du, eta auzolanaren ideia dago leloaren oinarrian

Eneko azurmendi LEintz gatzaga
Lurrailan enpresak egin du aur-
kikuntza, Gipuzkoako historiau-
rreko megalitoak identifikatu 
eta balioan jartzen lan egiten 
duen enpresak, hain zuzen. Luis 
del Barrio Lurrailan enpresako 
kidearen esanetan, seguruenik, 
talde, tribu edo familia bereko 
zenbait pertsona hilobiratzen 
zituzten bertan, garai batean.

Del Barriok dio oso bitxia dela 
mota honetako bi megalito el-
karren ondoan egotea. "Norma-
lean, trikuharriak bakarka ego-
ten diren panteoiak izaten dira; 
area handietako taldeak osatu 
ditzakete, baina normalean ba-
naka egoten dira. Nire ustez, 
Gipuzkoan, behintzat, elkarren 
ondoan kokatzen diren bi tri-
kuharri dauden aurreneko kasua 
dela. Handiak 14 bat metroko 
diametroa dauka eta txikiak, 
berriz, 7 metrokoa", dio.

lehenik, katalogatu 
Behin lokalizatuta, fitxa bat egin-
go zaie eta ondare kulturalen 
katalogoan izena eman. Eusko 
Jaurlaritzak espedienteari ha-
siera eman beharko dio, mega-
lito hauek ondasun kultural 
kalifikatu bezala deklaratzeko. 
Behin hori eginda, Del Barriok 
dio egokiena ingurua zaindu eta 
bertan indusketa egitea izango 

litzatekeela. "Inguruko zuhaiztia 
moztu beharko litzateke, era 
kontrolatuan. Aproposena litza-
teke indusketa arkeologiko bat 
egitea, azpian zehazki zer dagoen 
jakiteko. Baina hori beste kon-
tu bat da, izango lukeen kostu 
ekonomikoa kontuan hartuta", 
azaldu du Del Barriok.

elementu turistikoa 
Modu honetan, Gatzagak ele-
mentu turistiko erakargarri bat 
gehiago izango du hemendik 
aurrera. "Ondare historiko mo-
duan, beste elementu bat izango 

da aurrerantzean. Ibilbide sare 
polita daukagu herrian eta hau 
beste puntu bat izango da", az-
pimarratu du Joannes Mendi-
zabal kultura zinegotziak.

Orain, dauden aukera guztiak 
aztertu beharko ditu Udal Go-
bernuak, trikuharri hauekin zer 
egin erabakitzeko. "Aztertu 
beharko dugu nola babestu eta 
indusketa egiteak merezi duen 
ala ez", zehaztu du zinegotziak.

Artabila I eta Artabil II izena 
edukiko dute eta zeuden Isikoai-
tza, Elgea I eta Elgea II megali-
toei batuko zaizkie, bost guztira. 

Gaur egun, trikuharrien punta besterik ez dago agerian. jagoba domingo

Elkarren ondoan dauden 
bi trikuharri, ezustean
duela 5.000 urte ingurukoak dira Leintz gatzagako artabila inguruan aurkitutako 
megalitoak, eta, adituen esanetan, normalean banaka egoten dira, ez da ohikoa izaten 
bi batera egotea; hauekin, jada bost dira herrian dauden historiaurreko hilobiak

Dendariekin euskaraz, pozik 
gainera! ekimenaren bigarren 
zatiari ekingo diogu. Helburua 
azaroaren 21ean hasi eta aben-
duaren 3ra arte herriko komer-
tzioetan euskaraz hitz egiten 
ahalegintzea izango da. Batzuen-
tzat, ez da hain erraza. Izan ere, 

ohiturek, zalantzek, lotsak edo-
ta beldurra bezala, emozioek 
eragin handia izaten dute geure 
hizkuntza portaeran. Beraz, zeu-
re egunerokotasunean euskaraz 
bizi nahi bai, baina urratsa egi-
teko zailtasunak dituzten horien 
artean bazaude, muga horrekin 
bukatzeko aukera izango duzu 
bihar Etxaluzen egingo den tai-
lerrean, goizeko 9:30ean hasita. 
Izena azkar ematea komeni da, 
plaza mugatuak dira eta. Horre-
tarako, aed@aedelkartea.eus 
helbidera mezu bat idatzi.

Euskaraz bizitzeko 
tresnak eskura bihar, 
Etxaluzen 
Goiena komunitatea 
arrasateko Euskalgintza / arrasatE



Arrasateko BM supermerkatua, Gipuzkoa etorbideko 32. zenbakian.

Joan den azaroaren 17an, BM 
supermerkatuen kateak bere 
saltoki handienetako bat ireki 
zuen Arrasaten. 1.420 metro 
karratuko azalerarekin eta Gi-
puzkoa etorbideko 32. zenbakian 
kokatua, BM berri honek ka-
tearen presentzia indartzen du 
herrian; izan ere, 1993a ezkero, 
Araba etorbidean ere badauka 
saltoki bat. Gainera, 23 lanpos-
tu sortu ditu, guztiak ere Arra-
sateko eta inguruetako bizila-
gunak.

Supermerkatu berri honek 
BMren ezaugarri nagusiak he-
larazten dizkie herritarrei, 
beste behin: zerbitzuan bikain-
tasuna, bezeroaren esanetara 
dagoen profesional talde bate-
kin; lehen marketako produk-
tuak, era askotariko aukerekin 

eta eskaintza lehiakorrekin; 
eta produktu freskoekiko eta 
tokiko ekoizleekiko apustua. 
Hori horrela, BM berri hau 
BERTAKO produktuen salmen-
tarako erakusleiho bat gehiago 
izango da, produktuen kalitate 
eta freskotasun gorena berma-
tzen duen marka esklusiboa. 
Hortik harago, supermerkatuak 
bertako ekonomiari eusten eta 
indartzen laguntzen du.

Besteak beste, saltoki berrian 
hauek izango dira: Bergarako 
Valentin Gabilondo ganadute-
giaren txahal-okela; Gipuzkoa-
ko hornitzaileen frutak eta 
barazkiak, Bolu-Barri baserri-
koak kasu; eta Pasaiako, Geta-
riako, Bermeoko eta Hondarri-
biko portuetatik ekarritako 
arraina.

Era berean, bodega, parafar-
mazia, lurrindegia, okindegia, 
prentsa kioskoa eta produktu 
osasuntsuak erosteko gunea 
ere egongo dira. Hain zuzen, 
10.000 produktu-erreferentzia 
baino gehiago. Supermerkatua 
astelehenetik zapatura bitartean 
egongo da irekita, 09:30etik 
21:30ak arte, eta bezeroentzako 
200 plaza baino gehiagoko doa-
ko aparkaleku estalia dauka.

BMk bere supermerkatu 
handienetako bat 
zabaldu du arrasaten

200 PLaza Baino 
GEhiaGoko 
aParkaLEkua ESkura, 
SaLToki ParEan ETa 
BaiTa ESTaLiTa ErE

Leire, frutategiko arduraduna.

idoia, harategiko arduraduna.

bmren jatorrizko lurraldea da gipuzkoa, eta azpiegitura handiena dauka bertan. 
bi plataforma logistikoz gain, dagoeneko 45 supermerkatu ditu; horietako bi, 
arrasaten. gainera, 1.300 lanpostu sortu ditu eta probintzian enplegua sustatzen 
duen enpresa nagusietako bat bilakatu da.

1.300 langile baino gehiago gipuzkoan
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Arantxa, arrandegiko arduraduna.
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arrasatEko basErriko produktuEn azoka
09:00-14:00 seber altube plaza

HiLEko 3. zapatua
2016azaroak 19

Leire kortabarria arrasatE
Fagor CNAk urtebeteko EREa 
hasi zuen urriaren 26an, eta, 
122 langileri eragiten bazien ere, 
hasieran, 95 langile geratu ziren 
aldi baterako langabezian; ba-
tzuk, bi asterako, eta beste ba-
tzuk, lau asterako.

Martitzenean, egosketa lerroa-
ren barruan, plaken ekoizpene-
ko 10 bat langile itzuli ziren 
lanera. Datorren astelehenean, 
hilak 21, egosketako gainerako 
langileak bueltatuko dira, 40 
inguru; eta, hilaren 28an, aste-
lehena, garbigailuetako beste 
horrenbeste.

Stocka txikitu da 
EREak datorren urteko urrira 
arte irauten du eta, epe horre-
tan, enpresak horren beharra 
ikusten badu, izendatuta dauden 
122 langileetako batzuk kalera 
ditzake; gehienez ere, 90 egune-
rako kalera dezake langile ba-
koitza. Edozein modutan, eguen 
goizean batzarra izan zuten Fa-
gor CNAko zuzendaritzak eta 
enpresa batzordeak eta, bertan 
zuzendaritzak esan zuenez, pi-
latuta zuen stock-aren zati han-
dienari irteera ematea lortu du, 
3 milioi inguruko salmentak 
lortuta; horixe zen, hain justu, 
ERErako enpresak eman zuen 
arrazoia, stocka txikitu behar 

zuela. Edozelan ere, langileen 
ordezkariek "zalantzak" dituzte, 
datu zehatzik ez dutelako eman, 
baina horiek datozen egunotan 
emango dituztela espero dute.

Bestalde, enpresak zenbait 
gauza agindu zizkien langileei; 
besteak beste, langabeziagatik 
kobratuko zutena osatzea. Eta 
badirudi hori bete egin duela, 
izan ere, urriko nomina osorik 
kobratu dute langileek. 

Langileen ordezkarien eskae-
ra handiena, ordea, oraindik ez 
da bete, hau da, enpresak bide-
ragarritasun plan bat aurkeztea, 

non azaldu beharko liratekeen 
dituen finantzazio iturriak. Hori 
ere laster esku artean izatea 
espero dute.

Salmentak %60 handitu 
Fagor CNAk EREa jakinarazi 
zuenean, esan zuen taldeak Es-
painiako merkatuan bere posizioa 
indartuko zuela, eta Edesa Indus-
trialen salmentak ia %60 handi-
tuko zirela urte bukaerarako. 
Lerro zuriko produktu berriak 
egongo zirela ere aurreratu zuen; 
horiek dira, hain justu, Garagar-
tzan egiten direnak.

Fagor CnAren Garagartzako lantegia. goiEna

Garagartzako langileak 
hasi dira bueltatzen
pixkana-pixkana, fagor Cnaren garagartzako lantegia badoa jarduera normalera 
bueltatzen. indarrean dagoen ErEaren eraginez langabezian geratu ziren langileak 
hasi dira lanpostura itzultzen; lehenengoak joan den eguaztenean itzuli ziren.

23 lanpostu sortu ditu ireki berri 
den Arrasateko Super BMk
Eguazten ilunkeran inauguratu zuten arrasateko super 
bm supermerkatu berria, gipuzkoa etorbidean.

L.k./M.T. arrasatE
BM kateko zuzendari orokor 
Jose Ramon Fernandez de Ba-
rrena izan zen inaugurazioan. 
Herritar asko joan ziren. 

Elorregitik sartuta, herri sa-
rreran dago Super BM berria; 
1993a ezkero badago halako bes-
te supermerkatu bat herrian; 
Mugarritten, hain zuzen ere. 
Zentro berriak 23 lanpostu sor-
tu ditu, eta Arrasateko eta in-
guruko langileek bete dituzte. 
Proiektu berrian 6,8 milioi euro 
inbertitu ditu BMk. Inaugura-
zioan, Fernandez de Barrenak 
azpimarratu zuen "Debagoiene-
ko eskualdearekiko eta tokiko 
ekonomiarekiko apustu handia" 
dela supermerkatu berria, "abe-
rastasuna, balioa eta enplegua 
sortuz".

Supermerkatuak 1.420 m2-ko 
salmenta-aretoa dauka, katearen 
handienetariko bat.

bergarako produktuak 
BMk esan duenez, tokiko eko-
nomiaren aldeko apustua adie-
razten da ere supermerkatu 
berrian egongo diren produk-
tuetan: "Produktu freskoak eta 
tokiko ekoizleenak izango dira, 
kalitatea eta, era berean, tokiko 
ekonomiaren sostengua berma-
tzeko". Hala, bereziki aipatzen 
ditu Bergarako Valentin Gabi-
londoren txahal-okela eta Bo-
lu-Barri baserriko fruta eta ba-
razkiak, eta Pasaia, Getaria, 
Bermeo eta Hondarribiko por-
tuetatik ekarritako arraina.

Super BM berriak 117 aparka-
leku ireki izango ditu, eta beze-
roendako beste 74 aparkaleku 
estali, azken horiek inguruko 
beste komertzioek ere erabiltze-
ko modukoak.

Super BM-ren ondoan beste 
saltoki handi bat ireki dute egu-
notan: Lidl katearena.

Herritarrak inaugurazio ekitaldian. maitE txintxurrEta
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Zikinkerixia eta 
errespetu faltia; 
eztabaida eta 
hausnarketa

XABier LegOrBuru igArzA
antzuoLa

Gaurkuan gure etxeko 
txikixek eskolatik ekarri 
doskue Antzuolako alkatiak 
sinatutako idatzixa familixa 
guztiai zuzenduta.

Bertan, Beñardo 
Kortabarria alkatiak azaltzen 
dosku herrixak daukan bi 
arazo garrantzitsui buruz, 
kale eta hainbat eraikin 
publikotako zikinkerixia eta 
hauekiko errespetu faltia, 
herritarren artian eztabaida 
eta hausnarketa sortzeko 
frontoia ixteko erabakixa 
hartu dabela azken aste 
honetan.

Frontoia ixtiaren helburua 
gai honen inguruan eztabaida 
eta hausnarketa sortzia izan 
bada, ontzat emuten dot 
alkatiak hartutako erabakixa; 
izan be, zerbaitten biharrian 
gare gure herrixa hartzen ari 
dan itxuria ikusitta.

Gozoki paketiak, 
pipa-azalak, 
zigarro-mutxikinak, papela, 
boteilak... lurrian, aulkiak 
apurtuta, atiak, leihuak, erre, 
pixa egin, desordutan golpeka 
jardun metalezko 
elementuekin, ping-pongeko 
mahai gainian saltoka ibili, 
arbolatxuak apurtu... 
aipatzen dittu alkatiak; nik 
zerrenda honi txakurren 
kakak eta aspaldiko partez 
berriz herriko hormetara 
itzuli diran pintadak 
gaineratuko notsake. 

Aipatutako guztiak 
zikintzen dau herrixa eta 
gauza zein herrittarrekiko 
errespetu falta bat adierazten 
dau.

Alkatiaren idatzixan 
txakurren kakarik ez azaltzia 
idatzixa egitterakuan ez 
akordatzian ondorixua izan 
dala pentsatu nahi dot; aldiz, 
herriko hormetako pintaden 
aipamenik ez egittiaren 
arrazoia zein dan jakin 
nahiko nuke; izan be, honek 
garbitzeko eta berriz 
holakorik ez egitteko alkate 
deirik ez dot ikusi.

Zikinkerixia zikinkerixia 
da, zeinek sortzen daben 
kontutan hartu barik.

Herri txukun, garbi, 
erakargarri eta atsegin 
batean bizi nahi badogu, 
bakoitzak geure esparru eta 
ingurunean eztabaitadu eta 
hausnartu bihar dau, 
alkatiak diñon bezala danon 
ardura dalako ez zikintzia, 
eta zikintzia ez dalako 
eskubide bat. 

Gure alkatiaren esanai 
jarraittuz, garbi egoteko 
oinarrixa ez zikintzia da. 
Kontutan izan daigun.

Esker onez

ASier etA Leire urzeLAi LetOnA
Eskoriatza

Duela egun gutxi hil da gure 
ama, Carmen Letona Errasti. 
Lerro hauen bidez, eta berak 
hala eskatuta, eskerrak eman 
nahi dizkiegu bihotz-bihotzez 
azken urte hauetan eta 
bereziki azken egunetan 
bidaia-lagun izan ditugun 
Osakidetzako langileei. 
Ezinezkoa da guztien izenak 
banan-banan aipatzea, 
aurpegiak ezagutu arren 
guztien izenak ez 
baitakizkigu. Hemen doa gure 
ahalegina:

Hasteko, Txagorritxuko 
onkologo eta kimio-geletako 
erizain eta auxiliarrei. 
Bereziki, gure onkologoa izan 
den Isabel Perez Basocori. 
Isabel beti saiatu da gaixo eta 
familiartekoekin behar 
besteko denbora hartzen. 
Gaixoa ezagutu eta kezka 
guztiak argitzen. Gaixoko 
ezarrita dituzten minutu 
horiek aise gaindituz eta 
ondorioz bere lanorduak aise 
luzatuz.

Eskoriatzako osasun 
zentroko mediku, erizain eta 
harreragileei. Bereziki, Silvia 
Morenori. Zer ez esan Silviari 
buruz. Silvia izena aipatu eta 
amari irribarre eder bat 
marrazten zitzaiola 
aurpegian. Silvia aingerutxo 
bat bezala izan da guretzat. 
Kuttuna.

Eta azkenik, Debagoieneko 
ospitaleko hirugarren 
solairuko mediku, erizain eta 
auxiliarrei. Han pasatako lau 
egun horiek benetan bereziak 

izan direla: aurpegi 
atseginak, keinu goxoak, 
arreta etengabea, gure kasa 
egoteko lasaitasuna...

Aipamen berezia egin nahi 
diogu Arrasateko ospitalean 
mediku izan dugun Iñaki 
Peñari. Luxu eta plazer bat 
izan da berarekin bide hau 
egitea.

Heriotza beti traumatikoa 
zela uste genuen. Heriotza 
min eta sufrimenduarekin 
lotzen genuen. Ospitaleak 
leku beldurgarriak zirela uste 
genuen. Orain, ikasi dugu 
hori ez dela horrela. Heriotza 
era lasaian eta minik gabe 
hel daitekeela. Maite 
dituzunak alboan eta 
askatasunean.

Ze ederra den bizitzaren 
amaierara iristen gabiltzan 
unean hain ulertuak, 
babestuak eta lagunduak 
sentitzea.

Eskerrik asko denoi eta 
besarkada bat.

GuraSOS

gAriKOitz iturBe etA DOrLetA 
SOLOgAiStOA
gurasos taLdEarEn izEnEan

dEbagoiEna

Interes politiko eta 
ekonomikoak albo batera 
utzita, Donostian (Zubietan) 
egitekoak diren erraustegiak 
gure seme-alaben osasunean 
izan dezakeen eraginaz 
kezkatutako taldea da 
GuraSOS.

Eusko Jaurlaritzak 30 
kilometroko diametrodun 
"eragin-eremua" onartzen du; 
hala dio erraustegiak 
ingurunean duen eraginari 
buruzko adierazpenean 
jasotzen den kutsaduraren 
sakabanatze atmosferikoaren 
azterketak. Eragin-eremu 
horretan 69.000 haur eta 
gaztek ikasten dute, mapa 
honek islatzen duen moduan.

GuraSOS maiatzean sortu 
denetik dibulgazio eta 
eztabaida foroa –Orona_Ideo 
maiatzaren 21–, haurren 
babeserako familia eta 
gizarte hesia –Donostia, 
ekainaren 19an. 5.000 
pertsonak parte hartu zuten 
bertan–, hainbat ekimen 
juridiko –uztaila ezkero– eta 
Abuztock jaialdi baketsua 

–Donostia, irailaren 4a– 
antolatu ditugu.

Azaroaren 26rako, berriz, 
GuraSOSek manifestazioa 
deitu du Donostian. 
Mobilizazio honen helburua 
erraustegiaren lizitazioa 
gelditzeko eta parte-hartze 
prozesu bat irekitzeko eskatu 
eta gai honen inguruan 
adostasuna lortzeko oraindik 
garaiz gaudela aldarrikatzea 
da.

Gure asmoa manifestazio 
honetan ahalik eta jende 
gehienak parte hartu dezan 
da, eta, horretarako, 
Gipuzkoako herritar guztiak 
deitu nahi ditugu bertara. 
Gutun honen bidez zure 
elkartearen laguntza eskatu 
nahi dugu, GuraSOS 
taldearen eta azaroaren 26ko 
manifestazioaren berri zure 
herrian eman dezazuen. Prest 
baldin bazaudete, zuekin 
harremanetan jarriko gara 
eta oinarrizko materiala 
helaraziko dizuegu herrian 
lanketa egiteko.

Hortxe proposamena. 
Inolako galdera edo 
zalantzarik izango bazenu, 
edota GuraSOS taldeari eta 
gure ekimenari buruzko 
informazio gehiago nahi 
izango bazenu, www.gurasos.
org-en aurkituko duzu, edota, 
bestela, jarri zaitez gurekin 
harremanetan 
komunikazioa@gurasos.org 
helbidera idatziz.

Gure ekimenarekin bat 
egingo duzuelakoan agurtzen 
gara. Mila esker eta ondo 
izan!

'1936-2016 Izan zirelako 
gara': zertarako 
omendu?

iBAi reDOnDO 
bErgarako sortu

bErgara

80 urte bete dira Espainiako 
tropa frankistak Bergaran eta 
Euskal Herrian sartu 
zirenetik.

80 urte "España una, grande 
y libre" armen bidez inposatu 
zigutenetik. 

80 urte ehundik gora 
bergarar eta milaka euskal 
herritar erail zituztenetik.

Zertarako egin    
omenaldia? 

Batetik, askatasuna, 
demokrazia eta jendarte 
eredu aurrerakoiaren alde 
borrokatu zein bizitza eman 
zutenak goratzeko, merezi 
dutelako! 

Bestetik, faxismoa ez zela 
Francorekin amaitu 
gogoratzeko. 

Zoritxarrez, diktadorea 
ohean hil zen, gaixorik eta ez 
zen iraultzarik gertatu 
estatuan.

Sistema frankistarekin ez 
zen apurtu, boterean zeuden 
elite politiko, ekonomiko, 
militar edo judizialek aginte 
makila izaten jarraitu dute 
gaur arte: ohore guztiekin 
hilobiratu edota ohore 
guztiekin aginte postuetan 
jarri zituzten. 

Horregatik, 
sasi-demokrazia honetako 
estatuko enpresa 
boteretsuenak frankismoan 
aberastu ziren; gobernuan 
dagoen alderdiko ohorezko 
presidente dira ministro 
frankistak; diktaduran 
karrera militar edo judiziala 
egin zutenek estatuko 
aparatuetako goi karguak 
betetzen dituzte;… 

Gauzak horrela, estatuko 
nazioek ez daukagu 
erabakitzeko eskubiderik; 
kapitalismoa inposatzen 
zaigu; hezkuntza sistema 
erabat atzerakoi eta 
espainiarzalea pairatzen 
dugu; ez dugu bakerik eta 
kartzelek preso politikoekin 
beteta jarraitzen dute… 

Edo azkena, tabernako 
borroka bategatik zazpi gazte 
kartzelaratuak dira, ehunka 
torturatzaile eta GALeko 
kide kondekoratuak diren 
bitartean.

Beraz, larunbat honetan, 
omenaldi xume bezain beroa 
egin nahi diegu gure 
herriaren alde bizitza eman 
duten guztiei, ordu batean 
Monzonen enparantzan. 

Erakutsi digutelako 
demokrazia, justizia eta 
bakea ez direla zerutik 
erortzen; gaur, atzo bezala, 
herritarron antolakuntza, 
batasuna eta mobilizazioa 
ezinbestekoa da XXI. 
mendeko faxismoa garaitu 
eta demokrazian bizitzeko. 
Gora herria!

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: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate / gutunak@goiena.eus



Egubakoitza  2016-11-18  GoienA ALdizkAriA

gipuzkoako
foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

eusko 
Jaurlaritzak  
diruz 
lagundutako 
aldizkaria

LaguntzaiLEak

goiEnak ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora Lizentziaduna 31 
20500 arrasatE

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane madera.

erredakzio batzordea 
Eneko azkarate, ubane madera, 
monika belastegi, goiatz arana.
zuzendari komertziala 
mireia Larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

diseinu arduraduna 
iñaki iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna marta Leturia.

Sailetako arduradunak 
xabi urtzelai (kirola), aitziber 
aranburuzabala (kultura), 
Leire kortabarria (Ekonomia).

Maketazioa 
imanol soriano, aitor Lagoma.
publizitatea 
amaia mundiñano, 
ziortza martin, imanol Elortza, 
Jokin uribeetxeberria.
administrazioa 
ane berezibar, iratxe bengoa, 
nerea artola.

Harpidetza 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

publizitatea 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05
faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

egoitza naguSia 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05 
telegram eta Whatsapp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

lege gordailua: ss-965/2014
iSSn: 2174-369x
tirada: 19.000 ale
difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

ALeX ugALDe goiEna.Eus/komunitatEa

marrazkiz

8    plaza

Bizkaiko Foru Aldundiak 2017rako aurrekontu proiektua 
aurkeztu du, eta, pertsonal gastuen, amortizazioen eta 
interesen ondoren, 1.165,55 milioi euro aurreikusi ditu 
sailentzat.

Kantitate hori iazkoa baino %1,11 txikiagoa da eta sailen 
artean murrizketa handiena Euskara, Kultura eta Kirola Sailak 
izan du, %11,08koa: 48,7 milioi eurotik 43,3 milioi eurora, hain 
zuzen ere.

Unai Rementeria ahaldun nagusiak lehentasunei erantzuten 
diela adierazi du: "Jendea lehenengo, enplegua eta aktibitate 
ekonomikoa bigarren eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
hirugarren". 

Honetaz gain, Aldundiarentzat, euskaran inbertitzea 
ezinbestekotzat jo eta egitasmorik bertan behera ez dela utziko 
ere esan du.

Nola izan daiteke 
lehentasuna euskara, 
honetarako aurrekontua 
txikiagotuta?

Ez al da lehentasuna 
euskararen zapalkuntza eta 
ordezkapen sistematikoa izan 
dela onartu eta justizia egitea? 

Euskaldunon eskubideak 
errekonozitu eta euskaraz bizitzeko aukera izan dezagun 
bitartekoak jartzea? 

Nahiz eta herritar asko izan euskaldunak, ba al daude 
euskaraz lan egin, dibertitu edo bizitzeko aukerak?

Euskara arloan Bizkaiko Diputazioaren apustua gizarte gero 
eta elebidunagoa lortzea omen da, honetarako herritarren 
artean ezagutza eta erabilera bultzatuz. 

Nola lor daiteke halakorik baliabideak txikiagotuta? 
Nola lortuko du foru administrazioan euskararen erabilera, 

hau erakundearen lan hizkuntzatzat ezarri gabe?
Benetan euskara lehentasuna baldin bada, gai izango al dira 

helburu hauek betetzeko baliabideak jarri eta beste eragile eta 
herritarrekin elkarlanean aritzeko?

Eta lurralde bakarraren apustua nahikoa ahal da euskaraz 
bizitzeko aukera izateko? 

Zer gertatzen da beste lurraldeekin? 
Eta Jaurlaritzarekin?

Euskara lehentasun, 
inbertsioa jaitsiz?  

zabaLik

rufinA OLASAgASti goiEna.Eus/komunitatEa

diPuTazioarEn 
aPuSTua GizarTE 
GEro ETa 
ELEBidunaGoa 
LorTzEa oMEn da

zAKutO
oñati

Logikoa dirudi. Izan ere, 
gurasoen eta seme-alaben 
artean tirabirak badaude, 
ezinikusiak eta bestelakoak, 
hau da, hartu-eman txarra, 
gerta daiteke gurasoek beste 
norbaiti eman gura ahal 
izatea herentzia; ilobei, 
adibidez. Nire iritziz, ondo 
dago lege hori.

rApunzeL
dEbagoiEna

Eta seme-alabek ez badaukate 
dirurik? Hau da, seme-alabek 

diru behar gorria badute eta 
gurasoek beste batzuei uzten 
badiete herentzia, orduan zer 
gertatzen da? 

Hori dela eta, tentu handiz 
aztertu beharreko gaia dela 
uste dut. Gurasoen eta 
seme-alaben arteko odol-lotura 
ezin da horrela tratatu. 

Non geratzen dira 
seme-alaben eskubideak? Eta 
eurek ez badute errurik eta 
gurasoak badira euren kasa 
doazenak?

Galdera asko eta erantzunak 
ere, denetarikoak. Esan 
bezala, argi ibili behar da.

MArtin ArrAntzALeA
arEtxabaLEta

Neu banaz aitte edo ama, edo 
ezkondute banau edo dana 
dalakue... neuk dezididuko dot 
zeiñei itxi neure dirue eta 
ondasunek. Eta punto.

Zeiñek esan biher dust 
zeiñei itxi eta zeiñei ez? Juez 
batek?

Adibidez, asko maitte doten 
persona bat, baiñe ez dana 
familixakue; hau da, 
familixako edozein baiño 
gehixau maitte dotena. Ba, 
harei itxiko dutzet dana. Hori 
da logikuena, ala?

Zilegi da oinordekotzatik seme-alabak apartatzea; ze diozu?

zEuk Esana

hurrEnGo zEnBakian: FranTzian, LanorduETaTik kanPo naGuSiEk EzinGo diETE Ez dEirik Ez 
MEzurik BidaLi ErE LanGiLEEi. zEr dEriTzozu? Eman iritzia: berriak@goiena.com / goiena.eus. 
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Mireia Bikuña bErgara
Azaroaren 25ean eta 26an 
egingo dute urteroko janari 
bilketa erraldoia. 
Debagoienean, Arrasateko, 
Bergarako eta Aretxabaletako 
hainbat dendatan batuko 
dituzte produktuak. Atzo egin 
zuten kanpainaren 
aurkezpena Donostian eta han 
egon zen Jose Antonio 
Agirrebeña. 
aurtengo kanpaina ere ate-joka 
duzue. dena gertu? 
Bai. Datozen egunetan azken 
lanak egingo ditugu, baina 
guztia dugu prest. 400 bat 
lagun egongo dira boluntario 
lanak egiten. Dendetan 
poltsak banatzen eta 
produktuak sailkatzen.
bergarako elikagai bankuak lau 
bailara koordinatzen ditu. 
Debagoiena, Debabarrena, 
Urola eta Goierri daude gure 
ardurapean. Azken horretan, 
Legazpi eta Beasain arteko 
herriak sartzen dira. Herri 
gehienetan, leku jakin batzuk 
egongo dira produktuak 
batzeko. Debagoienean, 

adibidez, Arrasateko Eroskin, 
BM-n, Dia-n eta Lidl-en; 
Bergarako Eroskin, Dia-n eta 
Super Amaran; eta 
Aretxabaletako Eroskin.
eta, zeintzuk dira eskatzen 
dituzuen produktuak? 

Ez dago aldaketarik. Galtzen 
ez diren produktuak: esnea, 
pasta, arroza, lekaleak, olioa, 
atun latak... Bereziki eskatzen 
ditugu ume txikiendako 
direnak: esne-hautsa, ipurdia 
garbitzeko toallak, ipurdirako 

kremak, biberoiak, 
txupeteak...  
Herritarrek, nahiago badute, 
ekarpen ekonomikoa ere egin 
dezakete. 
Iaz ipini genuen aukera hori 
lehen aldiz, eta erantzuna oso 
ona izan zen. 72.000 euro jaso 
genuen herritarren diru 
ekarpenekin. Diru horrekin, 
urtean zehar sortzen diren 
beharrak ordaintzen ditugu. 
Bada, dirua eman gura 
duenak dendan bertan egin 
dezake ekarpena.
zein da aurtengo helburua? 
Ez dugu zifra zehatzik 
buruan, baina iazkoa 
errepikatzea izugarria izango 
litzateke. Iaz, guztira, 165.000 
kilo janari batu genuen. Guk 
kudeatzen ditugun lau 
bailaretan 125.000 kilo. Hori 
gainditzea zaila izango da, 
baina herritarrak oso 
kontzientziatuta daude, eta 
erantzun ona espero dugu.
zenbat lagunen artean banatzen 
dituzue batutako elikagaiak? 
Gaur egun ditugun datuak 
hauek dira: 4.500 heldu eta 3 
urtetik beherako 465 ume. 
Astero jasotzen dute euren 
zatia, elkarteen bidez, udal 
ordezkarien bidez, gizarte 
laguntzaileen bidez... Horiek 
dira bitartekariak. Guregana 
ere etortzen dira zuzenean. 
Horiendako guztiendako 
izango da jasotzen duguna.

Jose Antonio Agirrebeña, iazko elikagai bilketa egunean. goiEna

"Izugarria litzateke iazko 
165.000 kiloak gainditzea"
JoSe antonio agirrebeña bErgarako ELikagai bankuko arduraduna

protagonista Hau bE badogu!

Altsasun guardia zibil batzuei 
eraso egitea egotzita zazpi 
gazte kartzelatu ditu Auzitegi 
Nazionalak, eta sare 
sozialetan hizpide nagusi izan 
da gaia asteon. Gazteei babesa 
erakusteko 
#denokgaraaltsasukoak eta 
#nierealtsasukoanaiz traolak 
trending topic izan dira. 
Argazkian, adibidez, EH 
Bilduko Marian 
Beitialarrangoitia eta Oskar 
Matute parlamentariek 
txiokatutako irudia, Madrilgo 
Kongresuan. Hona hemen 
oihartzuna izan duten beste 
txio batzuk:

@gorkalandaburu: "Lekuz 
kanpoko zentzugabekeria bat 
da Altsasuko gazteen 
kartzelatzea. Gehiegikeria 
juridikoa da..." (itzulita).

@aitoresteban: "Altsasun 
gertatzen ari dena 
gehiegikeria hutsa da; 
terrorismoaz hitz egitea 
astakeria da" (itzulita).

#Altsasu, berriz ere, 
gaien gailurrean

AUGC Guardia Zibilaren 
elkarteak Ahotsa.info 
atariaren kontra jo du, eta 
babes mezu ugari zabaldu 
dira sare sozialetan 
#gureahotsa traolarekin.

@Ahotzainfo: "Ahotsa itxi 
nahi dute. Alarma gorria 
piztu beharrean gaude. 
#GureAhotsa".

#GureAhotsa, atari 
nafarrari babesa

Tokikomek jardunaldiak 
antolatu zituen Arrasaten, 
Garaian, eta #tokikom16 
traola trending topic izan zen 
egunean zehar.

@lontzo: "Zorionak eta 
eskerrik asko @toki_kom 
#tokikom16 jardunaldiak 
antolatzeagatik. Asko da 
ikasitakoa, eta ezagututako 
jende interesgarria"

#tokikom16: 'trending 
topic' astelehenean

Arrasateko Zarugalde kaletik Muzibarko biribilgunera sartzean 
susto handia hartu zuen gidari batek. Edukiontzien ondoan auto 
bat zegoen gaizki aparkatuta –argazkian moduan–, eta, 
ondorioz, bere autoaren muturra nabarmen atera behar izan 
zuen, ikuspena galarazten ziolako gaizki utzitakoak. Eta ia-ia 
biribilgunetik zetorren beste auto batekin txoke egin zuen.  

ubanE madEra

gora Eta bEHEra

Ikuspenik ez Arrasateko biribilgune baterako sarreran 

Gabonetako XII. 
Futbol Txapelketa

Arizmendi kirol elkarteak 
antolatzen duen Gabonetako 
Emakumezkoen Futbol 
Txapelketara ezingo da 
Athletic Club taldea etorri. 
Dena den, lehen mailako beste 
talde batek ordezkatuko ditu 
bizkaitarrak: Oiartzunek. Are 
gehiago, hango atezaina 
aretxabaletarra da: Oihana 
Aldai. Hori horrela, beraz, 
Real Sociedad taldearen, 
Oiartzunen eta Debagoieneko 
Selekzioaren arteko 
norgehiagokak jokatuko 
dituzte. Bestela esanda, 
Euskal Herriko futbol talde 
garrantzitsuenek hartuko 
dute parte, urtero moduan.   

iturri onEtik
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Goiena komunitatea 
aEd  / arrasatE

Datorren astean ekingo diogu 
Dendariekin euskaraz, pozik 
gainera! ekimenaren bigarren 
zatiari. Helburua azaroaren 
21etik abenduaren 3ra arte he-
rriko komertzioetan euskaraz 
hitz egiten ahalegintzea izango 
da. Beraz, hori egiteko zailtasu-
nak dituzten horien artean ba-
zaude, muga horrekin bukatze-
ko aukera izango duzu azaroaren 
19an, Etxaluzen egingo den tai-
lerrean. 09:30ean hasita, Emu-
neko teknikariek euskaraz ero-
so bizitzeko tresnak eta aholkuak 
emango dizkigute. Izena emate-
ko bidali mezu bat aed@aedel-
kartea.eus helbidera.

Dendariekin euskaraz 
hitz egitea errazteko 
tailerra bihar

Sortu alderdiaren birfundazio 
prozesuaren barruan, eztabai-
darako saioa antolatu dute za-
paturako, hilak 19, Kulturaten 
(10:30-13:00). "Birfundazioaren 
inguruko edukia eztabaidagai 
izango da, eta herriko erreali-
tatera ere ekarriko da", adiera-
zi dute.

Bestalde, fase berri hau gida-
tzeko ponentzia bakarra aurkez-
tu da. Zohardia du izena eta 
Arnaldo Otegi du buru. Honen 
aldeko edo aurkako botoa eman 
ahal izango da, baina, horreta-
rako, akreditatzea beharrezkoa 
izango da. Bi eratara egin ahal 
izango da: batzarrean bertan 
edo partehartu.sortu.eus helbi-
dearen bitartez. 

Sorturen birfundazio 
prozesuari buruzko 
eztabaida saio bihar 

Ajea

Afalordua. Ohiko herri bateko taberna arrunta. Duela bi-hiru 
hamarkadako taldeen musika mitikoa. "Joder. Ez al da ba talde 
berririk sortu 80ko hamarkadatik hona?". Ikur zalea nintzela 
bota nion parekoari, mitikoen mireslea. Barre txikia egin nion; 
banekien eztabaida zetorrela ostean.

Txikituaren ajeak. Beti handien bila. Sortzen dugunak izan 
behar du sakona, transzendentala eta apurtzailea. Eta ahal 
dela, sortzaileak izan behar du intelektuala, artista irudikoa eta 
erreferentea. Baina kulturak, izango bada, behar du taberna 
zuloa, behar du gaztetxe ertza, eta behar du lagunartea. Eta 
behar ditu gazte eta ez hain gazte eroak; zertan ari diren ondo 
jakin gabe sortzen dutenak. Euskal Herrian kulturari zerbait 
falta zaiola iruditu, eta zerbait hori sortuko dutenak. Ez 
direnak arduratuko zerbait hori sakona eta transzendentala 
izateaz, eta sortzeko sortuko dutenak. 

Bai, kultura oso izateko, behar ditugu sortzaile absurdo eta 
eskasak (ere). Entzun, irakurri eta ikustean traba egingo 
digutenak, edo barre txikia eragin. Bizi garen seinale.

nirE ustEz

Ane zuAzuBiSKAr

Xabi Gorostidi arrasatE
"Zuhurra". Hitz hori erabili du 
Maria Ubarretxena alkateak 
Udal Gobernuaren 2017rako au-
rrekontu proiektua deskribatze-
ko. Beherakadaren arrazoi na-
gusiak zeintzuk diren azaldu 
zuen Maria Ubarretxena alkateak 
asteazkenean udaletxean egin-
dako agerraldian: "IBItik [On-
dasun Higiezinen gaineko Zerga] 
jasotzen den dirua jaitsi egin 
da, eta, obra handirik ez dagoe-
nez, martxan horien zergetatik 
eta tasetatik jasotako diru ko-
purua ere jaitsi egin da. Horrez 
gain, Gipuzkoako Foru Aldun-
ditik 2016. urtea ixteko aurrei-
kusitakoa baino 214.000 euro 
gutxiago jasoko ditu Arrasateko 
Udalak. Beste alde batetik, en-
tzuten da kupoa ordaintzeko 
udalek dirua jarri beharko du-
tela, eta Arrasateko kasuan 
800.000 euro izango lirateke".

Horrekin batera, inbertsioeta-
rako diru gutxiago izango du 
Udalak, Diputazioaren balio ka-
tastralaren berrikuspenak ezarri 
dituen balio berriek zerga bil-
ketagatik diru gutxiago biltzea 
ekarriko duelako. Iaz bezala, 
Pertsonal Saileko eta Udal Zer-
bitzuetako gastuek aurrekontua-
ren %60 gainditzen dute.

lehentasunezko hiru ildo
Aurrekontu proiektuak herri-
tarren gizarte beharrei eran-
tzutea, tokiko ekonomia eta 
enplegua sustatzea eta proiek-
tu estrategikoei jarraipena ema-
tea lehenesten ditu: "Horreta-
rako, laguntza, prestazio eta 
gizarte programa guztiak man-
tenduko dira, beharrezkoa ba-
litz horiek handitzeko konpro-
misoarekin".

proiektu estrategikoak
Agintaldi osoko proiektu ga-
rrantzitsuenetakoa Kulturola 
egitasmoa izango da, Aprendi-
ces eta erlojuaren eraikina kul-
tur eremu bihurtzea. "Bi erai-

kinek 625.000 euroko aurrekon-
tua izango dute –1.250.000 euro 
guztira– 2017an obrekin hasi 
ahal izateko".

Auzoei lehentasuna emango 
zaie: Makatzenako igogailuaren 
proiekturako eta pilotalekuan, 
parkean eta aparkalekuan jar-
dun integral bat egiteko kontu
-sailak jasotzea proposatu da. 
Haur parkeak hobetzeko asmoa-
ri jarraituta, Biteri eta Itxaro-
pena parkeak berritzeko 2017rako 
partida zuzena sortu da. Uriba-
rriko atzealdea berriro urbani-
zatzeko eta Toki-Argiko teilatua 

konpontzeko kontu-sailak ere 
txertatu dira.

Garraio publikoaren erabilera 
sustatzeko, markesina eta bus 
geltoki berriak jarriko dira. Oi-
nezkoek gero eta nagusitasun 
handiagoa izan dezaten, ekintza 
ezberdinak burutuko dira; esa-
terako, ibilgailuen eta autobusen 
gehiegizko abiadura eragozteko 
bost radar finko jartzea. 

Uarkape frontoiko taberna gim-
nasio bilakatzea eta gazteei etxe-
tik joan ahal izateko diru lagun-
tzak ematea dira zirriborroaren 
beste proiektuetako batzuk. 

Ubarretxena eta Garcia, asteazkeneko prentsaurrekoan . xabi gorostidi

700.000 euro gutxiago 
2017ko aurrekonturako
asteazkenean EaJ-psE udal gobernu taldeak 2017rako aurrekontu eta proiektu 
nagusien zirriborroa aurkeztu zuen. abenduaren 20ko osoko bilkuran onartu beharko 
da, eta dagoeneko oposizioko taldeei helarazi diete, euren ekarpenak egin ditzaten 
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VILLAR
ILE-APAINDEGIA

SALGAI

Nire jabearen
erretiroagatik
saltzen naute.

Betiko bezeroek
ni erostea

eskertuko dizute!

ESKORIATZA
Tel.: 635 72 36 83

943 71 50 42

lurrindEgia

olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta eta logopeda
Itziar Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta

Saioa Belategi - Psikologoa, Heziketa Bereziko masterra
Kontxi Lazkano - Pedagogoa
Ion Astigarraga - Psikologoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
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Xabi Gorostidi arrasatE
Euskal preso, iheslari eta de-
portatuen giza eskubideen alde-
ko herritarren sareak (Sare) 
Josu Arkauz arrasatearraren 
eta bere egoera berean dauden 
beste sei euskal presoren "mu-
turreko egoera" salatu eta egiten 
ari diren "injustizia irmoki" 
salatu zuen, hainbat herritarre-
kin batera, martitzenean.

Iraitz Agirre kazetariak eta 
John Andueza kazetari eta idaz-
leak azaldu zutenez, Arkauz eta 
beste sei presoak Frantziako 
Estatuan zigortuak izan ziren. 
Bertan bete zuten zigorra, eta, 
Espainiara estraditatzerakoan, 
ez zizkieten Frantzian betetako 
espetxe urteak kontuan hartu, 
zigorra berriz betetzera derri-
gortuta.

 Sarek dituen helburuak ere 
gogora ekarri zituzten: euskal 
presoei ezarritako dispertsio 
politikaren amaiera, euskal pre-
soen isolamendu eta bakartze 
egoerak amaitzea, gaixotasun 

larriak dituzten presoen kale-
ratzea,  70 urtetik gorako adina 
duten presoak eta zigorraren 
3/4k eta 2/3ak beteta dituztenen 
kaleratzea eta bizi osorako zi-
gorra eta espetxealdi luzapena 
ahalbidetzen duten lege eta egoe-
rak indargabetzea.

arrasateko presoen egoera
Herriko presoen egoera zein den  
ere azpimarratu zuten. Gaur 
egun zazpi arrasatear daude 
Frantziako eta Espainiako kar-
tzeletan, batez beste 831 kilome-
troko distantziara. Denbora 
luzeen eta distantzia handiene-
ra dagoena Unai Parot da. 27 
urte daramatza preso eta Puer-
to de Santamariako kartzelan 
dago, Arrasatetik 1.020 kilome-
trora. Josu Arkauz Murtzian  
dago eta 25 urte daramatza pre-
so. Aratz Gomez da gertuen da-
goena. Ocañan dago, 513 kilo-
metrora, eta duela 17 urte dago 
kartzelan. 15 urte daramatzate  
Premin San Pedrok eta Txus 

Goikoetxeak, lehena Jaenen dago 
eta bigarrena Sevillan. 

Azkenik, Frantziako Estatuan 
dauden Julen Mendizabal eta 
Kepa Arkauz presoek osatzen 
dute zerrenda. Duela hiru urte 
atxilotu zituzten Frantzian egin-
dako operazio baten, eta Osny-
ko eta Meauxeko espetxeetan 
daude, hurrenez hurren.  

atxikimendu zabala
Esparru ezberdinetako herritar 
ugarik babestu zuten martitze-
neko agerraldia. Bertan izan 
ziren, besteak beste, Eva Abuin 

Baleikeko zinegotzia, Aitor eta 
Luis Mari Lopez Rekarte futbo-
lari ohiak eta Xabier Zubizarre-
ta eta Inaxio Azkarragaurizar 
alkate ohiak. 

arkauzek aske egon behar 
lukeela aldarrikatu dute
sare plataformak agerraldi jendetsua egin zuen, martitzenean, preso arrasatearraren 
egoera salatzeko. frantzian preso pasatako urteak kontuan izanda zigorra beteta 
izango luke, baina Espainiako araudiak ez dizkio urte horiek kontuan hartzen

Atxikimendu zabala izan zuen Arkauzen egoera salatzeko ekitaldiak. imanol bEloki

Tokiko produktuz osatutako bi 
otarreren artean aukeratu ahal 
izango da, Ahüzki (40 euro) eta 
Irati (52 euro).  Nobedade beza-
la, horiekin batera, ikastolako 
umeekin grabatutako CD bat 
ere salduko dute. Eskaerak aben-
duaren 12ra arte egin ahal izan-
go dira. 

Aurtengoa kanpaina aurrera 
eramango den 14. aldia izango 
da, eta bi helburu nagusi izango 
ditu; alde batetik, tokiko jakiak 
ezagutzera eman nahi dira; ho-
rretarako, Zuberoako baserrien 
eta enpresen otarreak osatzen 
dituzten ekoizpenak eskainita. 
Bestetik, ikastolaren egoera eko-
nomikoa hobetu nahi da.  

Zuberoako Eperra 
ikastolari laguntzeko 
otarreak salgai 

Sei eta hamabi urte arteko hau-
rren burujabetasuna sustatzea-
ren garrantziaz jabetzeko hitzal-
dia antolatu du Arrasateko 
Udalak. Mintzaldia azaroaren 
22an izango da, Kulturaten, 
18:00etan, eta Etxadi familia-p-
sikologia unibertsitate-zentroko 
kideek hartuko dute hitza. 

Hitzaldiak bi bloke nagusi 
izango ditu: lehenik eta behin, 
autonomia ohiturak zeintzuk 
diren, zer dakarten eta hauek 
garatzeko irizpideak emango 
dituzte. Ondoren, Aspektu prak-
tikoak landuko dituzte. Besteak 
beste, lo eta elikadura ohitura 
osasungarriak eta zaintza per-
tsonalaren garrantzia. 

Seme-alaben 
autonomia sustatzeko 
hitzaldia

arraSate      11

chic Estilistak

"Ilea eta buru-azala zaintzen duen abangoardiako 
produktu sorta %100 ekologikoa daukagu"

Monica Toro

E
sperientzia eta 
gertukotasu-
na eskaintzen 
dute Arrasa-

teko Chic Estilistak-en.  

Produktu ekologikoak 
erabiltzen dituzue.
Hala da. %100 ekolo-
gikoak diren produktuak 
darabiltzagu, eta pro-
duktuok hemen eros-
teko aukera ere badago.
Zein onura daukate 

produktuok?
Batetik, alde etikoa 
d a g o ,  i n g u r u m e n a 
errespetatzen baitute. 
Horrez gain, baina, ilea 
zein buru-azala zain-
tzen dute eta pH-a 
babesten dute, ez dute-
lako kimikorik. Gainera, 
orrazkera luzaroago 
mantentzen dute. Inge-
niaritza tisularra dara-
bilte, azaleko ehunak 
aztertzeko; ondorioz, 
gorritasunak, azkura, 
kaspa edota ilea eror-
tzea ekiditen dute. 
Bezeroarekiko arretak 
zelako garrantzia du?
Izugarria. Guk gertuko 
tratua eskaintzen diegu 
gure bezeroei, eta ahol-
katu egiten ditugu.

Bezeroak aholkatzen ditugu eta 
gertuko tratua eskaintzen diegu

Monica Toro eta Nagore Vazquez.

Musakola auzoko Chic 
estetika zentroak badu 
b e s t e e t a t i k 
desberdintzen duen 
zerbait. Izan ere, kalitate 
hand i ko  p roduk tu 
ekologikoak darabiltzate. 
Eskatu hitzordua: 943 
04 10 07.

Astelehenetik asteazkenera: 09:30 – 16:00
Ostegunetan eta ostiraletan: 09:30 – 19:00 | Zapatuetan: 09:00 – 13:00

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

PROMOZIO BEREZIA
Astelehena: Gizonek eta umeek %10eko  
                    deskontua (moztea)
Asteartea: Orraztea eta tratamendua 20 e€
Asteazkena: Metxak eta orraztea: 43 e
Osteguna: Ile-sustraiaren kolorea +  
                   orraztea 30 e€
Ostirala: Moztea eta orraztea 30 e€

65 urtetik gorakoentzako 
%10eko deskontua

25 urterik beherakoentzako 
%10eko deskontua
Promozio baliagarria, jaiegun 
bezperetan eta abenduaren 
20tik 31era izan ezik.
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Jokin Bereziartua arrasatE
Urteko azken baserritarren azo-
ka egingo da bihar, zapatua, 
Seber Altube plazan (09:00-14:00). 
Izan ere, Santamas jaiak dire-
la-eta abenduan ez da hileroko 
azokarik egongo. Bihar, hamalau 
postu egongo dira: Arrasateko 
lau, Debagoieneko lau, beste 
eskualde batzuetako hiru –tar-
tean Bermeoko arrain-kontser-
bena eta Arabako lautadako 
produktuena– eta orturako zein 
sukalderako lanabesen postuak. 

Azaroko azokako bereizgarria 
izango da Debagoieneko II. Pos-
tre Lehiaketa egingo dela. Bi 
kategoria egongo dira: 18 urtetik 
gorakoetan bost pertsonak eman 
dute izena; 12 eta 17 urte arte-
koetan, herriko gazte txokoeta-
tik, hiru postre aurkeztuko dira. 
Debagoieneko Jardunaldi Gas-
tronomikoen barruan kokatzen 
da postre lehiaketa. 

lehiaketa ez profesionala 
"Helburua da bertako gastrono-
mia eta garaiko produktuen 
kontsumoa sustatzea. Horrega-
tik, postre lehiaketan parte har-
tzeko eskatu da, norberak egiteaz 
aparte, bertako eta sasoiko osa-
gaiduna izatea: hurra, gaztaina, 
sagarra edota eztia. Postreek 
osagai horietatik bi izan behar-
ko dituzte, gutxienez. Hortik 
aurrera, irudimenak irabaz de-
zala", adierazi du Deba Garaia 
Garapen Elkarteko Agurtzane 
Diazek. Gozogintzan profesio-
nala ez izatea izango da beste 
baldintza bat: "Iaz gaizki-ulertu 
bat egon zen; gure asmoa da 
lehiaketa herrikoia izatea". 

Lehiakideek 11:00etarako ger-
tu izan beharko dituzte postreak 
eta 12:30 aldera egingo da sari 
banaketa. Epaimahaiak hiru 
irizpide zehaztu ditu postre one-
na aukeratzeko: zaporea, aur-
kezpenaren itxura eta original-
tasuna. Epaimahaiak sarituen 
berri eman ostean, postre guztiak 
dastatzeko aukera egongo da. 

lanbide Heziketako ikasleak 
Lanbide Heziketako ikasleek 
ere hartuko dute parte azokan; 
lehiaketarako ez diren postre 
batzuk eramango dituzte –osagai 
berberekin– eta zerbitzari lane-
tan ere arituko dira. "Guretako, 
oso ekintza aberasgarria da. 
Jendearengandik jasotzen duten 
edozein mezu oso positiboa da. 
Ikasleen artean zozketa egin 
behar izan dugu, iaz oso gustu-
ra egon zirelako. Iazko postreak 
errepikatuko ditugu, jendeak 
oso gustura jan zituen-eta", adie-
razi du Iñaki Olalde irakasleak.  

Ane Gorosabel Arrasateko baserritarra urriaren 15eko azokan. xabi gorostidi

Sasoiko eta bertako jaki 
zein postreak azarokoan
abenduan santamasetako azoka berezia egingo denez, urteko azken baserritarren 
merkatua egingo da bihar seber altube plazan (09:00-14:00); gainera, debagoieneko 
Jardunaldi gastronomikoen barruan, ii. postre Lehiaketa antolatu dute 

zaPorEa, iTXura ETa 
oriGinaLTaSuna 
izanGo dira PoSTrE 
onEna aukEraTzEko 
irizPidEak

Muzibar eta San frantzisko 
arteko planaren lehen emaitzak

J.B. arrasatE
Udalak mahai gainean dituen 
hirigintza proiektuen artean, 
garrantzitsuenen artean dago 
Muzibar eta San Frantzisko 
elizaren arteko kale zatia be-
rrantolatzearena. Proiektua 
jendarteratzeko, erakusketa bat 
jarri zen otsailean, eta, jende 
asko hurbildu zenez, beste bat 
antolatu zuen Udalak irailera-
ko. Bertan, herritarrek euren 
iritzia eman eta gustukoen zu-
ten aukera bozkatu ahal izan 
zuten. Bada, egunotan aurkez-
tu dituzte emaitzak; erakuske-
tako bisita gidatuek "harrera 
ezin hobea" izan dute, 332 boto 
eta 87 ekarpen jaso dira. 

10-a aukerak boto gehien 
Azken informazio prozesuan 35 
aukera izan ziren ikusgai, horien 
artean herritar talde batek aur-
keztutako Aramaio erreka ardatz 

proposamena; 180 botorekin, 
10-A aukera izan da arrasatea-
rren gustukoena. Aukera horrek 
jasotzen du, esaterako, Muzibar 
eta Arbolapeta artean Zarugal-
de kalea oinezko bihurtzea eta 
bertatik pasatzea bidegorria; 
Otalora kalean, Santa Barbara-
ko aldean, sei metroko zabalera 
duen pasealekua; Arbolapeta 
inguruan, Kondekuarako eta 
Monterronerako loturan oinez-
koei ematea lehentasuna; Arbo-
lapeta eta San Frantzisko artean 
oinezkoentzat espazio zabalak 
irekitzea eta aparkalekuak ahal-
bidetzea bi aldeetan. 

bideragarritasuna aztertzera
Herritarren parte hartzea es-
kertu ostean, Udal Gobernuak 
adierazi du egitasmo hau epe 
luzean garatzekoa dela: "Orain, 
aukera guztien bideragarritasu-
na aztertuko dugu".

Herritarrak informatzeko prozesuak harrera "ezin hobea" 
izan du orain arte; 332 boto eta 87 ekarpen jaso dira

obrak, Zerbitzuak, 
mantenua eta auzoak 
batzordearen eskaera 
aintzat hartuz, biteri plazan 
azoka txikia jarriko dute 
zapatuetan; urtebetez 
egingo da, proba modura. 
oraingoz, hamalau saltzaile 
daude; frutak, barazkiak, 
kontserbak, hestebeteak 
eta gozokiak salduko dira, 
besteak beste. saltokien 
kokapenaren zozketa egin 
ostean, udalak alegazioak 
egiteko epea ireki du. 
konfirmatzeke badago ere, 
lehen azoka abenduaren 
3an egingo dela 
aurreikusten dute. 

biteriko azoka,  
laster martxan

arrasatE irratia

'La del Soto del Parral' zarzuelarako zozketa 
Azaroaren 25ean (20:00) eta 26an (19:30) Amaia antzokian ikusi ahal-
ko den La del Soto del Parral zarzuelarako sarrerak zozketatzen 
dira. Parte hartzeko: 943 25 05 05 edo edo irratia@goiena.eus. Horrez 
gain, asteburu honetako bi emanaldien kontakizuna egingo dute 
irratian protagonistetako bik: Ruth Osinagak eta Mikel Izurrategik. 

Niña Coyote eta Chico Tornedo, Kooltur-en
Kooltur Ostegunak ekimenaren barruan, Niña Coyote eta Chico 
Tornadok kontzertua eskainiko dute azaroaren 24an gaztetxean 
(22:00). Bada, kontzertu horretarako bi sarrera zozketatuko dira 
egun horretan bertan; parte hartzeko, deitu 943 25 05 05 telefono 
zenbakira edo mezua idatzi irratia@goiena.eus helbidera. 
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endika Donnay: "Denbora 
jaitsita, iaz baino hobeto"
debagoiendar azkarrena izan da korrikalari arrasatearra 
behobia-donostia lasterketan; pozik da lortutakoarekin

i.B arrasatE
2016ko Behobia-Donostia laster-
ketan gizonezko debagoiendar 
azkarrena izan da Endika Don-
nay (1:07:58) arrasatearra. Iazko 
marka hobetu egin du Arrasa-
teko korrikalariak, eta pozik 
agertu da egindako lanarekin.

Donnay arrasatearrak zazpi-
garren aldiz egin du Donostia-
ko lasterketa, eta denbora ho-
betzea pozgarria izan dela adie-
razi du: "1.08 denbora justu-jus-
tu jaitsi dut, eta aurten sentsa-
z io  hobea izan dut  iazko 
lasterketarekin konparatuta. 
Izan ere, iaz hankako minarekin 
nengoen, eta maila honetan ez 
nuen espero egotea. Hala ere, 

ondo egin dut proba, jendearen 
animoak izan ditut, giro aparta 
izan da, eta pozik nago eginda-
ko lanarekin".

deskantsua eta prestaketa 
Datorren urtera begira, Beho-
bia-Donostia lasterketarako en-
trenatzen jarraituko duela adie-
razi du korrikalari arrasatearrak, 
baina beste helburu batzuk ere 
badituela buruan: "Orain des-
kantsatzea tokatzen da, eta on-
doren, gogor entrenatzen hasiko 
naiz, egingo ditudan hurrengo 
lasterketetan fuerte egoteko. 
Betiere, helburuak markatzen 
ditut; hala ere, disfrutatzea da 
garrantzitsuena…".

EBA mailako MU Saskibaloi 
taldeko mutilek Igualatorio Can-
tabria Estela taldearen aurka 
jokatuko dute zapatuan, 17:30ean, 
etxetik kanpora. Liderrak dira 
kantabriarrak, baina, hala ere, 
irabaztera joango direla adie-
razi du Josu Larreategi entre-
natzaileak: "Aurkariek ligako 
sei partiduak irabazi dituzte, 
ACB ligan aritutako jokalari 
bat dute… Guk,  ordea, lesio-
natuta ditugu jokalari asko, eta 
ez da samurra izango garaipena 
lortzea. Hala ere, irabaztera 
joango gara". Aurreko jardu-
naldian, gainera, Imanol Zezia-
ga ere lesionatu egin zen, eta 
partiduan eragina izango duela 
adierazi du Larreategik.

MU Saskibaloi 
taldeak liderraren 
aurka jokatuko du

Arrasateko Udaleko Kirol Zer-
bitzuaren eskutik, Arrasasoi 
ekimenak lehen aldiz igerileku-
ra eramango du ikastaroa. Biz-
kar estiloa hobetzeko kurtsoa 
antolatu dute, eta, hanken eta 
besoen mugimendua hobetzeko, 
gorputzaren posturan horizon-
taltasun handiagoa lortzeko eta 
arnasketa arazoak ekiditeko 
balioko du. 

Izena emateko abonatua izan 
behar da, eta harreran izena 
ematearekin nahiko izango da. 
Hamar pertsonako taldeetan 
banatuko da ikastaroa, eta 30 
minutuko saioak egingo dira: 
azaroaren 25ean, 12:00etan, aza-
roaren 28an, 20:15ean eta aza-
roaren 30ean, 20:15ean.

Bizkar estiloa  
lantzeko aukera 
Arrasasoi-ren eskutik

imanol Beloki arrasatE
Zaldibarko Futbito Txapelketak 
agur esan du 54 urteren ostean. 
Arrasateko historiaren parte 
garrantzitsua eta bailara osora-
ko erreferente izan da txapelke-
ta hau, eta aurten 55. edizioa ez 
da jokatuko. Horren ordez, tal-
de falta dagoenez, formatu al-
daketa egitea pentsatu dute an-
tolatzaileek, iraupen laburrago-
koa izango dena, hain zuzen ere. 
Hala, Gabonak pasa ostean ba-
tzartuko dira antolaketa taldeko 
kideak eta txapelketak izango 
duen formatu aldaketa zehaztu-
ko dute. 

txapelketa laburragoa
1956an lehenengoz antolatu zu-
ten txapelketa, eta urte batzue-
tan etenaldiak egin zituzten 
arren, ez dauka lehen zuen arra-
kastarik. Duela hogei urte in-
guru 80 taldek hartzen zuten 
txapelketan parte, baina azken 
urteetan jaisten joan da par-
te-hartzea. Iaz, hamar talde izan 
ziren, eta, horregatik, txapelke-
ta laburragoa egin gura dute –lau 
hilabetekoa–. 

Hala ere, adierazi dute izena 
emango duten taldeen arabera-
koa izango dela txapelketaren 
iraupena; izan ere, formatu al-
daketa honen oinarria da azken 
urteetan luzatzen joan direla 
txapelketa zortzi hilabete irau-
teko, eta luze egiten zela. Ara-
zoari konponbidea emateko, 
antolakuntzak erabaki du aurten 
txapelketa ez hastea. 

Formatu berriko txapelketa, 
aldiz, otsailean edo martxoan 
hasi gura dute, eta San Juan 
jaien aurretik amaituta izatea 
da asmoa.

Helburua, ohitura ez galtzea 
Zaldibarko Futbito Txapelketa-
ko arduradunek ez dute ohitura 
galdu nahi, eta, aldaketak egin 
arren, eta betiko Zaldibarko 
Futbito Txapelketa ez izan arren, 
parte-hartzaileen konpromisoa 

nahi dute formatu berrirako. 
Hala, Gabon osteko bileraren 
ostean –eguna zehaztu barik 
dago– dei egingo diete jokatu 
nahi duten bailarako herritar 
guztiei txapelketan izena ema-
teko, eta bide berriari ekiteko.

zaldibarko Futbito Txapelketako partidu bat. imanol soriano

amaitu da zaldibarko 
Futbito Txapelketa
54 urteren ostean, arrasateko historiaren parte garrantzitsua eta bailara osorako 
erreferente izan den lehiaketa ez da egingo. Horren ordez, formatu berri bat egitea 
pentsatzen ari dira antolatzaileak, iraupen laburragokoa, parte-hartzaile faltagatik

arraSaTEko 
hiSToriarEn ParTE 
GarranTziTSua ETa 
BaiLaran 
ErrEFErEnTE

endika donnay –eskuinekoa– korrikalari arrasatearra metara sartzen. imanol soriano

txapelketako antolakuntza 
taldeko kide da Viguera; esan 
du egin beharreko aldaketa 
izan dela.
nolakoa izango da formatu 
berriko txapelketa? 
aurreko edizioak baino 
laburragoa izango da.
Hasiera noiz izango den ez 
dakigu, oraingoz, taldeen 
arabera izango da; seguruenik, 
otsailean edo martxoan hasi 
eta bukatu betiko moduan, san 
juan jaien aurretik. Horrez 

gain, txapelketaren izena ere, 
agian, aldatu dezakegu…
zer dela-eta aldaketa? 
azken urteetan partaidetza 
jaitsi dalako izan daiteke, agian 
konpromiso faltagatik… baina 
hala ere, ez dugu ohitura hau 
galtzerik nahi.
Taldeen falta nabari da? 
bai, urteak pasa ahala jaisten 
joan da. gabonen ostean, izena 
emateko epea zabalduko dugu, 
baina talde nahikorik ez 
badago, ez da antolatuko.

goiEna

"talde nahikorik 
ez badago, ez da 
antolatuko"
Mikel Viguera
antoLakuntzako kidEa



GoienA ALdizkAriA  2016-11-18  Egubakoitza kuLtura arraSate      15

Azaroaren 22an Santa Zezilia 
eguna dela eta, Musikarien Egu-
na ospatuko du Arrasate Musi-
kalek. Ospakizun horien baitan, 
bi kontzertu antolatu dituzte.

Bihar, 18:30ean hasita, musika 
eskolako ikasleek kontzertua 
eskainiko dute Kulturaten. Bio-
lina, flauta, pianoa, oboea, txis-
tua, akordeoia eta tronpeta izan-
go dira ikusi eta entzun ahal 

izango diren instrumentuak. 
Ikasle gehienek bakarkako ema-
naldiak eskainiko dituzte, baina, 
horiez gain, Suzuki metodoa 
erabiliz biolina jotzen ikasi du-
ten haurrek, txistulariek eta 
zurezko haize-instrumentuak 
jotzen dituztenek zenbait abes-
ti eskainiko dituzte taldean.  

Domekan, berriz, 12:30etik 
aurrera, Arrasate Musikaleko 
bandak egun hauetan ohiko 
bihurtu den Santa Zezilia kon-
tzertua eskainiko du Seber Al-
tube plazan.

Santa Zezilia eguna 
ospatuko du Arrasate 
Musikalek asteburuan

ripeko kideen 
omenaldia
Pasa den zapatuan, bi urtean 
behingo ohiturari eutsita, riP 
taldeko kideak omentzeko jaialdi 
berezia egin zuten. aurten, karlos 
eta Portu omentzeaz gain, 2014an 
hildako jul ere gogorarazi zuten. 
taula gainean, Ezin izan, Perlata 
eta txeriPkumeak taldeak aritu 
ziren. Hain zuzen ere, adin 
askotariko musikazaleek gaztetxea 
bete zuten.

imanol soriano

ibon Carmona arrasatE
Bihar, hilabeteak entseatzen 
ibili ostean, Izaskun Murgia 
elkarte lirikoak La del Soto del 
Parral zarzuela antzeztuko du 
Amaia antzokian. 

Martxoa ezkero entseatzen
Elkarteko kideek atzo eta aste-
lehenean egin zituzten azken 
entseguak. Horietan, orkestra-
rekin batera aritu ziren, eta, 
azkenekoan, jantziekin eta ma-
killaturik entseatu zuten. Tere 
Gonzalez elkarteko zuzedariaren 
esanetan, La del Soto del Parral 
zarzuela "zaila bezain ederra" 
da, eta, arrazoi horregatik, ordu 
asko sartu behar izan dituzte 

entseguetan. "Azken entsegu 
orokorrak urtean zehar eginda-
ko esfortzuaren isla dira; izan 
ere, hauek nahiko ongi joan 

dira. Lehenengo entseguak mar-
txoan hasi genituen, eta iraile-
tik aurrera, orkestrak ere hartu 
du parte". 

obra konplikatua
La del Soto del Parral zarzuela 
arloko obra ezagunetariko bat 
da, eta 1927an eskaini zuten 
lehen aldiz. Istorioa XIX. men-
de erdialdeko Segovian kokatzen 
da. Barkalari komikoaren pa-
pera egingo duen Mikel Izurra-
tegiren esanetan, zarzueletan 
ohikoa izaten den amodiozko 
trama bat kontatuko da, para-
leloki, istorioari beste ukitu bat 
ematen dion ikuspegi komikoa 
ere landuta. 

Zazpi izango dira taula gaine-
ra igoko diren bakarlariak. "Bes-
te zarzuela batzuekin alderatuta, 
bakarlari kopurua txikia da, eta, 
ondorioz, buruz ikasi beharreko 
paperak luzeagoak dira. Hor uste 
dut egon daitekeela obraren zail-
tasunetako bat", azaldu du Izu-
rrategik. "Nire kasuan, gehiago 
kezkatzen nau komikotasunak 
publikoarengan sor dezakeen 
erreakzioa; izan ere, barrega-
rriegi geratzeko arriskua daukat", 
gaineratu du. Soprano nagusia 
izango den Ruth Osinagaren 
ustez, inoiz egin duen zarzuela 
zailena da: "Lehen entseguetan, 
ez nintzen gai partitura jarrai-
tzeko; izan ere, musikalki zar-

zuela nahiko konplexua da, ope-
ra kutsua duena".  

lantalde handia
Abeslariak, musikariak eta ko-
laboratzaile ezberdinak kontuan 
hartuta, 120 bat pertsonako lan-
taldea osatzen dute. Osinagaren 
esanetan, entseguetan giro oso 
ona egon da. "Azkenean, ordu 
asko sartu ditugu, eta horrek 
elkarren artean hobeto ezagu-
tzeko balio izan digu". Horrez 
gain, gazteen presentzia gero  
eta ugariagoa dela adierazi du.  

Sarrerak salgai
Biharko ikuskizunaz gain, za-
patuan eta hilaren 25ean eta 
26an egingo diren saioetarako 
sarrerak, Amaia antzokiko leiha-
tilaz gain, Arrasateko Udaleko 
eta Kutxabank-eko webgunee-
tako on line leihatiletan eros 
daitezke. 

zozketa solidarioa
Lau emanaldietan, Harreman 
gobernuz kanpoko erakundeak 
Rafa Zubiaga eta Fernado Mar-
tinez artisten koadro bana eta 
bi otarre zozkatuko ditu. Errifek 
euro bateko prezioa izango dute. 

izaskun Murgia elkarte lirikoko kideak azken entseguetako batean. naroa ElortZa

zarzuela ikuskizunak 
ikusmira piztu du
izaskun murgia elkarte lirikoak La del Soto del Parral zarzuela eskainiko du bihar 
amaia antzokian, 19:30ean hasita. Elkarteak egin duen obra zailenetariko bat da. 
biharko emanaldirako sarrerek salgai jarraitzen dute 18 euroko prezioan.
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Xabi Gorostidi aramaio
Asteartean egin zuten Euskara-
ren Egunaren baitan antolatu-
tako hitzaldi zikloen lehen saioa, 
Amerikako hizkuntza gutxituen 
egoera ezagutzea xede zuena.  

Hasieran entzule gutxi etor-
tzeko beldurra zegoen arren, 
osoko bilkuran jarritako aulki 
guztiak bete ziren lau gonbida-
tuek esateko zutena entzuteko. 
Ekuadorko kitxua hizkuntzaren 
ordezkari gisa Maria Vennancia 
eta Apak Yarik Perugachi aritu 
ziren, Boliviako aimara hizkun-
tzaren egoera azaltzeko Filome-
na Nina eta Guatemalako kaqchi-
kel hizkuntzaren errealitatearen 
berri emateko, berriz, Olga Sitan.   

babes instituzionalik gabe 
Euren buruak aurkeztu zituzten, 
nork bere hizkuntzan, eta, on-
doren, banan-banan azaldu zuten 
euren egoera soziolinguistikoa-
ren gaur egungo argazkia zein 
den. Kasu guztietan, argi geratu 
zen babes instituzional urria 
duten hizkuntzak direla. 

Erakundeek gutxietsi egiten 
dituzte, eta, ondorioz, ez dauka-
te hezkuntza sisteman presen-
tziarik. Egoera horretan bizirik 
irauteko zailtasunak areagotzen 
zaizkie, eta hori nabaria da gaur 
egun bizi duten egoeran. 

"Nire amak kitxua hutsean 
hitz egitetik, nire semeek uler-
tu bai baina ez hitz egitera pasa 

gara", azaldu zuen Vennanciak. 
Hala ere, euren hizkuntza bizi-
rik mantentzeko konpromiso 
irmoa azaldu zuten. "Nire sus-
traiak kaqchikelak dira eta nire 
fruituak kaqchikelak izango 
dira", azaldu zuen Sitanek. 

Mintzaldi interesgarria osa-
tzeko, Manex Agirrek eta Xabi 
Igoak bertso saiotxoa egin zuten. 

osoko bilkurako aulki guztiak bete ziren gonbidatuen esperientziak entzuteko. xabi gorostidi

amerikako hizkuntza 
gutxituen iturritik edaten
garabidek eta udalak antolatuta mahai ingurua egin zuten martitzenean, kitxua, 
kaqchikel eta aimara hizkuntzen errealitatea ezagutzeko. babes instituzional gutxiago 
izan arren aurrera egiteko duten gogoa transmititu zuten hizlari gonbidatuek 

X.G. aramaio
Konpositore handiaren herio-
tzaren 100. urteurrenean, hain-
bat ekintza antolatu dira Ara-
maion, Goikoetxea zein zen eta 
zein ondare utzi zuen azpima-
rratzeko. 

Ildo horretan, beste urrats bat 
egingo dute gaur arratsaldean, 
18:30ean  Kultura Etxean izango 
den ekitaldian. Bertan Jose Mari 
Velez de Mendizabalek idatzi-
tako  Bizente Goikoetxea, Ara-
maioko musikari unibertsala. 
1854-1916  liburua aurkeztuko 
dute eta ondoren mahai ingurua 

egingo dute musika alorreko 
gonbidatu bereziekin. Bertan 
izango dira Sabin Salaberri mu-
sikaria, Floren Unzueta organo 
jolea eta Rafael Mendialdua kon-
positorea. 

Aramaioko Udala gustura dago 
orain arte egin diren ekintzekin: 
"Aramaion eta Araban Bizente 
Goikoetxea zein izan zen eta 
zergatik den gure herriko per-
tsonaia historiko garrantzitsua 
jende ezberdinari erakustea eta 
haren musika lanak han eta 
hemen zabaltzea lortu dugula 
uste dugu".

Bizente goikoetxeari buruzko 
liburuaren aurkezpena gaur
Jose mari Velez de mendizabalek idatzi du, eta mahai 
ingurua egingo dute gonbidatu bereziekin 

maialEn ballina

‘zeruan kolore anitz’ irabazle
aramaioko udalak lehen aldiz antolatutako argazki lehiaketaren lehen 
sariaren irabazlea da irudian daukazuena. aramaioko zeruak tonalitate 
ikusgarriak izan ditzakeela ikusten da bertan. maialen ballina da egilea eta 
200 euroko jaso du lehen postuan geratzegatik. 75 argazki aurkeztu dira 
eta horiekin etxez etxe banatuko den egutegia osatuko dute.

Itur-zuri Emakumeen Elkarteak 
antolatuta La caja tonta antzez-
lana ikusteko aukera izango da 
domekan, 19:00etan, Kultura 
Etxean. 

Eskoriatzako Amuska Ema-
kumeen Elkarteak prestatutako 
antzerkia da, eta telebistak gaur 
egun gizartean duen eragina eta 
sortzen duen menpekotasuna 
kritikatzen ditu. 

Umorea baliatuta, edukirik 
gabeko telezabor programen 
aurka egiten du obra honek. 
Hauek ikusleen pentsamendua 
baldintzatzen dutela ikusirik, 
horren aurkako iraultzara dei 
egiten du. 

 Ekainean estreinatu zuten 
Eskoriatzan, eta sarrera guztiak 
agortu zituzten. "Ahozko hainbat 
gomendio eta kritika entzun 
ditugu, eta obra Aramaiora ekar-
tzeko aproposa zela erabaki ge-
nuen", adierazi du Mertxe Elor-
zak, Itur-zuri elkarteko kideak. 

Telebista kritikatzen 
duen antzerkia 
domekan

olga Sitan MiCulax 
kaqCHikEL 

"Zuen kasuan, identifikazio 
maila oso altua duzue 
hizkuntzarekin, eta hori 
ezinbestekoa da bizirauteko".

apak yarik perugaCHi 
kitxua

"kontzientzia da behar duguna. 
Hizkuntza gure ama da, eta, 
gaixorik badago, semeon 
ardura da ama ondo zaintzea".
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Xabi Gorostidi aramaio
III. San Martin Pilota txapelke-
ta pasa den zapatuan amaitu 
zen, eta bi txapel utzi zituen 
Aramaioko pilotarientzat. Ander 
eta Xabi Errasti lehengusuak 
alebin B mailako irabazleak izan 
ziren Legutioko Cariñanostarrei 
18-8 irabazita. Lehia bizia izan 
zen, baina lehengusuek eginda-
ko lan onak saria izan zuen. 

Infantil A mailan Asier Del 
Campo eta Julen Olaizola ara-
maioarrek eskuratu zuten txa-
pela. Finalean Larrieta eta Es-
tibaliz bikote lakuarra izan 
zuten aurkari. Hasieratik agin-
du zuten partiduan eta nagusi-
tasun osoz gailendu ziren 18-3ko 
markagailuarekin. 

Aramaioarrek jokatutako bes-
te hiru finaletan ez zuten txa-
pela janzterik lortu. Benjamin 
B  mailan Iglesiasek eta Garciak 
ez zuten aukerarik izan, eta amo-
re eman zuten 18-1 Arruiz eta 
Rivera Lakuako bikotearen au-
rrean. Benjamin A mailan, lehia 
bizia izan zuten Ruizek eta Fer-
nandezek, baina amaieran 18-14 
galdu zuten Vicario eta Reinal-
doren aurka. 

Alebin A mailan Arriolaben-
goak eta Herrartek aurkari latzak 
izan zituzten. Sanchez eta Es-
kuza Laudioko bikoteak maila 
aparta erakutsi zuen partidu 
hasieratik, eta ez zien euren 
jokoa egiten utzi. Azkenean, 
laudioarrak garaile 18-3.

antolatzaileak pozik
Txapelketa irailean hasi zen, 
eta  tarte horretan, Arabako 
pilotari gazteak erakarri ditu 
astebururo Aramaiora. "Euskal 
Herrian gazte mailan dagoen 
txapelketarik luzeenetako izan-
go da, luzeena ez bada", adiera-
zi du Josu Olaizolak, Aramaio-
ko Pilota Elkarteko kideak.

"Urtetik urtera jende gehiago 
erakartzen du eta pozik gaude 
erantzunarekin. Aurtengo fina-
letan frontoia erdi beteta egon 
da, eta pilotarien familia eta 
lagunak ez direnak ere gertura-
tu dira". Antolaketa lanak luze 
joan diren arren, hurrengo edi-
zioa antolatzeko prest azaldu da 
Josu Olaizola.

Behin txapelketa amaituta, finaletan parte hartu zuten pilotarien talde argazkia. aramaioko Pilota ElkartEa

Bostetik bi txapel lortu 
dituzte herriko pilotariek
pasa den zapatuan jokatu ziren iii. san martin pilota txapelketako finalak eta 
aramaioko pilotariek zortzi finaletatik bost jokatu zituzten. infantil a eta alebin b 
mailetan txapelak lortu zituzten eta antolatzaileak pozik txapelketak emandakoarekin

iii. San Martin txapelketako finaletako emaitzak
a Benjaminak ruiz-Fernandez (aramaio) Vicario-reinaldo (laudio) 14-18

B Benjaminak arruiz-rivera (lakua) iglesias-garcia (aramaio) 18-01

a alebinak arriolabengoa-Herrarte (aramaio) sanchez-Escuza (laudio) 07-18

B alebinak cariñanos-cariñanos (legutio) Errasti-Errasti (aramaio) 08-18

a infantilak olaizola-del campo (aramaio) larrieta-Estibaliz (lakua) 18-03

B infantilak loizaga-rio (legutio) Picon-Escuza (laudio) 03-18

a kadeteak larrazabal-alava (amurrio) muguruza-Yuste (laudio) 22-16

B kadeteak saez-amondo (laudio) Esnaola-arambarri (lakua) 19-22
iturria: aramaioko Pilota ElkartEa

Abereak eta abelburuak

Egunero Kurtzetan gora eta behera ibiltzen garenok, 
Albinako pantanoa gurutzatu ohi dugunok, paisaia 
paregabeaz gozatzeko aukera izaten dugu. Amaigabeko 
basoak, ametsetako pasadizoak eta ipuinetako bidezidorrak. 
Batez ere udazkenean, zuhaitz lotien hostoek koadroa urre 
kolorez margotzen duten garaian.

Baina dena ez da eltze-urre paradisuan. Egunero ibilbidea 
egiten dugun gidariak nazkatuta gaude abereekin topo 
egiteaz. Ez naiz orkatz eta basurdez ari, izen-abizenak 
dituzten behi eta behorrez baizik. Helburua ez da inori 
errurik botatzea, ardurak exijitzea baizik. Errepideak baditu 
berezko arriskuak eta biderkatu egiten zaizkigu inongo 
premiarik gabe.

Azken aste honetan egunero gurutzatu naiz beraiekin. Bai 
jabeek eta baita dagozkien instituzioek ere, bakoitzari 
dagokion neurrian ardurak hartzeko ordua da. Kaltebide 
honekin amaitzeko ordua da. Inork gertatzerik nahi ez duen 
ezbeharra gertatuz gero, nor egingo da erantzule?

nirE ustEz

AnDere ArriOLABengOA

Arabako Foru Aldundiaren Ara-
ba Kantan programaren baitan, 
Zigoitiko Mairu abesbatzak kon-
tzertua eskainiko du zapatuan, 
19:00etan, Aramaioko Kultura 
Etxean.

Emakumezkoak eta gizonekoak 
dituen koru hau 2008an jaio zen 
Jesus Miguel Etayoren zuzen-
daritzapean eta gaur egun 39 
partaidek osatzen dute. 

Zigoitiko Mairu 
abesbatzaren 
emanaldia bihar

Aurreko asteko sanmelixenak 
ospatu ondoren, jaien errepi-
kapenaren txanda izango da 
bihar. 

Kanpai errepikekin eta etxa-
fuegoen jaurtiketekin hasiko 
dute jaia 14:00etan. Ondoren 
bazkari musikatua egingo dute 
Sei Pistols Eta Trabuko Bat 
taldeen eskutik, eta 30 lagun 
inguruk eman dute izena.  

Bihar egingo dute 
Gantzagako jaien 
errepikapena

X.G. aramaio
Gorbeialdeko Kuadrillak begi-
raleei zuzendutako formazio 
saioa antolatu du indarkeria 
sexistari buruz kontzientziatze-
ko. "Indarkeria sexista gure jar-
dueran, aisialdian eta hezkuntzan 
landuko dugu eta gazteekin pre-
bentzioa nola egin aztertuko 
dugu. Horretarako, bidelagun 
izango dugu Beldur Barik pro-
grama eta honek proposatzen 
duen metodologia. Horrela, da-
tozen urteei begira, Gorbeialde-
ko Kuadrillako gazteek Beldur 
Barik prozesuetan parte har 

dezaten", azaldu du Ekaitz Diaz 
de Garaiok, Kuadrillako presi-
denteak, prentsa ohar bidez.  
Saioa azaroaren 24an izango da,  
16:00etatik 20:00etara, eta, kon-
firmatu gabe dagoen arren, ziu-
rrenik, Murgian izango da. In-
teresdunek deitu 945 430 467 
telefono zenbakira.

orri-markagailuen lehiaketa
Gorbeialdeko Kuadrillak orri
-markagailuak sortzeko edo di-
seinatzeko lehiaketa antolatu 
du. Lanak aurkezteko azken 
eguna abenduaren 12a da.

formazio saioa indarkeria 
sexistari aurre egiteko
gorbeialdeko kuadrillako begiraleei zuzenduta dago eta 
prebentzioan trebatzea izango da helburua
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mirari altubE

Hasi dira skate parkea egiten
kiroldegi aurreko zelaian, markole auzoan, hasi dituzte skate parkearen 
lanak. contratas FEr sl enpresa dabil horretan, eta, eguraldiak laguntzen 
badie, hilabeteko epean bukatuta izango dituzte. 77.978 euroko kostua 
dute, eta aldundiak  25.000 euroko laguntza eman du. gazteek "behin eta 
berriz" eskatu duten kirol instalazioa dela jakinarazi du alkateak.

Mirari altube arEtxabaLEta
Hainbat urtetan saiakerak egin 
ostean aurten sortu da gazte 
taldea Loramendi elkartean. 
Iristu jarri diote izena, Iristu, 
euskera piztu! hain zuzen ere, 
eta zortzi lagun hasi dira elkar-
tzen horren bueltan.

"Loramendi eta herriko gazteen 
artean zubi lanak egiteko as-
moarekin sortu da, gazteen artean 
erreferente izan eta euskaltza-
letasunera erakartzeko helbu-
ruarekin", jakinarazi du Martin 
Berrizbeitiak, Loramendiko di-
namizatzaileak, eta gaineratu 
du: "Ez da aisialdi talde bat; izan 
ere, euskararen aldeko ekintzak 
antolatuko dituzte autonomia-
rekin eta autofinantzatuta". Hain 
zuzen Berrizbeitiak dinamizatzen 
du taldea eta hari lagun egin 
ohi dio gaztelekuko begirale den 
Jone Ojeak. 15 eta 16 urte arte-
ko zortzi gaztetxok osatu arren 
taldea, ateak zabalik dituztela 
edonorendako jakinarazi dute: 
"Giro lasaia eta euskalduna to-
patuko du; nork bere ideiak 

proposatzen ditu eta guztiak 
errespetatzen ditugu", dio Lur 
Garai taldekideak.

euskararen nazioarteko eguna 
Azken asteotan lan handia izan 
dute; izan ere, abenduaren 3ko 
Euskararen Nazioarteko Egu-
neko ekitaldiak zehazten dabil-
tza. Egun osoko egitaraua ger-
tatu dute ordurako.

Jai giroak eta aldarrikapenak 
bat egingo dute egun horretan, 
eta egitarauko Gora euskara! 
erronka nabarmendu gura dute 
Iristuko kideek: "Euskararen 
aldeko leloa duen zapia hartu, 
mendira igo taldeka (gutxienez 
hiru lagun) eta argazki polit bat 
atera beharko da han. Jasotako 
argazkien artean saria izango 
dute originalenak eta tontorrik 
garaienean ateratakoak". Parte 
hartzeko aurrez izena ematea 
komeni da (taldearen izena, par-
taideak eta harremanetarako 
telefonoa) honako helbide ho-
netara idatzita: euskara@lora-
mendielkartea.eus. 

iristu gazte taldeko hainbat kide joan den martitzenean, abenduaren 3ko egitaraua gertatzeko lanetan. mirari altubE

iristu gazte taldea sortu 
da Loramendiren bueltan
abuztu ingurua ezkero dabiltza lanean 15 eta 16 urte arteko zortzi bat neska-mutil 
euskarari bultzadatxo bat emateko asmoarekin, eta azken asteotan Euskararen 
nazioarteko Eguneko egitaraua gertatzen jardun dute buru-belarri

M.a. arEtxabaLEta
Bosgarrenez deitu du Loramen-
di elkarteak Argazkizkiak, hel-
duen literatur lehiaketa, eta 
oraingoan, gaia izango da bel-
durra. Idatzizko testu bat aur-
keztu beharko dute parte-har-
tzaileek, edozein generotakoa 
–poesia, bertsoa, ipuina…– eta 
harekin zerikusia duen argazki 
bat. Horretarako azken eguna 
abenduaren 9a da. 

Argazkiak 30x20 zentimetroko 
neurria izango du eta testua 
DIN-A4an eraman beharko da. 
Biak kartazal batean sartuta 

utziko dira Loramendin, barruan 
egilearen datuak dituela. 

Loramendiko kultura lan tal-
deak osatuko du epaimahaia eta 
baloratuko du argazkiaren eta 
testuaren arteko lotura: "Lan 
bat izango da osotasunean".  Sari 
banaketa ekitaldia abenduaren 
15ean egingo dute, 18:30ean, Lo-
ramendin bertan. Hiru lan one-
nak sarituko dituzte; hirurek 
jasoko dute Errigorako otarrea 
eta horrekin batera bonu bana: 
lehenengoak 100 eurokoa; biga-
rrenak, 60 eurokoa; eta hiruga-
rrenak, 40 eurokoa.

'Argazkizkiak' lehiaketa deitu 
du Loramendik, bosgarrenez
idatzitako testu bat eta horri lotutako argazki bat 
aurkeztu behar dira; azken eguna abenduaren 9a da

Goiena komunitatea 
kurtzebarri eskola / arEtxabaLEta

Iazko arrakasta ikusita, aurten 
ere Zientzia Astea antolatu dugu 
Kurtzebarri eskolan, irakasleek 
eta Gurabarri guraso elkarteak 
elkarlanean. Eskolako orduetan, 
irakasleekin egingo dituzte zien-
tziarekin lotutako esperimen-
tuak, eta, eskolaz kanpo, tailerrak 
antolatu dira, gurasoak bidera-

turik, Haur Hezkuntzako ikas-
leentzako zein Lehen hezkun-
tzakoentzat. Aste berezi honi, 
amaiera emateko, larunbatean 
Eureka zientzia museora egingo 
dute irteera eskolako familiek.

Hainbat helburu landuko dira; 
zientziarekin lotutako teoria 
ezberdinak, eta beraien praktika 
ikasteaz gain, mundu interesga-
rri honetan beraien ezagupenak 
zabaltzeko aukera ematen diegu. 
Aukera ezin hobea da, eskola 
komunitate guztia elkartu eta 
elkarrekin zientziaz gozatzeko.

Zientzia Astea egingo 
dute aurten ere 
Kurtzebarri eskolan

abenduaren 3rako, 
Euskararen nazioarteko 
Egunerako, iristuk 
gertatutako egitaraua.

• 10:00 Gora euskara! 
erronkaren hasiera.

• 12:30 Erronkaren 
bukaera eta 
hamaiketakoa.

• 13:00 bertso saioa, 
lekaixoka bertso 
eskolaren eskutik; 
bertsolariak: arkaitz 
oiartzabal Xamoa eta 
oihana bartra.

• 19:00 batukada-poteoa 
Zaparrada taldearekin 
udaletxe zaharretik 
abiatuta.

• 22:00 kontzertuak. 
taldeak: idoia eta sara; 
atsekabe; eta 
txerrikumeak.

egitaraua
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Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA

Mirari altube arEtxabaLEta
Sailkapen buruan dago Ariz-
mendi/UDA, 24 punturekin, lehen 
buelta bukatzear dela. Hortaz, 
jokatutako partidu guztiak ira-
bazi dituzte. Hori gutxi ez, eta 
2014ko urtarrila ezkero ez dute 
partidurik galdu etxean. Bolada 
horri eutsi gura dio taldeak  eta 
lehen bueltako azken partidua 
ere irabazi gura du: Mondraren 
aurkako derbia, hain zuzen ere. 
Bihar, zapatua, jokatuko dute, 
11:30ean, Ibarra futbol zelaian.

abuztua ezkero lanean 
Esti Loiti Titu arrasatearrak eta 
Tito Etxeandia aretxabaletarrak  
hartu dute taldearen gidaritza 
aurten. Denboraldi polita egiten 
dabiltza, baina atzean lan handia 
ere badago: "Emaitzei begiratu-
ta partidu asko samurrak izan 
direla pentsa lezake norbaitek, 
baina gertutik jarraitu gaituzte-
nek badakite partidu batzuk 
kostata atera ditugula aurrera", 
jakinarazi du Titu-k, eta gaine-
ratu: "Taldeak kalitatea du, bai-
na lanean ere ez da atzera gera-
tzen. Abuztua ezkero gabiltza 
lanean, ligak ez du etenik izan  
eta jokalariek ondo erantzuten 
diote eskatutakoari. Kalitateak 
lagundu ez duen partidu horietan 
aurretik egindako lanak lagun-
du izan digu".

Ane Garcia kapitaina taldeko 
beteranoenetakoa da; dagoeneko 
hamabi bat urte daramatza fut-
bolean jokatzen: "25 urte ditut 
eta beteranoa naiz, hori ez da 
gertatzen mutilen kasuan", dio. 
Hain zuzen, gogoan du ia hiru 
urte direla etxean partidurik 
galdu gabe: "Galdutako azkena 
Añorgaren aurka izan zen". Gus-
tura dago egiten dabiltzan den-
boraldiarekin, nahiz eta jokala-
ri kopuruari dagokionez justu 
ibili: "Ez gara asko, baina  in-
dartsu gaude, eta horri esker 
goiko postuetan". 

derbirako "gogotsu" 
Mondraren aurkako derbia dator 
orain, eta hori ere irabaztea da 
helburua. Hala ere, argi dute ez 
dela samurra izango: "Halako 
partiduak izan ohi dira jokatze-
ko zailenak", dio entrenatzaileak. 
Garciak derbi asko bizi izan ditu 
eta gogotsu dago: "Sasoi baten 
maila ezberdintasun handia ze-
goen, eta gu beti atzetik ibiltzen 
ginen. Orain parekatuta gaude 
eta emozio handiagoa dago", dio, 
eta argi du zer gura duen: "Ira-
baztea, noski". Eta zaleei dei egin 
diete harmailak berotu ditzaten.

Mondraren aurka jokatutako partidua, aurre-denboraldian. mirari altubE

irabazteko zer egin 
gakoa duen futbol taldea
arizmendi/udako senior mailako futbol taldeak bihar jokatuko du lehen bueltako 
azken partidua eta guztiak irabazi ditu orain arte; azkena, baina, ez da nolanahikoa: 
mondraren aurkako derbia, hain zuzen ere. 11:30ean da, ibarra futbol zelaian

mondrako jokalari ohiak urte 
asko egin ditu futboletik urruti, 
eta aurten, entrenatzaile 
lanetan hasi da.
zer moduz futbolerako 
itzulera? 
oso gustura. urte asko izan 
dira futboletik kanpo, baina 
harra beti geratzen da hor. 
gaztetxoen talderen bat 
hartzea pentsatuta nuen, baina 
eskaintza hau iritsi zitzaidan 
eta pozik nabil. 
Taldea dagoeneko osatuta 
zegoen; zelakoa da? 
talde heldua eta kalitate 
handikoa. ni iritsi nintzenerako 
hori bazegoen, eta orain 
saiatzen gabiltza geroz eta 
exijentzia handiagoa izaten.
orain arteko partidu 
guztiak irabazi dituzue, 
hori ez da ohikoa… 
kalitatea egon arren, lana ere 
badago horren atzean; lan 
handia, gainera. astean hirutan 
entrenatzen gara, eta 
jokalariak bikain dabiltza 
erantzuten.
Eta hori, justutxo ibili arren 
jokalari kopuruari 
dagokionez, ezta? 
Hori da; azken urteotako 
arazoa da, antza, nik gertutik 
ez jarraitu arren. 
Egubakoitzetan partidurako 
jokalari bila ibili beharra 
gogorra da gero. arizmendi/
udan dugu jende falta, baina 
mondran ere bai; hortaz, 
zerbait pentsatu beharko dugu. 
Hori epe ertain edo luzera 
begira izango da. 

Bihar derbia; ez da edozein 
partidu, ala? 
Ez, eta ez da partidu samurra 
izango, burua hotz mantentzea 
kosta egiten da halakoetan.
aukera polita da zaleak 
gerturatzeko eta seniorren 
taldea ezagutzeko.
Hori da. Poliki-poliki gehiagora 
goaz eta gure mailan ere 
partidu politak ikus daitezke. 
Hortaz, beldur gabe, gerturatu, 
zaleok, ondo pasatuko duzue.
Egunen baten tokatuko da 
galtzea… 
bai, bai, eta jokalariekin ere 
hitz eginda daukat. Edozein 
unetan iritsiko da partidu tonto 
bat eta jausi egingo gara. 
baina ez da ezer gertatuko. nik 
jokalariei eskatzen diet 
entrenamenduetan egiten den 
lana egiteko partiduz partidu. 
Bide honetatik jarraituta, 
gora begira jartzeko 
moduan zaudete. 
Pausoz pauso guztia. igoera 
fasea jokatuko dugu lehenengo, 
eta gero zer? ondo pentsatu 
behar. izugarrizko ilusioa dago, 
baina esandako moduan, 
jokalariz justu gabiltza eta…

m.a.

"kalitatea dago taldean, baina lan 
handia ere bai emaitzen atzean"
eSti loiti 'titu' EntrEnatzaiLEa

ALen grafiti 
koloretsua
aretxabaleta lanbide Eskolako tailer 
bateko atean grafiti koloretsua egin 
dute automozio ikasketak egiten 
dabiltzan bi ikaslek, aitor 
lizarzaburuk eta dani moralesek. 
"Proposatu zitzaien ate hutsa 
kolorez betetzeko eta ikastetxeko 
ikusgarritasuna hobetzeko". 
ikastetxearen izena eta ematen 
diren moduluekin zerikusia duten 
irudiak marraztu dituzte.

arEtxabalEta lanbidE Eskola

Muru Alde gastronomia elkar-
tean bazkaltzeko elkartuko dira 
datorren azaroaren 26an, zapa-
tua, 1956an jaiotako kintoak. 
Izena emateko epea zabalik dago 
eta Gurea eta Bedarreta taber-
netan egin dezakete interesatuek, 
10 euro ordainduta. Horretara-
ko azken eguna hilaren 21a dela 
gogorarazi dute antolatzaileek, 
astelehena. 

1956an jaiotakoek 
kinto bazkaria egingo 
dute azaroaren 26an
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Mirari altube arEtxabaLEta
Ez da berbarik egingo, ez da kon-
tzientzia onetik ateratzen duen 
substantziarik hartuko eta erres-
petua eskatuko da, norberari eta 
ingurukoari. Hiru ezaugarri ho-
riek dituen dantza saioa, Ecsta-
tic Dance, egingo dute azaroaren 
26an, kuartelean, 10:00etatik 
13:00etara bitartean. Jaiki elkar-

teak antolatu du eta Oskar Es-
tanga DJak bideratua izango da. 

norberaren "bidaiatxoa" 
DJ formatuko musika eskainiko 
du Estangak, eta hainbat ezau-
garri dituela horrek  argitu du: 
"Gabrielle Rothe musikariak 
proposatutako bost erritmoetan 
dago oinarritua, motelenetik 

hasi eta kaotikora arte. Hark 
zioen bizitzak berak dituela mu-
gimendu horiek eta pertsonak 
ere mugimendu guztiak behar 
dituela orekatua izateko. Hortaz, 
erritmo horietatik pasatuko den 
musika egongo da". Beroketa 
ariketak eginda hasiko dute 
saioa, eta gero, dantza libreari 
emango diote bidea. 

Euskaldunok oso gustuko du-
gula dantzan egitea dio Estangak 
baina sarritan ez duela topatzen 
testuinguru egokirik: "Mugi-
mendua gustuko duenarendako 
da aproposa saio hau; norbera-
ren buruarekin eta jende jato-
rrarekin egotera doan horren-
dako. Barrenak husteko ere 
balio du", dio, eta gaineratu du: 
"Gainera, ez dago ezer erakutsi 
beharrik, ez diogu ezer eskatu 
behar geure buruari. Nork bere 
bidaiatxoa egitea da kontua". 
Estangak esandakoa berretsi 

du Jaiki elkarteko Maier Etxe-
barriak: "Gomendagarria da 
gorputz zein buruko osasuna-
rendako; izan ere, onura mordoa 
dauzka gura den moduan dantzan 
egiteak".

izena emateko bideak 
Saiorako aurretik izena eman 
beharra dago. Hona hemen bi-
deak horretarako eta argibideak 
eskatzeko: jaikielkartea@yahoo.
es; 943-53 43 96; eta Facebook. 
Prezioa da 10 euro langileenda-
ko eta 7 euro langabeendako.

Jaiki elkarteko kideak dantza saio batean. mirari altubE

hiru orduko dantzaldia, 
norbera askatzeko bidea
Ecstatic dance saioa antolatu du Jaiki elkarteak azaroaren 26 goizerako eta oskar 
Estanga dJak bideratuko du; norberak, era librean, barruan duen guztia ateratzeko 
dantzaldia izango da; hortaz, ez da inolako esperientziarik beharko

M.a. arEtxabaLEta
Azaroaren 10a ezkero dabiltza 
egiten Gaztetxia herrira astea, 
Atxabaltako Gaztetxeko Asan-
bladak antolatuta. "Bai hitzal-
dietan, bai kontzertuetan jende 
asko elkartu zen joan den aste 
bukaeran. Gero, astean zehar, 
gutxiago ibili da; hala ere, Kix-
korren emandako dokumentalean 
jende asko izan ginen proiektu 
alternatiboen gainean hausnar-
tzen. Hortaz, pozik", jakinarazi 
dute asanbladako kideek.

Domekara artean dauden eki-
taldiekin borobilduko dute astea. 

Gaur, egubakoitza, Pagaldaixe-
neko taberna zabalduko dute 
eta The Hans Blues Band tal-
dearen kontzertua (18:30) eta 
bertso saioa (21:30) izango dira. 

Zapatuan, ostera, egun guzti-
ko ekitaldiak iragarri dituzte: 
ipuin kontaketa (11:30), kantu 
poteoa (12:00), grafiti tailerra 
(12:30), gaztetxearen aldeko baz-
karia (14:30) eta kontzertuak 
(18:30) Drop! eta Aggressive Com-
bat taldeekin. Eta domekan, La 
Haine filma ikusi eta Pagaladai-
xeneko kontuak jaso ostean 
emango dute bukatutzat astea.

'gaztetxia herrira' astea 
borobilduko dute egunotan
gaur, pagaldaixeneko taberna zabalduko dute, eta bihar, 
bazkaria eta kontzertuak izango dira han, besteak beste

m.a.

gaztaina goxoak Basabeazpin
gaztaina erreekin egin zuten hamaiketakoa basabeazpiko umeek 
eguaztenean; aparteko lagunekin, gainera, aitaita-amamekin. Hiru 
danbolinetan 24 kilo gaztaina erre zituzten, eta, kantuan eta dantzan egin 
ondoren, elkarrekin jan. Zaharren egoitzatik ere gerturatu ziren hainbat 
nagusi eta giro ezin politagoa sortu zuten guztien artean.

Leizarra musika eskolako kideek 
martitzenean bertan ospatuko 
dute zaindari duten Santa Zezi-
liaren omenezko eguna. 17:30ean 
egingo dute ekitaldia Herriko 
Plazan: "Hainbat instrumentu-
tako ikasleak elkartuko dira eta 
taldeka jardungo dute. Hizkun-
tza musikalean eta tailerretan 
dabiltzan ikasleek, ostera, abes-
tu egingo dute", jakinarazi du 
Mariatxen Urkiak, musika es-
kolako zuzendariak. Ordu erdi 
inguruko ekitalditxoa izango da 
eta elkarrekin txokolatea har-
tuta bukatuko dute.

Aretxabaleta Abesbatzak etzi, 
domeka, ospatuko du eguna; 
11:30ean meza abestuko dute eta 
gero Hirusta jatetxean bazkaldu.

Santa Zezilia eguna 
ospatuko dute etzi 
eta martitzenean

oSkar eStanga ezkurdia 
dJ-a

"mugitzea gustuko duenak 
lagunarte jatorrean dantzan 
egiteko leku aproposa du. 
mugitzeak sekulako plazera 
ematen du eta norberaren 
barruarekin topatzeko bidaia bat 
izan daiteke. Hortaz, gustura 
egoteko aitzakia bat besterik ez 
da Ecstatic dance saioa. behin 
lehen pausoa emanda, 
norberaren lotsak eta beldurrak 
alboratuta, oso erraz ateratzen 
den zerbait da, musikak eraman 
egiten gaituelako".

Maier etxebarria gutierrez 
Jaiki ELkartEko kidEa

"Ez da ikastaro bat, ezta 
inprobisaketa tekniken azalpen 
bat ere, dantza saio bat baizik. 
banaka egin ahal izango da, 
bikotearekin edo taldean, 
guztiz librea da. Eta teknikarik 
ez denez landuko ez da 
esperientziarik behar. Parte 
hartuko dutenek saiotik pozik 
alde egitea gurako genuke, 
gorputzarekin eta musikarekin 
gozatu ederra hartuta eta 
nahikoa dantza egin izanaz 
aseta eta osatuta".
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imanol Beloki Eskoritaza
Manuel Muñoz kiroldegia lepo 
bete zen zapatuan, hilaren 12an, 
Beldurrei Agur ikuskizunean.  
Herriko talde ezberdinek elkar-
lanean egindako saioa Mari Jose 
Pagaldai eskoriatzarra gogora-
tzeko antolatu zuten eta arra-
kastatsua izan zen. Izan ere, 600 
pertsonatik gora batu zen kirol-
degian ikuskizunaz gozatzeko.

Pagaldaik utzitako arrastoa 
eta lezioak agerian geratu ziren 
eta jendearen erantzuna bikaina 
izan zen. Lili Gonzalez antola-
tzaileak honela adierazi du: "Au-
rreikuspenak bete ditugu, he-
rritarren erantzuna aparta izan 
da, eta oholtza gainean egon 
zirenek bikain egin zuten… Ez 
gara profesionalak eta uste dut 
oso pozik egoteko moduko lana 
egin dugula".

Musika eskolakoek, gimnasia 
erritmikoko ordezkariek, kenpo 
taldekoek, batukadakoek, tai txi 
taldekoek, dantzariek, abesba-
tzak, norbanakoek… beldurrak 
alde batera uzteko saioa eskaini 

nahi izan zuten eta helburuak 
bete dituztela adierazi dute. 
"Saioaren amaieran, esaterako, 
Ausartu hitza eta Tú eres mucho 
más esaldia irudikatu genuen 
paper bakoitzean letra bat jarriz. 
Partaideen eta hainbat ikusleren 
laguntzarekin osatu genuen. 
Publikoa oholtzara igota, bate-
ratzea irudikatuz… hala amaitu 
genuen saioa".

aurrera begira 
Egindako lanarekin gustura, 
orain deskantsatzea tokatzen 
dela adierazi dute antolatzaileek. 
Hala ere, aurrera begira beste 
zerbait antolatzeko gogoz ere 
geratu dira: "Oraindik ez dugu 
ezer buruan, ikusiko dugu au-
rrerago, baina, izan duen harre-
rarekin, seguru zerbait presta-
tuko dugula…".

Saioaren amaieran, ikuskizuneko partaideak publikotik oholtzara igo zituzten herritarrekin batera. imanol soriano

Beldurrak alde batera 
uzteko ikuskizun aparta
'beldurrei agur' ikuskizunak arrakasta izan du Eskoriatzan. Herriko hainbat taldek eta 
norbanakok aurrera eraman duten lana ikustera herritar ugari gerturatu zen, eta mari 
pagaldaik utzitako arrastoa jarraitzeko lehen pauso sendoa izan da

egitarau zabala prestatu dute 
euskararen egunerako
motorrak berotzen joateko hainbat ekintza antolatu 
dituzte, abenduaren 3aren aurretik egiteko

i.B Eskoriatza
Euskararen Eguna ate-joka dago, 
eta, egun horretarako egitarau 
zabalaz gain, aurrez ere hainbat 
ekintza egingo dira Eskoriatzan. 
Herritar ezberdinek parte hartu 
dute prestaketa lanetan, eta as-
kotariko jendea batuta antolatu 
da egitaraua.

Azaroaren 30ean, abenduaren 
1ean eta 2an hainbat ekintza 
egingo dituzte txikienek. Urtero 
moduan, Tortolis ludotekan jos-
tailu erakusketa eta jolasen txa-
pelketa egingo dute.

Abenduaren 1ean, berriz, Leintz 
Udal Euskaltegian, Aretxabale-
tako lokalean, Mintzodromoa 
egingo da, ele bitan, 09:30ean. 
Eskoriatza eta Aretxabaletako 
euskaltegietako ikasleak, Ber-
balagunak, Auzoko taldekoak 
eta nahi duten herritarrak dau-
de gonbidatuta.

Abenduaren 2an, berriz, Es-
koriatzako Herriko Plaza apain-
duko dute, 10:00etan hasita, eta 
19:00etan kantu kalejira egingo 
dute Aretxabaletako Kantu Po-
teo taldearekin batera.

euskaldun berrien plaza 
Euskararen Egunari dagokionez, 
Euskaldun Berrien plaza inau-
guratuko dute –Egokiena elkar-
te ondoko plazan–; Udalak iaz 
osoko bilkura batean onartu 
zuen euskaldun berriek euska-
ra ikasteko egindako ahalegina-
ren aitortzan herriko txoko ho-
rri izen hori ematea. Ekitaldi 
instituzionala izango da, baina 
inaugurazio eguna baino lehen, 

gaur, Ixotu Euskara Taldekoek 
murala margotuko dute.

denek parte hartzeko ginkana 
Abenduaren 3ko lehen ekintza 
ginkana izango da, Herriko Pla-
zan jarriko den karpan egingo 
dena. Ekintza berria da eta ume, 
nagusi, heldu… denentzako an-
tolatu dute. Jolasa 11:30ean ha-
siko da, eta, herriko hainbat 
lekutan piezak bilatuz, parte 
hartzaile guztien artean puzzle 
bat osatuko da.

abenduaren 3a
• 11:30 ginkana plazan.
• 13:15 Euskaldun 

berrien plazaren 
inaugurazioa.

• 14:30 Herri bazkaria 
plazako karpan. Paella, 
kafea eta pastela. 
baskalostean: imanol 
eta unai (Eskoriatza) 
dantzaldia.

• 17:00 Huhezikoen 
karaokea Zaldibar 
antzokian.

• 18:00 Hi, Selfie 
gaztelekuan.

• 18:30 Freshcool dantza 
ikuskizuna eta tio 
teronen semeak. 
ondoren: dantza 
jauziak.

• 22:30 kontzertuak: 
akerbeltz eta jasan.

egitaraua
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imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Udalak antolatu-
tako lehen pintxo lehiaketako 
irabazlea Naira taberna izan da, 
Udazkeneko bonboia-rekin.  
Onddoak, foie eta arrautza, la-
ranja, curry eta ahuakate mar-
meladako oinarri baten gainean. 
Pintxo hori da da herritarren 
boto gehien jaso dituena. Epai-
mahaiaren ustez, Akeita taber-
nako Udazken bizia izan zen 
onena, baina, puntu guztien 
batura eginez, batez bestekoa 
aterata, Naira tabernako pintxoa 
izan da garaile.

Guztira, lau tabernak hartu 
dute parte lehiaketan, Akeita, 
Toki Alai, Urrestilla eta Nairak, 
eta, herritarren parte-hartze 
handia izanda, arrakasta izan 
du Eskoriatzako Udalak antola-
tutako lehen edizioak. Merka-
taritza eta ostalaritza sustatzeaz 
gain, pintxoak egiterakoan ber-
tako produktuak erabiltzeko 
helburuarekin antolatu dute 
ekimena, eta eguenetik dome-
kara bitartean herriko giroa 
indartu da lehen aldiz egin den 
ekimen honetan.

Maite Zubia Ekonomia Gara-
peneko batzordeburuaren esa-
netan: "Herritarrak oso pozik 
daude, eta baita parte hartu 
duten tabernak ere. Espero dugu 
datorren urtera begira parte-har-
tze handiagoa izatea tabernen 
partetik… Hala ere, lehen aldia 
izateko, arrakastatsua izan dela 
uste dugu, baina oraindik lan 
asko dago egiteko…".

parte-hartze bikaina 
Guztira, 211 boto jaso zituzten 
epaimahaikideek. Boto bakoitzak 
hiru tabernetako pintxoen zigi-
luak jarrita eraman behar zituen, 
eta hamar botok ez zituzten hiru 
zigiluak jarrita –gutxiago zituz-
ten–; beraz, 201 boto izan dira 
onartuak. Hala, irabazleak 300 
euroko saria eta garaikurra jaso 
ditu. Horrez gain, botazioan par-
te hartu duten guztien artean 30 

euro zozketatu dira parte hartu 
duten tabernetan gastatzeko, eta 
irabazlea Ibai Alzola izan da.

Batzuek gehiago beste batzuek 
gutxiago, orokorrean 400 pintxo 
inguru egin dituzte tabernek 
eguenetik domekara bitartean, 

eta herritar asko probatu barik 
geratu dira, uste baino lehena-
go gastatzen zirelako. Horrez 
gain, Udalak ondo baloratu du 
ekimena, eta datorren urtera 
begira bigarren edizioa antola-
tzeko asmoa adierazi du.

naira tabernakoak Maite zubia zinegotziarekin sari banaketan. EskoriatZako udala

'udazkeneko bonboia', 
lehiaketako garaile
Eskoriatzako udalak antolatutako lehen pintxo txapelketan lau tabernak hartu dute 
parte, eta irabazlea naira izan da: onddoak, foie eta arrautza, laranja, curry eta 
ahuakate marmeladako oinarri baten gainean, pintxo horrek arrakasta izan du herrian

i.B Eskoriatza
20. Korrika datorren urteko mar-
txoaren 30ean hasiko da Otxan-
dion, eta Iruñean amaituko da 
apirilaren 9an. Horren harira, 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
pailazoek Tipi-tapa, Korrika 
ikuskizuna prestatu dute aurten: 
zapatuan, 17:30ean, Eskoriatzan 
izango da.
korrikaren inguruan da ikuskizun 
berria; zer dela eta? 
Korrikaren 20. edizioa dela eta, 
Korrikarekin eta AEKrekin zo-
rra sentitzen dugu. Gainera, 
Korrikako azken kilometroan 
korrika egingo dugu, herrian 
tokian tokiko euskararen gai-
neko eragileekin batera, eta hori 
oso polita izango da. Kanpotik 
ikusten duen batentzat arraroa 
edo absurdoa izan daiteke Ko-
rrika. Lekuko batean mezu bat 
sartu, eta milaka kilometro egi-
tea gau eta egun ideia eroa bada, 
baina gure jarduna, pailazogin-
tzatik, bizitza ere eroa da. Hala 
ere, ideia ero horiei esker gara 
garena, eta, euskarak aurrera 
egingo badu, bere kolorea ema-
ten diolako berezitasunetik mun-
duari da. 
protagonista berriak izango dituzue 
ikuskizunean? 
Euskal Herria zeharkatzen du 
Korrikak, eta Zeledonen lurra-
rekiko eta hizkuntzarekiko mai-
tasuna, Marijaiaren umorea, 
sorginen jakinduria, Patakon 
eta Ezkila kapitainaren elkar-
tasuna… bilduko ditugu, euska-
rak bere baitan hori guztia bil-
tzen baitu.

aurreratu dezakezu zerbait? 
Pupuk eta Lorek amari galdetzen 
diotenean, zer da euskara? Pi-
rritxek hitz politekin erantzun-
go die: "Euskara dela gure arima 
taza, munduari gure doinua 
ematen diogula euskararekin, 
euskara dela gure xirula-miru-
la, euskara dela gure neurrira 
egindako soinekoa…". Euskara 
gauza asko dira, hitz politak nik 
esan arren, Miren Amurizak 
ere asko lagundu digu. Ikuski-
zun dinamiko, alai eta diberti-
garria izango da.
diskoa ere atera duzue, ezta? 
Korrika Txikiaren kanta egin 
genuen bere garaian, eta, orain-
goan, Korrikaren eta euskararen 
inguruko eta Imanol Urbietaren 
kanta bilduma prestatu dugu. 
Urbieta euskara eta euskal hau-
rrarekin militantea izan da, eta 
elkarrekin lotura daukaten bi 
disko atera ditugu.

Aiora zulaika. tolosaldEko ataria

"ikuskizun dinamikoa, alaia eta 
dibertigarria izango da"
aiora zulaika paiLazoa
'tipi-tapa, korrika' ikuskizuna Eskoriatzan izango da

Hezkuntza foroak antolatuta, 
familientzako mendi irteera 
egingo dute domekan. 10:00etan 
Marisatik irtenda: Isuskitza-Lan-
da-Arlaban gaina. Makila eskuen 
eta ibili basuen lelopean, herri-
ko eta inguruko bazterrak eza-
gutu, ohiturak ikasi eta natura-
ren ezagutzan sakontzea eta 
gozatzea izango dira, besteak 
beste, irteeraren erronkak. 

Familientzat 
antolatutako mendi 
irteera domekan

Arrasateko Doke antzerki tal-
deak taularatuko duen Aingeru 
ala kurriloi? antzezlana domekan 
19:00etan izango da Zaldibar 
antzokian. Sarrerak lau eurotan 
egongo dira salgai aldez aurre-
tik kiroldegian bertan edo bibe.
me webgunean. XX. mendearen 
erdialdera kokatzen den hiru 
ahizparen istorio korapilatsua 
antzeztuko dute.

'Aingeru ala kurriloi?' 
antzerkia Zaldibar 
antzokian domekan

aitor beitia da nairako ugazaba 
jabi tostonekin batera, eta 
biak pozik agertu dira pintxo 
lehiaketak utzi duenarekin.
Pozik garaipenarekin? 
bai, baina, batez ere, 
herritarrek izan duten 
parte-hartzearekin. Ez genuen 
espero halako arrakastarik. 
jende ezberdina gerturatu 
zaigu tabernara eta hori 
pozgarria izan da.
Pintxo elaboratua prestatu 
duzue, zer izan da zailena? 

lan asko izan dugu pintxoekin. 
Prozesua da zailena, masa 
izoztu egin behar genuen 
arrautzaztatzeko…
datorren urtera begira? 
gustatuko litzaiguke bigarren 
edizio bat egitea, eta lehiaketa 
hau errotzea. antolaketa 
lanetarako laguntza emateko 
prest egongo gara, baina, hala 
ere, tabernen partetik 
parte-hartze handiagoa izatea 
gustatuko litzaiguke, hala, 
lehiatuagoa izateko… [barre]

i.b

"ez genuen 
espero halako 
arrakastarik"
aitor beitia
tabErnaria
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Eneko azurmendi LEintz gatzaga
"Iaz baino ahulagoa izan da 
aurten San Milixan azoka. Ez 
dakigu zergatik, baina jende 
gutxiago hurbildu da", adiera-
zi du Joannes Mendizabal kul-
tura zinegotziak. "Produktu 
eta material aldetik azoka abe-
ratsa izan zen, baina ez zen 
jende askorik hurbildu, egia 
esan. Gure termometroa taloak 
eta txistorrak izaten dira, eta 
dezente gelditu ziren soberan; 
beraz...", gaineratu du.

Udalak antolatutako autobus 
zerbitzu berezirik ez egoteak 
ere eragina izan zezakeela uste 
du zinegotziak. "Hala ere, ez 
dut uste horrek jende askori 
eragingo zionik", gaineratu du.

Hala ere, berrikuntza modu-
ra egin ziren buzkantzek eta 
ardikiak arrakasta izan zuten, 
guztia saldu zen eta.

25. edizioa 
Datorren urtean mende laur-
dena beteko du San Milixan 
azokak.

Hori dela eta, zerbait berezia 
antolatzekotan da Gatzagako 
Udala. "Oraindik ez daukagu 
ezer pentsatuta, baina ekitaldi 
indartsu bat egin gura dugu 
urteurren borobil hori ospa-
tzeko. Urte guztia daukagu hori 
pentsatzeko", azaldu du.

Azokaz gozatzera hurbildu ziren zenbait herritar. goiEna

Espero baino jende 
gutxiago San Milixanen 
produktu eta material aldetik azoka aberatsa izan arren, beste urte batzuetan baino 
harrera ahulagoa izan zen pasa den domekan; hala ere, buzkantzek eta ardikiak 
arrakasta izan zuten. beraz, zapore gazi-gozoarekin gelditu da udala.

Azokako postuetako bat. goiEna

Haurrak, zeramika tailerrean. goiEna

Hamar urte beteko ditu 
eskoriatzako ardo dastaketak
atxorrotx kultur elkarteak antolatutako ekimenean 
askotariko ardoak eta pintxoak izango dira Herriko plazan

i.B Eskoriatza
Atxorrotx Kultur Elkarteak an-
tolatutako ardo dastaketak ha-
margarren edizioa antolatu du 
zapatu honetarako. Herriko 
Plazan lau postu jarriko dira 
eta 18:30etan emango zaio ha-
siera dastaketari. Pates Zubiaren 
eskutik foie pintxo beroak egon-
go dira, kanpoko ardoak,  onduak, 
bereziak… besteak beste. 

Lau karpa jarriko dira, eta 
bertan hamahiru motatako ar-
doak jarriko dituzte. Lehen 
postuan, San Lorenzo Chianti 
(Italia), Vicento Sur Malbecc 
(Argentina) eta Bouquet Alella 
(Girona) ardoak izango dira. 
Bigarren postuan, berriz, Besos 
de Requeña (Alacant), Heredad 
Torresano (Madril) eta Ramos 
Ducher (Duero) ardoak. Hiru-
garren postuan, Segrel (Alba-
riño), Godello (Bierzo) eta New 
Age Semi Dulce (Argentina) 

ardoak. Laugarren postuan, 
berriz, Cantos Val Piedra (Guar-
dia), Baigorri (Samaniego), Be-
lezos ondua (Lapuebla de La-
barca) eta Kerixeta (Mendraka 
beltza) izango dira.

txartel bidez 
Pintxoen eta ardoen salmentek 
txartel bidezko funtzionamendua 
izango dute. Txartel bakoitzak 
euro bat balioko du eta ardo 
kopak zein pintxo bakoitzak bi 
txartel balioko du, nahiz eta 
txartel bakarreko pintxoak ere 
jarriko dituzten –pintxoa zehaz-
teko dago–.

elkartearen batzar orokorra  
Bestalde, zapatu goizean 11:30ean 
batzar orokorra egingo dute 
Hotela tabernako jantokian, eta 
Atxorrotx Kultur Elkartekoek 
dei egin gura izan diete bazkide 
guztiei bertaratu daitezen.

i.B Eskoriatza
Debagoieneko udalek, Deba Ga-
raia Landa Garapen Elkarteak 
(LGE), Gipuzkoako Foru Aldun-
diak eta Hazi Fundazioak Deba-
goieneko 2015-2020rako Landa 
Garapen Programa (LGP) landu 
dute. Programa horren helburua 
da bailaran dauden oztopoei 
edota arazoei irtenbideak ema-
tea, eta horren berri ematen 
izango dira datorren martitze-
nean Eskoriatzan. 

Maiatzaren 24rako, Arantza-
zun, Lurraren transmisioa gaz-
teen instalakuntzan lan-saio bat 
antolatu zuten, eta oraingo ho-
netan ere gai hau sakondu nahi 
dute. Hala, hitzaldia azaroaren 
22an egingo da, Eskoriatzako 
kultura etxean, 18:00etan. Hi-
tzaldian, Iker Elosegi –Euskal 
Herriko Laborantza Ganbarako 
teknikaria– eta Maite Aristegi 
–baserritarra– izango dira. Jo-

rratuko diren gaiak, berriz, ho-
nako hauek izango dira: lurraren 
transmisioa gazteen instalakun-
tzan; oztopoak eta aukerak, Ipar 
Euskal Herriko esperientzia, eta 
zuzenbide zibil legearen alda-
keta; herentzia eta transmisioe-
tan eragina. 

Hitzaldi hauekin, baserritar, 
gazte eta herritar ezberdinak 
elkartu nahi dira lehen sekto-
reari bultzada emateko eta gai 
honetan sakontzeko.

irteera aiherrara 
Bestalde, Ipar Euskal Herrian 
izan diren kasuen esperientziak 
jasotzeko asmoz, Aiherra herri-
ra irteera antolatu dute azaroa-
ren 26rako, zapaturako.

Egun osoko irteera izango da 
eta Iker Elosegik gidatuko du. 
Interesa duenak 656 781 415 te-
lefonora deitu dezake azaroaren 
23a baino lehen.

Lehen sektoreari bultzada 
emateko hitzaldia egingo da
'Lurraren transmisioa gazteen instalakuntzan' hitzaldia 
kultura etxean egingo da, azaroaren 22an, 18:00etan



Baietz 1.000! arrasateko dendariekin ere euskaraz.

arrasateko dendetan euskaraz jarduteko konpromisoa hartuko duten herritarrak behar ditugu. 
zatoz argazkia ateratzera: azaroaren 21ean baZen, 10:00 eta 13:00 artean eta musakolako kiroldegian eta mojategin, 16:30 eta 19:30 artean.
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Maider arregi antzuoLa
Urtebete pasatxo karguan, An-
tzuolako Gizarte Ongizate zine-
gotzi Alaitz Igarzabalek balora-
zioa egin du. Berdintasunaren 
bidean egindakoaz eta egiteko 
dagoenaz jardun du.
zein urrats egin ditu antzuolako 
udalak berdintasunean eragiteko? 
Bideberrik bultzatuta [Elgetak, 
Leintz Gatzagak eta Antzuolak 
osatzen duten gizarte zerbitzuen 
mankomunitatea]. Berdinbidean 
programan parte hartzen du 
Antzuolako Udalak ere. Berdin-
bidean, Gipuzkoako 10.000 biz-
tanletik beherako herrietan  
berdintasun politikak sustatu 
eta indartzeko; Gipuzkoako Foru 
Aldundiak martxan jarritako 
programa da. Horretan dihar-
dugu buru-belarri lanean.
berdinbidean plana zein fasetan 
dago egun antzuolan? 
Berdinbidean planak 2010. ur-
tean hasi zuen ibilbidea. Eta 
aurten, hiru lan ildo nagusitan 
oinarritutako plangintzak gara-
tzen hari gara Antzuolako Uda-
lean. Lehen ildoa: Mainstreaming 
eta Gobernantza. Berdintasun 
politikak zeharkakotasunez lan-
tzeko estrategia da; baina Uda-
letik hasitakoa izango da. Biga-
rren ildoa: balioen aldaketa eta 
emakumeen jabetza. Emakumeen 

parte-hartze soziopolitikoa sus-
tatzeko politikak eta gizarte an-
tolakuntza erantzunkidea bate-
ratzeko ekimenak dira. Berdin-
bidean jabetza eskola; Jaiak 
berdintasunean; Erantzunkide-
tasuna bultzatzea; eta Emakume 
zaintzaileak. Eta hirugarren lan 
ildoa: indarkeria matxista pre-
benitzeko politikak eta arreta 
hobetzeko neurriak. Honetarako, 
plangintza bat landu dugu; ber-
tan, lortu nahi diren helburuak 
eta hauek lortzeko bultzatuko 
diren neurriak eta ekintzak fin-

katzeko lanean dihardugu Uda-
leko Ongizate sailetik.
zer dago egiteko? 
Lehenengo, sentsibilizazioa da; 
gizartean eragitea. Berdintasu-
na gizartean egon behar lukeen 
ezinbesteko balio bat dela kon-
turatzea, alegia.
orain, zein asmo du udalak? 
Oraingoz, esku artean aipatu 
dudanarekin gabiltza lanean. 
Teoriatik praktikara pasa eta 
funtzionatzea eta martxan jar-
tzea nahikoa erronka dela esan-
go nuke.

lanean egunero jarraitzea ezinbes-
tekoa dela uste duzu gizartea guz-
tiz sentsibilizatzeko? 
Bai; lan asko dago, arlo batzue-
tan gehiago beste batzuetan bai-
no, baina lanean egunero jarrai-
tu behar dugu bai udaletan, 
baina baita egunerokoan, nor-
banakoetan... egunero landu 
beharko litzateke berdintasuna.
Herritarrek berdintasunaren gai-
neko kontzientziarik badute?
Kontzientzia orokorra bai, inork 
ez dizu esango sexuen arteko 
berdintasunaren kontra dagoe-
nik. Baina gauza txikietan dau-
kagu kontzientziatu beharra, 
egunerokotasunean.
indarkeria Matxistaren kontrako 
nazioarteko eguna ate-joka dago. 
zein ekintza prestatu dituzue?
Bai, datorren egubakoitzerako 
antolatu ditugu zenbait ekintza. 
Batetik, urtero egiten dugun 
elkarretaratzea egingo dugu 
Herriko Plazan arratsaldeko 
zazpietan hasita. Herritar orori 
dei egiten diegu parte har de-
zaten. Gainera, gaueko hama-
rretan film emanaldia eskaini-
ko dugu Torresoroa aretoan: 
Prohibido recordar. [Bertan, 
1937 eta 1944 urte bitartean fa-
xistek Saturrarango hondartza-
ko bainuetxea emakume-kartze-
la bihurtu zuten. Espainiako 
toki guztietatik ekarritako 4.000 
emakume errepublikano baino 
gehiago izan zituzten giltzapean]. 
Herritarrei gogorarazi ere, pun-
tu morea daraman zapia esku-
ragai dutela bi euroren truke 
udaletxeko bulegoan. Tarte hau 
aprobetxatu gura dut zapia etxe-
ko balkoi eta leihoetan jartzeko 
deia egiteko. Iazko arrakasta 
ikusita, aurten ere kaleratu di-
tugu zapiak.
zein da ekintza horien guztien hel-
burua? zer lortu gura da?

Berdintasuna eta emakumeen 
eskubideak gizartean txertatzea 
balio bezala; eta ez legeak edo 
ez dakit zeinek esaten duelako. 
Gizartean integratu beharra 
dugu berdintasuna.
eta aurrera begira zein izango da 
udalak egingo duen urratsa?
Gobernantzan eta Mainstrea-
ming-ean berdintasuna txerta-
tzeko lanean, idazkariek eta 
kontu hartzaileek formazio  bat 
egin dute; eta orain, zinegotziei 
tokatzen zaigu. Berdintasuna 
arlo guztietako zeregina da eta.
gaztetxoengana iritsi zarete? Hez-
kuntza mailan landu duzue eurekin 
berdintasunaren gaia?
Bai; gazte txokoarekin beti gau-
de harremanetan eta urtero egi-
ten dute berdintasunari eta in-
darkeria matxistari buruzko 
tailerren bat. Formazioan eta 
kontzientziatzean baitago gakoa. 
oinarria sentsibilizatzea da? Hez-
kuntzan eragitea?
Bai, hezkuntza eta baita sentsi-
bilizazioa ere; biak dira oinarri 
eta beharrezkoak.

Antzuolako Udaleko Gizarte ongizateko zinegotzi Alaitz igarzabal. maidEr arrEgi

"Berdintasuna gizarteko 
balioa izan behar da"
alaitz igarzabal gizartE ongizatE zinEgotzia 
azaroaren 25a, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko Eguna, ate-joka dago. 
Hala, agintaldian zehar aurrera eramandako ekimenak azaldu ditu alaitz igartzabalek

"BErdinTaSuna ETa 
EMakuMEEn   
ESkuBidEak 
GizarTEan inTEGraTu 
BEhar dira"

Udalak bi pertsona kontratatu-
ko ditu, hiru hilabeterako, peoi 
eta garbiketa lanak egiteko udal 
langileekin batera. Eskaera Lan-
bideren bidez egin behar da, 
nahitaez, eta eskaera egiteko 
epea azaroaren 22an bukatzen 
da. Eskola ziurtagiria edo ba-
liokidea, gidatzeko B-1 baimena 
eta lehen hizkuntza eskakizuna 
derrigorrezkoak dira. 

Udazkenerako eta 
negurako bi peoi 
kontratatzeko deia 

M.a. antzuoLa
Astelehenean 10:30ean batuko 
dira, Olaranen, Auzokon parte 
hartuko duten emakumeak. "Da-
torren astelehenean berriro el-
kartuko gara, eta, oraingoan, 
hitz eta soinuen inguruan ari-

tuko gara,  hitz jokoen eta so-
noritatearen inguruan jolastuz... 
Kulturen arteko hitz jokoak 
izango dira. Helburua harrema-
nak estutzea eta euren hizkun-
tza eta euskara lotzea dira, hain 
zuzen ere", azaldu du Maite Te-

lleriak, Auzoko programaren 
dinamizatzaileak.  "Indarkeria 
matxista ere izango dugu ber-
bagai. Azalduko diet azaroaren 
25a zer den".

Emakumeen arteko auzoko 
saioa, baina, ez da ekimen be-
rria. Urtean zehar zenbait saio 
egin dituzte; hala, urrian egin 
zuteneko saioan udazkena izan 
zuten langai. "Udazkenaren ha-
siera ospatu genuen. Hosto leho-
rrak margotzen aritu ginen Au-
zoko emakumeok. Eta ondoren, 
Olarango leihoan jarri genituen". 

Auzokok saio berezia egingo du 
emakumeekin astelehenean
kultura ezberdinen arteko hitz jokoak egingo dituzte 
hizkuntzen arteko harreman zubia estutzeko asmoz

emakumeen eskulana. maitE tEllEria

Egitaraua: 
• 19:00: Elkarretaratzea 

Herriko Plazan.
• 22:00: Zinea Torresoroan: 

Prohibido recordar.
• 17:00: Gineako ipuin 

kontalaria, olaranen.

azaroak 25
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Maider arregi antzuoLa
Haur, gaztetxo, heldu, nagusi... 
euskarari eskutik lotuta eta fes-
taz gozatzen ibili ziren. "Helbu-
rua euskarak daukan garrantziaz 
sentsibilizatzea gurasoak eta 
haurrak. Izan ere, euskara asko 
hitz egiten den herri batek bes-
te herrietan –batez ere, gutxia-
go hitz egiten den herrietan– zu-
zeneko eragina dauka", azaldu 
zuen Euskara zinegotzi Jon 
Ugarteburuk.

Hala, patioan, txokolate-janaz, 
puzgarriez eta rap ikuskizunaz 
gozatzeko aukera izan zuten, 
besteak beste. Ondoren, Olara-
nen Kike Amonarriz soziolin-
guista eta komunikatzaileak 
herriko egoeraz jardun zuen.

 

erabileran eraginez
Antzuolan, euskararen arnas 
gune izanik, gaztetxoen artean 
euskararen erabilera jaitsi egin 
dela antzeman zuten Udalak, 
Uemak eta Emunek. Hala, horri 
aurre egiteko proiektu pilotua 
abian jarri zuten ekainean abia-
tutako elkarlanean herriko hain-
bat eragilerekin.

Eta hor eragin eta hausnartu 
guran, atzo, Kike Amonarrizek 
Antzuolan euskaraz hitz egitea-
ren beharraz jardun zuen, gu-
rasoen eta gaztetxoen kezkak 
argituta.  "Daukagun kezka na-
gusia, beharbada, arnas gunee-
na da. Baina, egin kontu, herri 
txikietan kanpoko edozein era-
gin berehala nabaritzen da; oso 
herri zaurgarriak (fragilak) di-
relako", azaldu zuen Amonarri-
zek. Eta herriko zenbait datuk 
harridura eragin zion: "Atentzioa 
eman dit azken 15 urteetan gaz-
teek, sistematikoki, haurrek 
baino gehiago euskaraz hitz 
egiteak". Baita uneren batean 
gazteen  %100ek euskaraz egin 
izana. Nahiz eta normala den 
moduan gero datu hori zerbait 
jaistea". Baina beheranzko joe-
ra ere ikusten duela esan zuen, 

kezkaz. "Euskararen erabileran 
eta ezagupen mailan aldaketak 
gertatzen ari dira; ez Antzuolan 
soilik, baita gainontzeko herri 
eta hiriburuetan ere. Baina az-
pimarratu behar da datuak po-
sitiboak direla. Ikusten ari gara 
geroz eta hiztun gehiago ditu-
gula eta erabilera  gorantz doa-
la; leku batzuetan beste batzue-
tan baino motelago."

Amonarrizek azpimarratu gura 
izan zuen euskara gazteen eta 

haurren artean hitz egiten dela 
nagusiki; helduen eta zaharren 
artean baino gehiago. "Euska-
raren berreskuratze laneko abia-
puntua hori da. Irakaskuntzan 
lan egin behar da, baina gazteei 
ere galdetu behar diegu arrazoi 
horren atzean zer dagoen: moda, 
kanpotik etorritako jendea... 
arrazoiak detektatu behar dira 
eta gero, zer dinamika bultzatu, 
erabili, behar den jakin hutsune 
horiek betetzeko".

Gaztetxoak Aitor Mendizabalekin solasean.  imanol bEloki

herri txikietan eredu da 
euskararen erabilera
Euskararen eguna aurreratu egin dute antzuolan, eta, atzo, euskararen erabilerak 
daukan garrantziaz jardun zuten herriko hainbat eragilek herritarrekin. gaztetxo zein 
heldu, guztien esku dagoela euskararen biziraupena aldarrikatu zuten

Txokolate-janaz gozatu zuten bertaratutakoek. imanol bEloki

Azaroaren 22an da Santa Zezilia 
eguna, martitzena. Eta aurten 
ere, hutsik egin gabe, herriko 
txistulari taldeak alaituko du 
arratsaldea musikarekin. Ilun-
tzeko zazpietan, herriko kaleetan 
barrena ibiliko dira Santa Ze-
ziliako biribilketa jota. Kalejira 
egingo dute, eta herritarrak 
gonbidatuta daude musikarekin 
egunaz gozatzera.

Santa Sezilia egunean  
musika izango da 
nagusi txistulariekin

Herriko eragile eta herritarrekin 
txosna batzordea osatzeko ba-
tzarra deitu dute gaurko Olara-
nen 18:30ean. "Urte askoan ber-
dinak ibili gara txosna batzordea 
aurrera atera nahian, eta, azke-
nean, nekatu egin gara. Hala, 
herritik eta herriarentzako izan-
go dena eta talde desberdinen 
artean antolatutako batzordea 
osatu gura dugu", azaldu dute.

Txosna batzordea 
sortzeko batzarra 
gaur, egubakoitza

Bihar, gaztaina jana egingo dute 
erretiratuek 18:00etan. 70 kilo 
gaztaina prestatuko dituzte. Eta, 
azaroaren 29an abiatuko dute 
herriko karta txapelketa. Parti-
dak azaroaren 29an eta 30ean 
eta abenduaren 1ean eta 2an 
jokatuko dituzte. Izen-ematea, 
azaroaren 28ra arte Landatxo-
peko lokalean bertan arratsal-
deko lauretatik seiak bitartean.

Gaztaina jana eta 
karta txapelketa 
Landatxopen

Antzuolako Sortuk herritarrei 
birfundazio prozesuan parte 
hartzeko dei egin die partehar-
tu.sortu.eus-en akreditatuz. Bai-
ta ere bihar Donostiako Sorturen 
Iratzar aretoan izango den po-
nentziaren aurkezpenean eta 
eztabaidan. Aurkezpena 10:30ean 
hasiko da. Antzuolarrek 09:30ean 
Olarandik autoetan joateko hi-
tzordua egin dute.

Sorturen 
birfundazioan parte 
hartzeko deia

Herria garbi mantentzeko "ez 
zikintzea" dela oinarri dio udalak
Herria txukun mantentzeko eskatuz, antzuolako udalak 
kontzientziazio gutuna kaleratu du asteon

M.a. antzuoLa
Herria garbi mantentzeko hel-
buruarekin, "kontzientziazio 
lanean jarraitzeko asmo sendoa" 
du Udalak. Hala, asteon ikaslee-
kin eta Herri Eskolarekin elkar-
lanean ekimen hezitzailea abian 
jarri du. "Adostu genuen esko-
larekin astelehenean patioa ez 
garbitzea, eta, modu horretan, 
eskolako umeek patioa nola ze-
goen ikusi zuten. Ondoren, ge-
letan gaiaz berba egin eta haus-
narketa egin zuten. Gero, talde-
ka banatu eta udal langileekin 
batera eskolako patioa garbitu 
zuten", azaldu du Beñardo Kor-
tabarria alkateak. 

Helburua garbitasunaren gaia 
mahai gainean jartzea eta etxee-
tan hausnartzea dela gaineratu 
du: "Ekintza horrekin batera, 
gutuna eman zitzaien ikasleei; 
hala, etxean berba egin eta haus-

narketarako bide izatea gura 
genuen. Izan ere, garbitasun 
falta ez da bakarrik umeen kon-
tua, nagusiok ere zerikusi han-
dia dugu horrekin, eta horren 
guztiaren helburua gaia mahai 
gainean jartzea zen, eta etxeetan 
horri buruz hitz egitea".  

Udalak kaleratutako gutunak 
dio "oinarria ez zikintzea" dela. 
"Herria zikin dagoela erraz esa-
ten da, baina kontuan hartu ez 
dela berez zikintzen. Guk zikin-
tzen dugula. Denon ardura da 
ez zikintzea". 

Azken boladako errespetu fal-
taz ere ohartarazi du Udalak: 
"Aulkiak puskatu, ateak, leihoak, 
erre, pixa egin, desorduetan 
kolpeka jardun... Edozer gauza 
ez da zilegi. Errespetua, gauzei 
eta pertsonei". Eta gaineratu 
dute berriro pilotalekua zabalik 
dagoela herritarrendako.
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L.z ELgEta
Elgetan Berbetan ekimeneko 
kideek Debagoieneko mintza-
lagun taldeek egindako lehen 
ekintza bateratuan parte har-
tzeko aukera izan zuten za-
patuan.  Hala, Elgetako zortzi 

lagun Elorrion elkartu ziren 
Debagoieneko beste hogei 
mintzalagunekin. Batera Ar-
giñetako nekropolia eta ber-
tako hilharriak, Zenitakolea-
ko errota eta Uratsa izenare-
kin ezagutzen den sulfurodun 

iturria bisitatu zituzten. Bi-
sita oso interesgarria izan 
zela adierazi dute. "Gauza oso 
bereziak entzun genituen", 
esan du mintzalagun Sonia 
Mirandak. "Gidariaren azal-
penak oso onak izan ziren 
eta asko ikasi dugu", gehitu 
du mintzalagun Iratxe Bra-
vok. 

Asmoa da Debagoieneko 
mintzalagunek ekintza bate-
ratuak egitea hilean behin. 
Lehenengoak harrera oso ona 
izan du.

Mintzalagunek elorrion egin 
dute lehen ekintza bateratua
argiñetako nekropolia, zenitakoleako errota eta 
sulfurodun uratsa iturria ezagutu zituzten

Mintzalagun taldea zenitakoelako errotaren gainekoak entzuten. iratxE braVo

Larraitz zeberio ELgEta
Pintxo domeketako egitarauaren 
barruan, bisita gidatu berezia 
egin zuten domekan Elgetan. 
Hamabost bat lagunek entzun 
zituzten Nerea Villa elgetarraren 
azalpenak eta hainbat nobeda-
deren berri eman zuen. 

Iritzi kontrajarriak eragin ditu 
sakristian dagoen Juan Bautis-

ta de Aranbururen triptikoak. 
Kopia edo Flandriako eskolakoa 
den zalantzan egon da azken 
urteetan. Egindako azken iker-
ketek, ordea, triptikoa  XVI. 
mendekoa dela defendatzen dute. 
"Munduko edozein museotan 
egoteko moduko obra da", adie-
razi zuen bisita gidatuan Mano-
lo Cainzos historialariak.

Albiste da, baita ere, Sevillan 
egingo duten erakusketa bate-
rako eskatu dutela aldare nagu-
sian dagoen Amabirjinaren jaio-
tza koadroa. Murillo margola-
riaren eskolaren gaineko atzera 
begirako erakusketa prestatzen 
dihardute eta bertan egongo da 
ikusgai Elgetako koadroa hu-
rrengo urte amaieran. Nerea 

Villak azaldu zuen Murilloren 
eskolako Juan Simon Gutierre-
zenak direla aldare nagusiko 
koadro gehienak. "Hasiera ba-
tean, koadro guztiak eskatu zi-
tuzten, baina adostu dugu ba-
karra eramango dutela, eta 
Amabirjinaren jaiotza izango 
da", gaineratu du Elgetako pa-
rroko Juan Cruz Juaristik. 

intereseko beste artelan batzuk 
Jasokundeko Amari eskainia 
da Elgetako eliza eta XIV. men-
dekoak dira lehenengo aztarnak. 
Bisitariek adi entzun zituzten 
Otxoa Donor de Olaegiren eta 
Jalotza etxeko Calahorrako in-
kisidore Martin Saez de Ibarra-

ren hilobi gotikoen gainekoa 
azalpenak. Horrekin batera San-
tiagoren albo-erretaularen eta 
aldare nagusian dagoen Uriar-
teko Amaren irudiaren gaine-
koak. Sakristiak ere altxor uga-
ri gordetzen ditu: Pablo Uranga 
margolariaren hiru pieza esan-
guratsu, Santa Anaren XIV. 
mendeko irudia edo erromesen 
ospitaleko Maria Magdalenaren 
irudia. Bisitan interes berezia 
sortu zuten koruko organo erro-
mantikoak eta kanpandorreak. 
Organo-jotzaile Lorea Larraña-
gak pieza bat eskaini zuen eta 
kanpandorreko kanpaiak mugi-
menduan ikusteko aukera izan 
zuten bisitariek.

Herritar taldea domekako bisita gidatuan Uriarteko Amaren irudiaren inguruko azalpenak entzuten. l.Z.

Elizan dauden artelan 
baliotsuak ezagutzen
pieza esanguratsuak daude Elgetako elizan. azken ikerketek baieztatu dute xVi. 
mendekoa dela Juan bautista de aranbururen triptikoa. aldare nagusian dagoen 
Amabirjinaren jaiotza koadroa, berriz, erakusketa baterako eskatu dute sevillatik

Herriko pintxo lehiaketara aurkeztutako pintxoak dastatzeko azken 
aukera izango da domekan Elgetan. Euro bateko prezioan izango 
dituzte salgai tabernariek, eta bezeroek martxan dauden 
lehiaketetan parte hartzeko azken aukera izango dute: pintxoen 
osagaiak asmatzeko lehiaketa eta Publikoaren saria izendatzeko 
prozesua. udalak jakinarazi du aste barruan emango duela 
lehiaketa guztien emaitzen berri; tartean, aurreko aste bukaeran 
egindako argazki lehiaketarena. Zortzi lagunek hartu zuten parte. 
domekan, bestalde, Elgeta kantuan ekimenak bat egingo du 
hirugarren pintxo domekarekin. abeslari taldea 13:00etan abiatuko 
da herriko plazatik eta gustura hartuko dituzte partaide berriak. 
kantu liburua salgai izango dute.

badator azken pintxo domeka

Amabirjinaren jaiotza koadroa. l.Z. Aranbururen Flandriako triptikoa. l.Z.
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Larraitz zeberio ELgEta
Arazoa larria da eta Elgetan ere 
hainbat sentsibilizazio ekintza 
iragarri dituzte azaroaren 25era-
ko, Indarkeria Matxistaren Kon-
trako Nazioarteko Egunerako.

Goizean goizetik herritarrek 
eskuragarri izango dituzte pa-
parrean jartzeko lazo moreak. 
Udalak herriko dendetan eta 
tabernetan banatuko ditu, eta 
doan hartzeko moduan jarriko 
ditu. Aldarrikapen egunaren 
seinale puntu morea ere lehe-
nengo ordutik egongo da ipini-
ta udaletxeko balkoian. 

Ekintza nagusiak 18:00etatik 
aurrera izango dira, eta herriko 
plazan kokatuko dituzte. Asmoa 
da neska-mutikoen artean globo 
moreak banatzea. Horiek puz-
tutakoan, lazo more erraldoi bat 
egingo dute globo guztiak elka-
rren ondoan lotuta.  

Herritarrak 19:00etako elka-
rretaratzean parte hartzera dei-
tu ditu Udalak. Hamabost mi-
nutuko elkarretaratze isila izan-
go da eta Emakumeenganako 
indarkeriarik ez! lelopean egin-
go dute. Elkarretaratze horretan 
bereziki gogoan izango dituzte 
indarkeria matxistaren eraginez 
azken hamabi hilabeteotan Hego 
Euskal Herrian hil dituzten bost 
pertsonak: lau emakume eta 
ume bat. Silueta bana irudika-
tuko dute lurrean eta krabelin 
gorriak eskainiko dizkiete.

bertsoak, poesia eta afaria 
Elkarretaratzearen ostean, egun 
horretarako herrian propio sor-
tutako bost bertso abestera gon-
bidatuko dituzte bertaratutakoak. 
Aitorren hizkuntz zaharra doi-
nuarekin abestuko dituzte eta 
Elgetako koruak parte hartuko 
du ekintza horretan.

Gaztetxeak ere bi hitzordu 
antolatu ditu Indarkeria Matxis-
taren Kontrako Egunerako. Poe-
sia saio musikatua eskainiko 
dute Soraluzeko Mantazpitik 
taldeko kideek, 19:30ean. Ordu-

bete inguruko iraupena izango 
du emanaldiak eta sarrera doan 
izango da. Afaria ere iragarri 
du gaztetxeak. 21:30ean egingo 
dute eta prezioa hamar euro da. 
Interesatuek Haizea tabernan 
eman behar dute izena eguazte-
na baino lehen, hilak 23. Menua 
hauxe da: pasta-entsalada, solo-
moa piperrekin, postrea, ogia, 
kafea, sagardoa eta ura.

eskolan tratu onen horma 
Herri Eskolan ere landuko dute 
gaia. Iaz hasi ziren eta aurten 
ere tratu onen horma egingo 
dute, guztiek elkarlanean, umeek 
etxetik eramandako argazkiekin.  
Elkarrenganako tratu onak bul-
tzatu gura dituzte horrela.

dokumentala udaletxean 
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Eguna baino bi egun lehena-
go Prohibido recordar izeneko 
ikus-entzunezkoa eskainiko du 
Udalak udaletxeko osoko bilku-
ren areto nagusian. Bideberri 
mankomunitatearen eskutik 
dator dokumentala eta 1937tik 
1944ra Saturrarango espetxean 
preso egondako hainbat emaku-
meren testigantzak jasotzen ditu. 
Frankismoaren espetxe handie-

netakoa eta krudeletakoa izan 
zen. 16 eta 80 urte bitarteko bi 
mila emakumetik gora egon 
ziren bertan preso. Emanaldia 
19:00etan izango da eta sarrera 
doan da. Iraupena ordubete in-
gurukoa izango da.

indarkeria matxista salatzeko iaz udaletxe aurrean egindako elkarretaratzea. l.Z.

indarkeria matxista 
salatzeko ekintza sorta 
Emakumeenganako indarkeriari ez! lelopean elkarretaratzea deitu du udalak 
azaroaren 25erako, eta herrian propio prestatuko bertsoak abestuko dituzte 
amaieran. gaztetxeak, berriz, poesia saio musikatua eta afaria iragarri ditu

piLota txapELkEta

eMAitzAK - 4. jArDunALDiA

i. retolaza - m. Elkoro  /   

j.m Zubiaurre - P. larrea  18-01

o. Erostarbe - g. arizmendiarrieta /  

a. Elortza - o. sarasua  15-18

j. mañarikua - b. arabaolaza /  

E. ormaetxea - a. Valle 18-16

d. cantabrana - t. de Vega /  

E. garate - E. maguregi  18-10

pArtiDuAK, 5. jArDunALDiA

gaur, barikua, 18:30Ean

i. ugarteburu - s. bouzas  /    
a. telleria - a. ibarluzea
o. Erostarbe - g. arizmendiarrieta /  
d. cantabrana - t. de Vega
E. ormaetxea - a. Valle /   
E. garate - E. maguregi  
j. mañarikua - b. arabaolaza /  
m. beretxinaga -     
0i. unzetabarrenetxea

L.z. ELgEta
Enplegu planaren barruan Uda-
lak egingo duen kontratazioa 
da, eta Ainhoa Bernabe mutri-
kuarrak hartuko du lanpostua 
%60ko lan-jardunarekin. Kultu-
ra, euskara, hizkuntza eta tu-
rismo gaiak jorratuko ditu.

Kultura gaiekin lotuta, Udalak 
jakinarazi du hiru lagunek jaso 
dutela Espaloia kafe antzokiaren 
prozedura negoziatuan parte 
hartzeko gonbidapena. Hilaren 
29ra arte dago nork bere pro-
posamena idatziz aurkezteko. 
Izan ere, egun horretan elkar-

tuko da kontratazio mahaia 
jasotakoen lehenengo azterketa 
egiteko. 

ipuinak eta gaztelekua
Gaur, barikua, bi ipuin konta-
lari saioa egingo dituzte liburu-
tegian: 16:40ean bost urtetik 
gorakoendako eta 17:25ean bi 
urtetik gorakoendako.

Gazteleku zerbitzuan, berriz,   
ate irekiak dituzte bihar eta etzi, 
16:30ean. Domekan Izar Iraza-
balek, Aitzol Oiartzabalek eta 
Iratxe Bravok dituzten afizio 
ikusgarrien berri emango dute.

teknikari berria izango du 
udalak eguaztenetik aurrera
sei hilabeteko kontratua izango da eta kultura,  
euskara, hizkuntza eta turismo gaiak landuko ditu 

Aurten ere Hondarribiko arraun-
lariekin egun-pasa egingo dute 
Elgetako jarraitzaileek. Irailean 
amaitu zen denboraldia, eta, 
atseden denbora baliatuz, zapa-
turako gonbidatu dituzte Elge-
tara. Goiz erdian iritsiko dira 
herrira, eta, urtero moduan, 
pilotan eta bolotan egingo dute 
txikiteoa hasi aurretik. Bazkal-
du aurretik Hotz Bergarak kafe 
antzokian antolatu duen aur-
kezpen ekitaldian hartuko dute 
parte arraunlariek. Ondoren 
egingo dute bazkaria, eta au-
rreikuspena da 55 bat lagun 
elkartzea. "Arraunlari asko da-
toz eta zuzendaritza batzordetik 
ohikoa baino jende gutxiago", 
esan dute antolatzaileek.

Zapatuan ongietorria 
Hondarribiko 
arraunlariei

Siriako errefuxiatuen aldeko 
beste ekimen bat antolatu dute  
Hotz Bergarakoek. Beste hainbat 
talderekin lankidetzan, maila 
eta modalitate askotariko kiro-
lariek emandako 96 sari zozke-
tatuko dituzte urtarrilaren 28an. 
Espaloia kafe antzokian egingo 
dute kanpainaren aurkezpena, 
bihar, zapatua, 13:00etan. Kiro-
lariek emandako materiala ja-
rriko dute ikusgai eta kanpai-
naren nondik norakoak azaldu-
ko dituzte. Martxan jarriko dute 
baita ere zozketako txartelen 
salmenta. Ekitaldi irekia da eta 
materiala eman duten kirolari 
guztiak daude gonbidatuta. Kafe 
antzokiko taberna zabalik izan-
go da 12:00etan. 

Beste kanpaina bat 
aurkeztuko du Hotz 
Bergarak bihar

azaroak 23
• 19:00 Prohibido 

recordar pelikula 
udaletxeko areto 
nagusian. sarrera irekia.

azaroak 25
• 18:00 globo moreen 

banaketa eta denen 
artean lazo erraldoiaren 
osaketa plazan.

• 19:00 Elkarretaratzea.
• 19:15 kantua Elgetako 

koruaren laguntzarekin.
• 19:30 mantazpitik 

taldearen poesia saio 
musikatua gaztetxean.

• 21:30 afaria gaztetxean.

azaroak 25 
egitaraua
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

Maite Txintxurreta bErgara
Azaroaren 25ean, datorren egu-
bakoitzean, Emakumeen Aur-
kako Indarkeriaren Kontrako 
Nazioarteko Eguna da. Horren 
harira, udalak eta Martxanterak 
talde feministak arlo horrekin 
lotutako hainbat ekintza anto-
latu dituzte.

Antolatutako egitarauaz gain, 
talde biak eraso edo erailketa 
sexista gertatzen denerako udal 
erantzun prozedura prestatzeko 
elkarlanean ere badihardute.

emakume pilotariak 
Datorren eguaztenean, azaroak 
23, emakumeen kirolari buruz 
hausnartzeko parada izango da; 
hain zuzen, emakume pilotariei 
buruz. Izan ere, Zabalotegi are-
toko zineklubean Las Pelotaris 
eta Pilota Girls dokumentalak 
emango dituzte, 20:00etan, eta 
bukatzean solasaldia izango da. 

Las Pelotaris-ek euskal pilo-
tako emakumeak ditu protago-
nistatzat. Istorio desberdinak 
kontatzen dira; esaterako, XX. 
mende hasieran Euskal Herrian, 
Kuban, Filipinetan eta Mexikon 
frontoiak betetzen zituzten erra-
ketistak azaltzen dira.

Pilota Girls, berriz, Bilbon 
kokatuta dago, eta zinemako 
zein bideoklipetako lengoaia 
darabil. Emakume pilotariak 

estereotipoen eta sistemaren 
aurkakotzat erakusten dituen 
performancea da.

Mahai inguruan herriko pilo-
ta eskolako Reyes Azkoitiak eta 
Izaro Izarbe zestalariak hartuko 
dute parte. Maite Aristegik gi-
datuko du saioa.

akelarrea
Azaroaren 25erako, 19:00etan, 
udaletxe aurrean, emakumeen 
aurkako indarkeria salatzeko 
kontzentrazioa deitu dute. 

Horren ostean, 20:00etan ake-
larre antipatriarkala egingo dute, 

musikaz lagunduta, eta queima-
da edaria prestatu eta banatuko 
dute. Hala, emakumeek jasaten 
duten biolentziaren adibideak 
erreko dituzte suaren bueltan.

'koadernoa zuri' antzezlana
Bukatzeko, abenduaren 11n, 
Hika antzerki taldearen Koader-
noa zuri antzezlana doan ikus-
teko aukera izango da Zabalo-
tegi aretoan, 19:00etan. Ama hil 
berritan, 20 urteren ostean atze-
ra ere elkartzen diren Begoña 
eta Arrate ahizpen istorioa kon-
tatzen du antzezlan honek.

zabalotegin emango duten 'Las Pelotaris' dokumentalaren fotograma. las PElotaris

Emakumeen aurkako 
indarkeria salatuko dute
azaroaren 25ean Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko Eguna da; 
bada, horren bueltan, salaketarako eta gaiari buruz gehiago ikasteko tartea izango da 
udalak eta martxanterak taldeak datozen egunotarako prestatutako hitzorduetan

Lehiakortasunari buruz

Egungo munduan kontzeptu klabea da lehiakortasuna; enpresek 
lehiakor izan behar dute, baita pertsonek ere; osterantzean, 
ezingo diegu oraingo gizarteko erronkei aurre egin.

Euskal enpresari entzutetsu batek zioen balorea gehitzen duen 
operazio bakoitzeko, beste 200ek ez dutela balorerik gehitzen. 
Ekintzarako sekulako marjina dugu hor.

Enpresek lanean dihardute balorerik gehitzen ez duten baina 
gure ekonomia  kaltetzen duten operaziook ezabatzen. Henry 
Fordek xahutzea esaten zion horri.

Zer ulertzen dugu lehiakortasunaz ari garenean? Bada, 
produktuak kostu egokian ekoiztea, etengabe prezioa, kalitatea 
eta eraginkortasuna hobetuaz, hau da, xahutzea ezabatuaz.

Hori talde lanarekin eta gestio adierazleekin egiten da, eta 
adierazle horiek betetzeko energia handia jarri behar da. Horri 
esker, bezeroari balore handiago kostu gutxiagorekin eskaini 
diezaiokegu.

Kontuan izanik administrazioak herrialde honetako 
enpresarik handienak direla, kontzeptuok arlo honetara 
ekarriaz, gutxiago gastatuaz herritarrei balore handiagoa 
ematea izango litzateke ideia. Horrek zergen jaitsiera 
ahalbidetuko luke, zerbitzuen lehiakortasuna etengabe hobetuz 
eta xahutzea ekidinez.

Hemen ez dut inoiz lehiakortasun eraginkorraren adierazleez 
hitz egiten aditu, baina, zergatik ez jarri halakoak 
administrazioetan ere. Hala, enpresekin alderatu ahal izango 
lukete, emaitzak analizatu.

nirE ustEz

MigeL LAzpiur

Datozen hilabeteetan zehar baz-
kidetza kanpaina berri bat ja-
rriko du martxan Jardun Eus-
kara Elkarteak. Kanpaina hori 
Euskaltzaleen Topaguneak bi-
deratu du, eta beste zortzi eus-
kara elkarterekin batera jarriko 
dute abian. Kanpaina horen 
aurkezpena azaroaren 21ean 
izango da, 19:00etan, Irizar jau-
regian. Aurkezpena herritarren-
dako irekia izango da.

Jardunek bazkidetza 
kanpaina aurkeztuko 
du astelehenean

Frankistak Bergaran sartu zi-
renetik 80 urte bete direla eta, 
Sortuk orduko gudari eta mili-
zianoak omenduko ditu bihar, 
zapatua, 13:00etan, Telesforo 
Monzon plazan. Egun berean, 
goizeko hamarretan, Sorturen 
birfundazio prozesuaren baita-
ko batzar irekia egingo dute 
Aranzadi ikastolan. Azalpen 
bideo bat ikusiko dute lehenik, 
eta ondoren eztabaida ireki.

Gudariei omenaldia 
eta Sorturen 
birfundazio batzarra

Osasun Zentroak Joint Commis-
sion erakundearen egiaztagiria 
lortu du, pazientearen segurta-
suna eta arretaren kalitatea 
ebaluatzen dituena eta nazioar-
te mailan ospe handia daukana. 
Debagoieneko ESIko zuzendari 
Andoni Arzelaik osasun-zentro-
ko profesionalak zoriondu ditu, 
eta eskerrak eman dizkie egu-
nero egiten duten lanarengatik. 

Osasun zentroko 
segurtasuna eta 
arreta saritu dituzte



GoienA ALdizkAriA  2016-11-18  Egubakoitza bergara      31

Maite Txintxurreta bErgara
Ipintzan harmailak jartzeko la-
nak joan den astean hasi ziren. 
30 metroko luzera izango dute, 
eta 150 jarleku, hiru ilaratan 

banatuta. Euritik babesteko ater-
pea izango dute, eta pareta gar-
denak. 140.880 euroko aurrekon-
tua dute lanek, eta hiru hilabe-
te iraungo dute.

Harmaila berriak eta Agorro-
singo kafetegiko terraza lotuko 
dituen pasarela bat ere eraikiko 
dute proiektu beraren barruan, 
gurpil aulkian dabiltzanendako 

irisgarritasuna bermatzeko. Ele-
na Lete alkateak nabarmendu 
du proiektu honek zelaia eta 
Agorrosin Kirol Gunea "gehiago 
lotzeko" balio izango duela.

Mekolaldeko zubia
Mekolalden, berriz, Mekolalde 
jatetxea zenaren ondoko zubia 
botatzen hasi ziren eguenean, 
eta hamar egun iraungo dute 
lanek. Alkateak azaldu du 2002. 
urtetik datorren proiektua dela 
zubia eraistearena. Aurreran-
tzean ibilgailuek zubi berria 
(zuri kolorekoa) erabili beharko 
dute ibaia igarotzeko.

Lanok bukatzean, oinezkoen-
dako pasarela bat egin nahi dute.

iñaki Ugarteburu eta elena Lete alkatea kirol teknikaria. m.t. Udal teknikariak eta obrako arduradunak eta alkatea, Mekolalden. andoni bodEs

Lanak abian ipintzan eta 
Mekolaldeko zubian
futbol zelaian joan den astean hasi ziren 150 ikuslerentzako tokia izango duten 
harmailak jartzeko lanak. Eguenean, berriz, mekolaldeko zubi zaharra botatzeko lanak 
hasi zituzten; oinezkoendako pasarela bat eraiki nahi dute toki berean

Mizpirualde egoitzaren astea 
ospatzen dihardute astelehena 
ezkero, eta makina bat ekimen 
izan dute egunotan. Irudian, 
esaterako, martitzenean Musika 
Eskolako hasiberrien eta akor-
deoi taldearen emanaldia. Gaur, 
egubakoitza, arratsaldean mu-
sikoterapia tailerra eta ondoren 
Moises Azpiazukoen dantza 
emanaldia izango dute. Bihar, 
berriz, meza eta bazkaria.

Mizpirualden makina 
bat emanaldi izan 
dituzte aste honetan 

Martitzeneko kontzertua. a. txintxurrEta
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claudio garcia

1976an sorrera aurretik bazen herrian club ciclista Vergares zeritzona; 
horiek, baina, zikloturistak ziren, eta lasterketak antolatzen zituzten 
gainerakoan. ume eta gaztetxoei aukera emateko sortu zen lokatza. 
argk.: lokatzaren hasieretako taldea, santa ana ermita aurrean, Porturekin. 

 lokatZa

oparotasuna argazkiaren garaian, 90eko hamarkada erdian, adibidez, 
sasoi oparoa bizi izan zuen ziklismo eskolak. kategoria batean bi talde ere 
izaten zituzten garaiak ziren. 50 ziklista agiri dira, adibidez, irudi honetan. 
argazkian: kategoria desberdinetako ziklistak, arduradunekin.

mikEl FrailE

Gorlako igoera c.c. Vergares-i lekukoa hartu eta 2001ean antolatu zuen 
lehen aldiz lokatzak –26.a–. contadorrek irabazi zuen. ohiko karrerez 
gain, tarteka bereziak antolatzen dituzte; profesionalenak, adibidez. 
argazkian: alberto contador, gorlako helmugan garaile, 2001ean.

claudio garcia

ricardo iturbe Hura jo daiteke lokatzak emandako txirrindulari hoberen. 
arazo fisikoengatik ez zen profesionaletara iritsi, baina Espainiako 
txapeldun izan zen eta olinpiar jokoetan parte hartu zuen. 
argk.: ricardo iturbe, garaikurra eta loreak eskuan, juanito suinagarekin.

lokatZa

Juanito Suinaga 1987an hil zen, 
presidente zela. jesus kortabarria 
Kaxeta-k hartu zuen postua.  
argk.: 1988ko lantaldea, kaxeta buru.

Julen iriondo bErgara
Zer ote ikustekorik joskintzak 
eta txirrindularitzak? Lokatza-
ren kasuan, Julian Porturena 
da biak elkarri lotzeko izena; 
jostunak konpontzen zizkien 
gaztetxoei bizikletak, txirrindu-
lari ohi eta zale handia izaki; 
hura eta Fermin Hernandez; eta 
Juanito Suinaga, Pello Larraña-
ga, Joxe Mari Gabilondo...

Bergarako kuadrilla baten 
izena zen Lokatza. Eta hala dei-
tu zuten 1976an sortutako esko-
la. Herriko gazteenengan bizi-
kletarako zaletasuna txertatzea 

helburu, ehunka dira 40 urteotan 
bertan ibilitakoak, 200dik gora 
kadete eta gazte mailetan.

Eta aipatzekoa lasterketak 
antolatzen egiten duten lana ere: 
makina bat karrera, Gurutz 
Arrietak Club Ciclista Vergares 
zenaren lekukoa pasa zienetik.

Bihar –zapatua– egingo dute 
40. urtemugako ospakizuna. 
10:00etarako frontoian jarri dute 
ordua bizikleta irteera egiteko; 
motza izango da, eta klubeko 
maillot zaharrekin joatea pro-
posatu dute Lokatzakoek. 
13:00etan, hilabete hasieratik 

Dixulan dagoen erakusketa ikus-
tera joango dira –eguneko omen-
duak protagonista dituena; aben-
duaren 2ra arte dago–, eta 
14:30ean 150 lagun batuko dira 
bazkaritan. 17:00etan hasita Aran-
zadiko gimnasioan egingo duten 
mahai-ingurua, berriz, irekia 
izango da; bazkaltzen izango ez 
direnek badute joaterik.

40 urteoi buruzko liburua ere 
ari dira egiten, eta zenbait gau-
za bihar erakutsiko dituzte. Bai-
na ekarpen gehiago ere jasoko 
lukete –lokatza_ze@hotmail.
com–, argazki edo bizipen eran.

zaletasunez 
lokazten 40 urte
izerditu, busti, nekatu, poztu, erori, altxatu, zikindu... bizikletarekin horiek guztiak lau 
hamarkadatan egin badituzte bergarako hainbat ume eta gaztetxok, 1976an zenbait 
lagunek Lokatza ziklismo Eskola sortu zutelako izan da. bihar da ospakizun nagusia

concorde hegazkina; Fidel 
castro presidente; montrealgo 
olinpiar jokoak; Rocky pelikula; 
edo jose luis Elkororen 
alkatetzapean bergaran izandako 
Alkateen mugimendua: lokatza 
Ziklismo Eskolaren sorreraren 
garaikideak dira. 40 urte pasa 
dira ordutik, 40 generazio 
eskolatik; bizikleten, erruberen, 

pedalen, mailloten edo boteilinen 
artean pasatako urteak izan dira. 
Fermin, Portu, juanito, Peio, 
kaxeta, joxemari, manolo, larra, 
mesner, ion ander, sanchez, 
iñigo, uribe, arantzeta; nire 
zuzendari izan ziren del teso eta 
leturia; sampruren lantaldea, 
motoristak, peto-pitoak. Eta 
beste asko. denak izan dira 

ezinbestekoak eskolaren 
pedalkadak mantentzeko. 
batzuetan azkarrago, besteetan 
motelago, baina beti martxan. 
bergarako udala, sumofic, 
igartua edo bolintxo okindegia 
bidelagun izan ditugu, baita 
boletoak eta bazkideak ere. Eta 
igor garitano, ricardo iturbe, 
maria cid edo mikel aristi, 
esaterako; txirrindulariak dira 
benetako protagonistak 
lokatzan, eta izaten jarrai 
dezatela! gora ziklismoa! 

gora lokatza! gora ziklismoa!
ion unaMuno Lokatzako prEsidEntEa
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goiEna

Gaur egungo egoera aurten, kadete mailako ziklista bat eta gazte 
mailako bi –aloña mendin ibili dira– baino ez zituen lokatzak. 2017an ia 
hogei txirrindulari izatea espero dute, alebin, infantil eta kadete artean. 
argazkian: 2015eko taldeen aurkezpena, orain arteko azkena.

goiEna

Egungo harribitxiak lokatzaren fruitu dira bergarak 2017an izango 
dituen hiru –oraingoz– profesionalak. delko-marseille taldean dabil aristi, 
eta Euskadi muriasen ariko dira lizarralde –aurten ere ibili da– eta irizar. 
argazkietan: Eneko lizarralde, mikel aristi eta julen irizar.

i.s.

1990era arte ibili zen 
lokatzan, entrenatzaile eta 
zuzendaritzan.
Lokatza izena esaten 
badizut, zer da burura 
datorkizuna? 
nire bizitzaren zati handi 
bat da [hunkitu]. ikusten 
duzu.
Lan eta ilusio handiak, 
momentu onak, txarrak. 
lana ugari. Eta, gainera, 
dirua jartzen, denok, baita 
gurasoek ere. baina 
gustuko gauzak egitea ez 
da kostatzen.
dena txirrindularitza 
maite zenutelako, 
gaztetxoei laguntzeko. 
nik senide bat nuen kas 
taldean ibili zena, carlos 
Etxeberria, eta hari 
jarraitzetik sortu zitzaidan 
zaletasuna. Porturi ere 
izugarri gustatzen zitzaion 
txirrindularitza, eta horrela 
hasi ginen. juanito 
suinaga batu zen gero. 
ahoz aho zabaldu zen, eta 
mutikoak eurak bakarrik 
etortzen ziren, ugari. 
lokatza sortzeko beste 
arrazoi bat izan zen 
mutikoak ez zitezen 
alkoholarekin eta 
drogekin-eta hasi.
zeu ere ibiltzen zinen. 
bai, ni ere ateratzen 
nintzen, gazte mailara arte, 
gero ezin nien jarraitu. beti 
ibili izan naiz bizikletan, 
neure kasa. lasterketetan 
hastekoa nintzenean, 15 
urterekin, bizikleta lapurtu 
zidaten. Eta ez nuen behin 
ere korritu. 

julEn iriondo

"zati handi 
bat da nire 
bizitzan"
FerMin Hernandez 
sortzaiLEEtako bat

biharko bazkarian jesus arantzabal, migel bengoa, santi aiastui 
eta jose inazio askasibar omenduko dituzte, profesional izanak 
denak. Haiekin eta txomin Perurena eta migel mari lasarekin 
mahai-ingurua izango da gero, arritxu iribarrek gidatuta.

omenaldia eta mahai-ingurua

Askasibar, Arantzabal, Bengoa eta Aiastui, dixulako erakusketan. m.arrEgi

txirrindularitzarentzat 
oparotasun handieneko garaiak 
ez direla-eta, ahalegin berezia 
ari dira egiten lokatzan 
txiki-txikitatik sorrarazteko 
umeengan bizikletarako 
zaletasuna. moduetako bat da 
tarteka-marteka antolatzen 
dituzten bizikleta Festak. 
urriaren 23an izan zen 
azkenekoa, eta lokatzakoak oso 
gustura geratu ziren 
parte-hartzaile kopuruarekin.

umeen parte-hartzea nahikoa 
sari ez eta, gainera, ezusteko 
polita jaso zuten festan izan zen 
neskatila baten partetik. Hura 
antolatu izanagatik eskerrak 
emanaz gutuna idatzi zuen 
neskatilak ikastetxerako, eta 
lokatzakoei ere iritsi zitzaien. neskatila baten gutuna. lokatZaUrriaren 23an egindako Bizikleta Festa. lokatZa

txikitatik zaletasuna sorrarazteko ahaleginean

Emakumeen lasterketak 2010ean osintxun egin zuten lokatzak 
antolatutako lehena. Hura egiteari utzita, 2014an eta 2015ean gipuzkoako 
itzulia hartu zuen bergarak, eta demasa kriteriuma egin dute aurten. 
argkazkian: erlojupekoa hastera, Emakumeen gipuzkoako itzulian, iaz.
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Maite Txintxurreta bErgara
Emon musika taldeak bukaera 
borobila eman dio Sua diskoa-
ren aurkezpen birari, duda ba-
rik. Izan ere, non eta Argentinan 
izan dira egunotan, Buenos 
Airesko probintzian dagoen 
Necochea Euskal Etxeak anto-
latu duten euskal astearen bai-
tan. Hala, joan den egubakoi-
tzean eta zapatuan kontzertu 
bana eskaini zuten, gauez. 

Emon taldeak Europatik kan-
po eman dituen lehendabiziko 
kontzertuak izan dira hauek, 
eta, kontatu dutenaren arabera, 
esperientziak ez ditu epel utzi 
taldekideak. Alderantziz, aho 
zapore ezin hobearekin itzuliko 
dira Euskal Herrira. 

esperientzia aberasgarria 
Taldekideen esanetan, esperien-
tzia "bikaina" izan da: "Argen-
tinara heldu ginenetik oso ha-
rrera ona izan genuen, etxean 
egongo bagina bezala sentiara-
zi nahi gintuzten". Azaldu dute 
bertako jendeak etxean hartu 
zituela, eta iritsi orduko sagar-
dotegiko menua ere bazutela 
mahai gainean, beraien zain. 

Harrera bero hori Emonek 
eskainitako bi emanaldietan 
ere igarri zuten, "kristorenak" 
izan zirela baitiote. "Jendez 
beteta, denak dantzan eta en-
tregatuta" ei zegoen Necochea-
ko Euskal Etxeko aretoa. Tal-
deko abeslari Eneko Longartek 
azaldu du kontzertua bukatzean 
jendea zorionak ematera hur-
bildu zitzaiela. Gainera, kon-
tzertuotan argentinar batzuek 
beraiekin kolaboratu zuten. 
Errepikatzeko moduko espe-
rientzia aberasgarria, horren-
bestez.

euskal asteaz gozatzen 
Ozeano Atlantikoaren beste 
alderaino joan badira ere, giro 
euskalduna ez dute faltan su-
matu Emoneko kideek. Izan 
ere, Necocheako euskal astean 

musikari moduan parte hartzeaz 
gain, antolatutako ekintzez eta 
bertako giroaz gozatzeko para-
da ere izan dute. Esaterako, 
euskal dantza emanaldietan 
egon dira, baita zapatu arra-
tsaldean izan zen danborrada 
handian ere, besteak beste.

Izan ere, hitzorduz betetako 
astea izan du Necocheako eus-
kal komunitateak. Hala, Emonen 
kontzertuaren aurretik, esate-
rako, Kalakan hirukote famatuak 
eskaini zuen emanaldia.

Bertan euskal jendeak euskal 
kulturarekiko duen sentimen-
duarekin "harrituta" geratu 
zirela diote Emonekoek, eta 
euskaraz "maila onean" berba 
egiten duten argentinar dezen-
terekin izan zirela esan dute.

Necocheako jendeaz gain, bes-
te estatu batzuetatik euskal 
astera gerturatutako jende uga-
ri elkartu zen, eta euskal astea-
ren azkenengo egunean 900 
pertsona bildu ziren mahaiaren 
bueltan.

emoneko taldekideak necochea herrian. aratZ bErgara

Emon-ek argentinaraino 
eraman du bere 'Sua'
taldekideen artean hainbat bergarar dituen musika taldea necocheako euskal etxeak 
antolatu duen euskal astean izan dira, eta bi kontzertu eskaini dituzte. azken 
diskoaren aurkezpena borobiltzeko "esperientzia bikaina" bizi izan du taldeak.

Gaur, egubakoitza, aurtengo 
kirol argazki lehiaketako ira-
bazleak zeintzuk izan diren 
emango dute aditzera. Banake-
ta ekitaldia 20:00etan egingo 
dute Aroztegi aretoan. Sari ba-
naketarekin batera, erakusketa 
inauguratuko dute. Mostran, 
lehiaketan parte hartu duten 
lanak izango dira ikusgai aben-
duaren 4ra arte. 

Kirol argazki 
lehiaketako sariak 
banatuko dituzte

Hegats igeriketa lehiaketa izan-
go da bihar 16:00etan Agorrosin-
go igerileku estalian, kluben liga 
nazionaleko lehen jardunaldia, 
hain zuzen. Gainera, hilaren 20ra 
arte hegats bakarra eta tutua 
erabiltzeko aukera izango da 
igerilekuan. GAP mini ikastaroa 
hilaren 21etik 30era.  Hilaren 
26an, spinningeko eskola magis-
trala, 17:00etatik 19:00etara.

Hegats igeriketa 
lehiaketa eta hainbat 
ikastaro Agorrosinen

San juan ermitako eskultura 
gotikoak mintzagai zapatuan
Jesus muñiz petralanda adituak hiru irudioi buruzko 
berbaldia eskainiko du 

M.T. bErgara
Jesus Muñiz Petralandak hitzal-
dia eskainiko du San Juango 
eskultura gotikoei buruz ermi-
tan, bihar, zapatua, 11:00etan. 
Laboratorium museoko progra-
mazioaren baitan dago berbaldia.

Historialaria eta Erdi Aroko 
arte higigarria ikertzen espezia-
lizatua da Muñiz. Bergara da 
Gipuzkoan ermita gehien dituen 
bigarren udalerria, eta horietan 
aurki daitezkeen altxorrak eza-
gutarazteko antolatu dute saioa.

San Juan ermitan estilo goti-
koko lau irudi ikus daitezke: bi 
San Juan Ebanjelari (bata XIV. 
mendekoa eta bestea XVI.aren 
hasierakoa), XV. mendeko Andre 
Mari bat, eta ermitako irudi 
nagusia den San Juan Bataia-
tzailea, XV. mende bukaerakoa.

Piezon azterketa historiko-ar-
tistikoa egingo du Muñizek. 
Irudiok dituzten jarrerak, iku-

rrak, jantziak eta ezaugarriak 
deskribatuko ditu; eta iturri 
grafikoei buruz hausnartuko du; 
hau da, nondik atera zuten iru-
di horiek egiteko eredua.

Bada, irudi horietatik abiatu-
ta, Euskal Herriko irudigintza 
gotikoa zabal landuko dute.

Bergarako Orkestra Sinfonikoak 
Santa Zezilia egunaren bueltan  
urtero egiten duten kontzertua 
eskainiko du gaur, egubakoitza. 
Musikarien patroiaren eguna 
hilaren 22an ospatzen den arren, 
asteburura aurreratu dute.  
20:00etan hasiko da emanaldia 
Mariaren Lagundiko elizan, eta 
ikustera joateko interesa duen 
orok sarrera doan izango du.

Orkestrak Santa 
Zeziliako kontzertua 
eskainiko du gaur

Domekan, azaroak 20, Txapa 
Irratiko denboraldi berriko pro-
gramazioaren aurkezpena izan-
go da 18:00etan. 19 irratsaio 
izango dira aurten, beteranoak 
zein berriak. Aurkezpenaren 
ostean, musikaz girotuko dute 
arratsaldea. Joseba B. Lenoir & 
Gakobeltzak eta Mobydick tal-
deek kontzertua eskainiko dute 
bost euroren truke. 

Lenoir eta Mobydick, 
Txapako programazio 
aurkezpenean

San Juango eskultura nagusia  . goiEna

kontzertu ostean, jarraitzaileekin batera. aratZ bErgara
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oihana Elortza oñati
Olaran paisaia izena jarri dio 
udalak martxan jarri duen proiek-
tu paisajistikoari. "Ikusi dugu 
aurreko urteetatik behar batzuk 
daudela aisialdiaren, jolasgu-
neekin eta baita natura hezkun-
tzarekin ere, adibidez. Behar 
horiei era isolatuan erantzun 
beharrean, egoerak ikuspegi 
integralagoa eskatzen duela iru-
ditzen zaigu; paisaia plan baten 
beharra. Olaran errekak lotzen 
ditu Ugarkalde, San Lorentzo, 
Olakua, Aldakiñoko aldapa eta 
San Martin, eta horregatik jarri 
diogu izen hori proiektu honi", 
azaldu du Mikel Biain alkateak. 

bost gunetan 
Iñigo Segurola paisajista ezagu-
nak lan egiten duen Lur Paisa-
jistak enpresari eskatu zion 
udalak proiektua egiteko. Egun 
batean irteera egin zuten udal 

ordezkariek Segurolarekin, in-
guruak ezagutzeko, eta orduan 
hasi ziren lanean paisajistak.

Proiektuak jasotzen duen mo-
duan, bost gunetan egingo di-
tuzte egokitzapen lanak. "Eltzia 
pareko berdegunean, adibidez, 
ur txorrotak eta gimnasia egi-

teko aparailuak jarriko ditugu. 
Karabanak eta atoiak aparka-
tuta egoten diren errepide zati 
hori ere belardiari emango dio-
gu, espazio naturala irabazita. 
Olakuako dorretxearen inguruan, 
berriz, putzuak egokituko dira 
eta handik eta natura eskolara 

doan bidea ere ezberdina izango 
da gero. Akazia handi batzuk 
landatu eta pasabidea moldatu-
ko da", azaldu du Biainek. Erre-
ka gurutzatzeko dagoen zubira 
heldu baino lehen dauden apar-
kalekuak kenduko dira eta ze-
bra-bide erraldoi bat marraztu-
ko da lurrean, marra diagonalak 
eginez; grafismo antzerako bat 
egingo dute lurrean.

Ahateen putzuek tamaina bi-
koitza izango dute gero eta ertzak 
naturalki prestatuko dira egokiak 
izan daitezen sorgin-orratzen-
dako eta txantxikuendako, esa-
terako. Natura eskolako eraiki-
na gehiago bistaratzea ere bada 
asmoa. Ondoan euri-urez beteko 
den putzua egokituko dute, an-
fibioendako. Hormigoizko terra-
za txiki batzuk ere egingo dira, 
eta inguru horretan dagoen me-
tal-ur iturriak herdoil kolorea 
emango die.

Aldakiño aldapa igota, San 
Martin auzoko berdegune batean 
umeendako jolasak jarriko di-
tuzte. "Baina izango dira jolas 
ez konbentzionalak. Ez dira zi-
buruak eta txirristak egongo, 
lokatza eta harea baizik", zehaz-
tu du alkateak. Pikondoak lan-
datu gura dituzte gune horretan, 
ez direlako oso fruta-arbola ga-
raiak eta arrama sendoak dituz-
telako, umeak pikoak hartzeko 
igo ahal izateko. Horregatik, 
Baratzeko pikuak izena jarri 
diote esparru horri. Umeek eu-
ren kasa jolasteko gune natural 
bat izango da, eta gurasoen sa-
rrera zailtzeko elementuak ere 
jarriko dituzte.

ur txorrotak 
Joan den astean batzorde mo-
nografiko bat egin zuten alder-
di bietako udal ordezkariek 
proiektuaz berba egiteko. Fase-
ka egingo dute eta Udal Gober-
nuak abenduaren 4a aurretik 
jakinaraziko dio oposizioari 
lehentasuna zeri ematen dion. 
Biainek esan du abenduaren 19a 
izango dela muga erantzuna 
jasotzeko. 2017ko aurrekontuetan 
fase bat sartzea da asmoa. Ba-
liteke Eltzia pareko ur txorrotak 
izatea egingo duten lehen gauza.

olakuako ur putzua handitu egingo dute, tamaina bikoitza izango du. lur Paisajistak

Paisaia indartu, 
beharrak asez

aSTELEhEnEan da 
LEhEn BiLEra 
hErriTarrEkin, 
19:00ETan oLakuako 
dorrETXEan

olaran erreka ardatz hartuta, alde bietara dauden guneetako paisaia elementuak 
indartu eta jasotako eskaerekin herritarrek ikusi dituzten beharrak egokituko ditu 
udalak. san Lorentzo, olakua eta san martin sartzen dira proiektuaren barruan   

iñigo Segurola, oñatin. imanol soriano

o.E. oñati
Segurolak aitortu du lehen aldiz 
jaso dutela horrelako plan inte-
gral bat egiteko proiektua, eta 
"ilusioz gainezka" dagoela.
proiektu honekin pozik zaudela 
antzematen zaizu. 
Europan egiten dira natura plan 
integralak, baina hemen indus-
triara edo etxebizitzei lotutakoak 
egiten dira. Nire ibilbide profe-
sionalean lehen aldiz jaso dut 
horrelako enkargu bat, eta pozez 
zoratzen nago. Erronka bat ere 
bada, gainera.
nola egin duzue? ze izan duzue 
kontuan? 
Udal ordezkariekin berba egin 
dugu eta azaldu digute ondo zer 
gura duten. Behar horiek natu-
ran txertatu gura izan ditugu.
landare berri asko ikusiko ditugu 
gero oñatin? 
Bai eta ez. Eltzia parean, esate-
rako, badaude egun zuhaitzak, 
eta horiek hortxe utziko ditugu. 
Loreak sartuko ditugu; urdinak 
agian. Olakuako dorretxe ingu-
ruan, kirolerako gunean ez da 
aldaketarik egongo eta putzuen 
bazterretan ur ertzetan hazten 
diren landareak sartuko ditugu. 
Aldakiñoko landaretza basatia 
mantendu egingo dugu eta San 
Martinen, gereziondo japonia-
rrak eta pikondoak landatuko 
ditugu; baita usain-belarrak ere.

"pozik nago 
proiektu 
honekin, 
erronka da"
iñigo Segurola 
paisaJista
Lur paisajistak enpresako 
kidea da segurola. 

Baratzeko pikua du izena San Martingo proiektuak. lur Paisajistak
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Eneko azurmendi oñati
Datu horiek aintzat hartuta, 
udalak egiten duen irakurketa 
da ehuneko horren zati handi 
bat alokairura bideratu dela. 
"Gure inguruan ikusi dugu lehen 
etxebizitza hutsak zituen jendea 
orain alokairura bideratu due-
na", azpimarratu du Mikel Biain 
alkateak. Alde horretatik, "ira-
kurketa positiboa" egin du.

Politika honek, etxebizitza 
beharra duten herritarrei la-
guntzea ez ezik, "Oñatin benetan 
zenbat etxe huts dauden ezagu-
tu eta etorkizunerako etxebizi-
tza politikak diseinatzeko oina-
rri egokiak ezartzeko aukera" 
ematen du, alkatearen esanetan.

Arau foral batek ahalbidetzen 
du errekargu hori aplikatzea. 
"%50 eta %150 arteko tartea 
zegoen eta Oñatiren kasuan era-
baki zen %100 aplikatzea eta 
neurri hori indarrean dago. Egia 
da polemika piztu zuela bere 
garaian baina gaur da eguna 
neurri horren inguruko adosta-
sun bat badagoena", dio alkateak. 

Gaineratu du adostasun horren 
lekuko dela, bai EAJk eta bai 
EH Bilduk, 2017ko ordenantza 
fiskala aho batez onartu izana.

emantzipazio diru-laguntza 
Errekarguarekin lortutako dirua 
30 urtez azpiko gazteei zuzen-
duriko emantzipazio diru-lagun-
tzetara bideratzen du udalak. 
Izan ere, badira bi urte laguntza 
hau eskaintzen duela, "azken 
urteotako eraikuntza burbuila-
ren ondorioz,  bereziki kaltetua 
izan den kolektiboa gazteena 
delako, euren autonomia maila 
eta garapena kolpatuz".

Hori horrela, azken diru-la-
guntza deialdian 23 eskaera jaso 
dira –11 emakumezkoak eta 12 
gizonezkoak–. Eskatzaileen %74 

25 eta 30 urte bitartekoak izan 
dira. "Hasiera besterik ez da. Bi 
urte bakarrik goaz eta jendea 
poliki-poliki badoa konturatzen 
diru-laguntza hau badagoela. 
Beraz, etorkizunean bere frui-
tuak emango dituela uste dugu", 
azaldu du Biainek. "Gure ustez 
fiskalitatea garrantzitsua da eta 
mantendu egin behar da, baina 
horrez gain, neurri aktiboak 
jartzea ere inportantea da eta 
horretan ari gara", gaineratu 
du.

etorkizunera begira 
Alkateak adierazi du "adminis-
trazio publiko gisa", udalak ezin 
duela ahaztu egoera soziodemo-
grafikoa aldatzen ari dela. Alde 
horretatik, azpimarratu du etor-
kizunean sortzen diren premien 
araberako politikak diseinatzea 
izango dela erronka. "Bide ho-
netan sakontzen jarraitzeko as-
moa du Udal Gobernuak eta 
agintaldian zehar egitasmo zeha-
tzak jarriko ditugu abian", az-
pimarratu du.

errekarguarekin lortutako dirua gazteen emantzipaziorako diru-laguntzetara bideratzen du udalak. oiHana ElortZa

Errekargua duten etxe 
kopurua %25 jaitsi da
badira hiru urte udal gobernua errekargua jartzen hasi zela inor erroldatu gabeko 
etxebizitzei, ohiko bizileku ez diren etxebizitzak beharra duten herritarrendako bizileku 
bihurtzeko asmoarekin; 2013an 449 etxeri aplikatu zitzaien eta 2016an, berriz, 342ri 

udaL GoBErnuak 
%100Eko 
ErrEkarGua 
aPLikaTzEn diE 
ETXEBiziTza huTSEi

Denboraren orratzak

Bitxia da. Umetan, kaleko eskela baten ondotik pasa 
nintekeen hura zegoenik ere ohartu gabe. Etxera 
heltzerakoan, gurasoen elkarrizketa hildakoaren inguruan 
zen eta beti ideia bera azpimarratzen zuten: hildakoa gaztea 
zen. Anai-arrebok gustura egiten genuen barre, hildakoak 
demagun 70 urte zituela esaten zutenean. Eskelak informazio 
iturri ikaragarria dira. Egunkaria zabaldu eta badaude 
hildakoen zuhaitz genealogikoa egiteko gauza direnak ere.

Gaztaroan, eskelara hurbiltzen nintzen gazteren bat bazen 
hildakoa, une horretan bainintzen nire etorkizunaren jabe. 
Gaur egun, berriz , eskela bat ikusten dudanean, ez zait 
axola gazte edo zaharra den, gerturatu eta normalean bistaz 
ezagutzen dudan norbait ikusten dut. Orduan, gurasoen 
elkarrizketa zahar haiek datozkit burura eta konturatzen 
naiz dagoeneko 70 urtekoak gazteak direla niretzat, baita 
80koak ere eta bakarrik 90ekoekin ditut zalantzak, oraingoz.

nirE ustEz

MArinA etXegOien

Mondragon Unibertsitateko ikas-
le batzuk Greziako errefuxia-
tuendako janaria batzen ibiliko 
dira bihar, zapatua, Zubikoan.  
Zumba eta fit-bike maratoiak 
egingo dituzte bihar kiroldegian, 
eta, hori aprobetxatuz, hantxe 
egongo dira, 09:00etatik 13:00ak 
arte. Makarroiak, babarrunak, 
arroza, atun latak eta olioa dira 
jaso gura dituzten elikagaiak. 
Janaria Hotz Oñati elkartearen 
laguntzarekin bilduko dute egu-
nean bertan eta herriko elkarte 
horretako kideak arduratuko 
dira gero janariaren kudeaketaz. 
Batutako elikagaiak Donostiako 
Zaporeak elkarteari emango 
dizkiote, Chios-en duten sukal-
dean otorduak prestatzeko.

Errefuxiatuendako 
janaria batuko dute 
bihar kiroldegian

Euskal artzain txakurrendako 
heziketa-ikastaro laburra anto-
latu du Euskal Herriko Artzain 
Txakurren Elkarteak. 

Euskal artzain txakurra izan 
eta txakurra ardi-lanerako hezi 
nahi duen edozeinentzat da ikas-
taro hau. Txakurrik gabe ere 
entzule gisa parte hartu ahal 
izango du nahi duen edonork. 
Oskar Murgia izango da irakas-
lea eta hurrengo egubakoitzean, 
azaroak 25, egingo da, 09:30etik 
14:00etara. Doan da ikastaroa, 
baina aurretik eman behar da 
izena 656755183 telefono-zenba-
kira deituta edo zuzendaritzaeha-
te@gmail.com helbidera idatzita. 
Hilaren 21a aurretik egin behar 
da izen-ematea.

Euskal artzain 
txakurrak hezteko 
ikastaroa egingo dute

irudi berria.

"Herri dinamiko, bizi, irudi-
mentsu, aktibo, anitz eta nor-
tasun propiokoa da. Gardenta-
sunean, efizientzian eta herri-
tarren arazoekiko gertutasunean 
pauso nabarmena eman nahi 
dugu", azaldu du Udal Gober-
nuak. Borobil bat, dinamismoa, 
eta baita Oñatiren O hori ere 
irudikatu nahi izan du. Kolo-
reduna, "hutsetik ez garelako 
abiatzen".

Oñati, Dabilen Herria 
marka aurkeztu du 
Udalak
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Eneko azurmendi oñati
Azaroaren 25a, egubakoitza, 
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Eguna da, eta, hori dela eta, 
hainbat ekitaldi antolatu dira. 
Horietako bat da El florido pen-
sil-neskak izeneko antzezlana, 
egubakoitzean bertan 22:30ean 
Santa Ana antzokian eskainiko 
dena, Ttanttaka taldearen esku-
tik. Obra hau 1970eko hamar-
kadan girotuta dago, zeinetan 
emakumeak diren zenbait ikas-
lek jasaten duten errepresioa 
azaleratzen den. "Emakumeok 
garai hartan izan genuen hezi-
keta da lanaren ardatza. Jakina 
da gizonezkoek eta emakumeek 
ez zutela heziketa bera izaten. 
Umeak mundura ekartzeko bes-
terik ez ginen emakumeok garai 
hartan", adierazi du Loli Asto-
reka antzezleetako batek. 

umore bitartez 
Gaineratu du umore bitartez  
azaldu daitekeela "katarsi" hori, 
barre egitea "osasungarria" dela 
nabarmenduta. "Istorioa umorea 

erabiliz kontatzen dugu eta ga-
rai hartan abesten genituen 
hainbat kantu abesten ditugu, 
gainera", zehaztu du.

Antzezleek paperak aldatzen 
dituzte ikuskizunean zehar. "Ni, 
umea izateaz gain, Doña Jimena 
irakaslea ere banaiz, Heziketa 
Fisikoko irakaslea", adierazi du 
Astorekak.

berdintasunera bidean 
Antzezlan honen bitartez, ira-
gana ez ahaztea eta jendea kon-
tzientziatu gura da. "Garai batean 
nola bizi izan ginen kontuan 
hartu eta, aurrera begira, ber-
dintasuneranzko bidea hartu 
behar dugu", azpimarratu du 
Astorekak.

animatzeko deia
Herritarrak antzezlana ikustera 
gerturatzeko animatu gura izan 
ditu antzezleak. "Ordu eta erdi-
ko obra da eta ikusleari oso arin 
pasatzen zaio denbora hori. 
Hausnarketarako obra izateaz 
gain, barruak husteko aukera 
ezin hobea da", dio". Gaineratu 
du ez direla damutuko. "Orain 
arte harrera oso ona izan dugu 
eta Oñatin ere hala izango dela 
seguru gaude", bukatu du.

beste ekitaldi batzuk
Egunaren bueltan antolatutako 
egitarau beraren barruan, gaur, 
egubakoitza, Oñatin indarkeria-
ren diagnostikoa hitzaldia izan-
go da, 18:30ean, Euskaldunberri 
aretoan –Bidebarrieta 18–. Aza-
roaren 23an, eguaztena, Qué 
puedo hacer yo para terminar 
con las violencias machistas hi-
tzaldia, leku berean, Maitena 
Monroyren eskutik. Azkenik, 
azaroaren 26an, eguena, mural 
margoketa izango da, 10:30ean, 
Gorritxitxiko tunelean.

Teresa Calo, Gurutze Beitia, itziar Lazkano, elena irureta eta Loli Astoreka dira antzezleak. ttanttaka

'El florido pensil-neskak' 
antzezlana Santa anan
indarkeria matxistaren kontrako Egunaren harira antolatutako ekitaldietako bat 
izango da emanaldi hau, datorren egubakoitzean; frankismo garaian errepresioa 
jasan zuten emakumezko ikasleen hainbat istorio islatzen dira ikuskizun honetan.

EManaLdirako 
SarrErak SaLGai 
daudE Jada, 10 
EuroTan, 'BiBE.ME' 
WEBGunEan 

Mozart-en Txirula magikoa ize-
neko opera ikuskizuna egingo 
du Opera Divertimento taldeak 
domekan Santa Ana aretoan, 
17:00etan. Musikegunak egitas-
moaren barruan antolatutako 
emanaldia da eta familiei zu-
zenduta dago.

Duela hamasei urte sortu zen 
talde hau, lirikaren mundu itxu-
raz zail eta ulertezina ikus-en-
tzule guztiengana hurbiltzeko, 
haurrei eta familiei, bereziki. 
Euskaraz ez ezik, gazteleraz eta 
kataluniarrez ere egiten dute 
ikuskizun hau.

Andoni Barañano da tenorea 
eta Miguel Ribagorda eszena 
zuzendaria. Sarrerak bibe.me 
atarian ere eros daitezke.

Familiei zuzendutako 
opera ikuskizuna 
dago etzi Santa Anan

"Gizarte kapitalistaren ondorio 
txikitzaileekin ados ez eta, be-
ronen eraldaketarekin, zer den 
desadostasuna eragiten diguna 
eta zeintzuk diren aldatu nahi 
genituzkeen puntuak zehazteko" 
antolatu dituzte jardunaldiak 
gaztetxean. Hilaren 22tik 26ra 
izango dira. Astelehenean, esa-
terako, Igor Meltxor idazlearen 
Kazetari kanaia proiektua aur-
keztuko dute, 19:00etan. "Jardu-
naldiok antolatzearen helburua 
gai sozial eta politikoen inguru-
ko formazio teorikoa eskaintzea", 
diote gaztetxeko kideek.

Gaur, egubakoitza, Mikel Ura-
ken eta Montauk entzuteko au-
kera egongo da, 22:00etan. Etzi, 
19:30ean, ipuin musikatua.

Jardunaldiak dituzte 
gaztetxean, eredua 
aztertu eta hobetzeko

iazko denboraldiko pilotariak. aloña mEndi

pilota sailak bazkide kanpaina 
jarri du martxan, lehenengoz
geroz eta neska-mutiko gehiago daude taldean eta 
gastuei aurre egiteko modu egokia dela ikusi dute

E.a. oñati
Azkenaldian hazten ari da Aloña 
Mendiko pilota saila. Geroz eta 
neska-mutiko gehiago ari dira 
izena ematen eta horrek daka-
rren gastua ere handiagoa da.

"Gastu horiei aurre egiteko 
asmotan", bazkide kanpaina bat 
jarri du abian pilota sailak, Josu 
Osa bertako kidearen esanetan.

Urtean 20 euro ordainduta, 
txartel bat jasoko du bazkide 
bakoitzak. Txartel horrek hain-
bat zozketatan parte hartzeko 
eta sari batzuk irabazi ahal iza-
teko aukera emango dio bazki-
deari.

Bazkide izan nahi duenak sai-
leko batzordeko kideren batekin 
harremanetan jarrita edota pi-
lota eskolaren bitartez egin ahal 
izango du txartelaren tramita-
zioa.

Aurtengo denboraldian 70 pi-
lotari inguru izango dira.

Herritar guztiendako 
Hasieran pilota saileko gura-
soentzako bazen ere, herritar 
guztiek izango dute aukera baz-
kide izateko. "Herritar eta pilo-
tazale guztiei zuzendutako kan-
paina da hau, ondo etorriko 
zaigu laguntza", dio Osak.
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Xabier urzelai oñati
Martitzenean, Mendi Hamabos-
taldiaren barruan, Santa Ana 
aretoa goraino bete zen Alex 
Txikonen berbaldia entzuteko. 
Bazen motiborik; bizkaitarrak 
berez arreta pizten du mendiza-
leen artean, baina oraingoan 
mami handiko espedizio bat 
zeukan kontatzeko; otsailean  
–neguko denboraldian– Nanga 
Parbat (8.126 metro) igo zuen 
Ali Sadpara eta Simone Moro 
mendizaleekin batera, ordura 
arte inork eginda ez zuena [Ta-
mara Lunger metro gutxira ge-
ratu zen]. Bizkaitarrak, gainera, 
ez zuen igoera horrek sortu duen 
polemika alboratu, hainbat men-
dizalek zalantzan jarri dutelako 
tontorrena iritsi izana: "Mendian 
eta mendizaleon artean beste 
jarrera bat izan beharko genuke; 
gauzak suntsitzea baino gehiago, 
eraikitzea gustatzen zait niri, 
baina ikasi dut polemika horie-
tatik urruntzen". 
beste behin oñatin, eta aretoa be-
teta.   
Oso gustura egoten naiz hemen, 
etxean moduan sentitzen naize-
lako. Bizkaitarra naiz, baina 
sarritan esaten dut txantxikuar-
tu egin naizela apur bat, lagunak 
ditut hemen eta sarritan etortzen 
naiz, besteak beste, Araotz al-
dera eskalatzera. Plazera izan 
da hemen jardutea.  
2016ko otsailaren 26a ez duzu be-
rehalakoan ahaztuko, zure kirol 
ibilbidean lorpen garrantzitsu bi-
lakatu da. 
Ez pentsa, azken urteotan tontor 
asko egin ditugu, eta Nanga 
Parbatekoa baliteke berezia iza-
tea, baina, esaterako, ez da iaz 
egindako ahalegina baino bere-
ziagoa. Tontorra zapaltzea baino 
gehiago, espedizioan bizi izan-
dako momentu bereziak gorde-
tzen ditut niretako, horiek dira 
garrantzitsuak.
iaz nanga parbateko gailurretik 
metro batzuetara geratu zineten. 
aurten, ostera, lortu duzue. ze ma-
rra fina den porrotaren eta arra-
kastaren artekoa, baldin eta arra-
kasta tontorra egitera mugatzen 
bada.  
Bai, baina guk beste metro ba-
tekin neurtzen dugu zer den 
porrota eta zer arrakasta [Barre]. 
Iazko espedizioa aurtengoa be-
zainbeste baloratzen dut, edo 
gehiago. Esperientzia, han bizi 
izandakoa, ezagututako jendea, 
izandako zailtasunak zelan gain-
ditu ditugun, edota hanka-sar-
tzeetatik zer ikasi dugun... Horiek 

guztiak baloratzen ditut nik. 
Urte asko daramatzagu Hima-
laiara joaten, eta saiatzen naiz 
joaten naizen bakoitzean ilusioak 
berritzen. Nanga Parbat, esate-
rako, Pakistanen dago, eta hara 
joaten naizen bakoitzean 2003an 
lehenengoz joan nintzeneko ilu-
sioa errekuperatzen ahalegintzen 
naiz, txoko berri bat ezagutzen... 
Detaile txikiak dira espedizioak 
handi egiten dituztenak. 
azken bost urteotan neguan egin 
dituzue espedizioak. zergatik? 
Aldaketa behar nuen, erronka 
berriak. 2002tik 2010era Edurne 
Pasabanen proiektuan egon nin-
tzen murgilduta, Al filo de lo 
imposible barruan. Oso urte opa-
roak izan ziren, esperientzia 
handia hartu nuen eta lan ikus-
pegitik segurtasuna ematen zuen. 
Zortzi tontor egin genituen guz-
tira, baina azkenerako sentsazioa 
nuen uneoro gauza berbera egi-
ten ari nintzela. Nekatu egin 
nintzen, eta aldaketa behar nuen. 
Gogoan dut 2003 inguruan hasi 
nintzela neguko espedizioetan 
arreta jartzen. Lehenengo saia-
kera K2-n, Broad Peak-en gero... 
2006an Shishapangma-n ahale-
gindu ziren, eta ondoren Maka-

lu-n... Espedizio horiek gertutik 
jarraitu nituen, eta harra ba-
rrura sartu zitzaidan. Eta ondo-
ren etorri zen gure ahalegina 
neguko espedizio batean. Proiek-
tu pertsonal bat zen, ez beste 
inorena. Erronka nire egin gura 
nuen, sentitu, ikusi zer den ne-
guan 7.000 metrora egotea, eta 
bertan bizirik irautea. 
zuk esan duzu, ez da eskalatzea 
soilik, bizirik irautea da. neguan 
dena da muturrekoa. 
Muturrekoa, eta erabat ezber-
dina. Gogoan dut lehenengoz 
K2 mendia ikusi nuen momen-
tua, udan, piramide zuri bat 
zen, erabat zurituta, ederra . 
Neguan, berriz, harkaitzezko 
piramide bat da, beltza, orogra-
fia ezberdinarekin, baldintza 
ezberdinekin. Espedizioaren 
planifikazioa asko aldatzen da, 
tontorrera igotzeko erabili beha-
rreko estrategia, erabili beha-
rreko materiala... Eta garran-
tzitsuena da neguak jan egiten 
zaituela, zure taldekideengan 
ikusten duzu, eta eurek zugan, 
gorputzean ze eragin izaten ari 
den negua. Hotza hezurretarai-
no sartzen da [Sentsazio termi-
koa 65 gradu 0 azpitik izan dute], 
eta pisua galtzen duzu uneoro, 
gorputz osoko mina etengabea  
da... Lehen esandako moduan, 
muturreko egoera da. Baina 
dena ez da sufrimendua eta es-
karmentua. Momentu oso bere-
ziak izaten dira, besteak beste, 
halako egoeran taldekideekin 
izaten dituzun momentu gogoan-
garriak. 
nanga parbat dagoeneko igo duzue. 
posible da gauza bera k2 mendian 
egitea? orain arte inork ez du lor-
tu. 
Bai, lortuko dute hori ere. Bai-
na planifikazioa behar da, au-
rrekontua, konpromiso handia... 
Seguru egon ez dela lortuko 
lehenengo saiakeran; izan ere, 
nire estatistikak ikusiz gero, 
lau saiakera egin ditugu tontor 
bakarra lortzeko, eta lauretan 
pasa gara 7.000 metroko langatik. 
zuen borroka, baina, ez da metro 
horien kontra bakarrik. lehenago-
tik hasten da borroka, babesleak 
bilatzen hasten zaretenetik. 
Erabat zoratuta nabil egunotan. 
Andaluziatik itzuli ginen atzo, 
egun batzuk hemen egin eta 
Kataluniara noa, segituan Po-
loniara joateko... Gaur oholtza 
gainean egotea tokatu zait, bai-
na beti ez da horrela. Espedizio 
bat prestatzeko sekulako lan 
neketsua dago atzean.    Alex Txikon, eguaztenean oñatin. x.urZElai

"SunTSiTu Baino 
GEhiaGo, Eraiki EGin 
BEharko GEnukE; 
JarrEra hori izaTEn 
ahaLEGinTzEn naiz"

"nabaritzen 
duzu neguak 
mendian zelan 
jaten zaituen"
alex txikon mEndigoizaLEa
 MendiA  otsailaren 26a nazioarteko alpinismoan historiara pasa zen, hiru mendizalek 
nanga parbat neguan igotzea lortu zutelako; alex txikon zen hiru lagunetako bat
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Xabier urzelai oñati
Martitzena, 20:30ak jotzear eta 
Izarraitz Muñoz taldeko jokala-
ri koadrila Zubikoako kantxa 
urdinean entrenatzen hasteko 
gertu. Hamazazpi lagun, hama-
zazpi, martitzen burusoil baten 
Eskolapiosen kontrako partidua 
prestatzeko gertu. Giro ona an-
tzematen da, eta lider egoteak 
eragina du baita aste barruan 
ere. Andoni Bernalek esaten 
duen moduan, Zubikoa efektua
-ren atzean –harmailak jendez 
betetzen dira 15 egunero– garai-
penen %50 badago, taldeko giro 
ona beste 10 puntu dira.

dinamika ona aprobetxatzen 
Bernalek garbi du dinamika 
positiboan egoteak asko lagun-
tzen duela: "Hainbat partidu 
izan ditugu malda gora jarri 
zaizkigunak. Iaz galdu egingo 
genituen horiek, eta aurten ira-
bazi egiten ditugu. Hori da ur-
tebete gehiagoko esperientziak 
ematen duena, eta dinamika 

positiboan egoteak laguntzen 
du halako partiduetan ere ete-
kina lortzen".

Taldeko beteranoetako batetik, 
gazteenetako batera, Ander Gal-
dos: "Esperientzia duten joka-
lariengandik asko ikasten dugu, 

gazteondako ederra da etxean 
bertan halako taldea izatea". 
Liga, baina, luzea da: "Lehenen-
go fasean baino ez gaude. Hel-
buruak mailari eustea izaten 
jarraitzen du, baina goian ba-
gaude, askoz hobe". 

Jon irizar, Bernalen begiradapean, jaurtiketa egiteko gertu. imanol soriano

"Esperientzia, taldean ez 
da beste ezer aldatu"
 eSkUBALoiA  Ligako zortzigarren jardunaldian egin du salto Euskadiko txapelketako 
lehenengo postura izarraitz muñoz aloña mendik. iaz koska bat falta izan zitzaien 
onenekin lehiatzeko eta aurten erreferente bilakatu dira 

Zortzi jardunalditan partidu 
bakarra galdu dute, eta 
dagoeneko jokatu dute 
kategoriako faboritoen kontra; 
iaztik hona beste pauso bat 
eman du talde oñatiarrak. aste 
barruan gertu-gertutik jarraitu 
du goiEnak txantxikuen 
entrenamendu saio bat.
Espero zenuten Gabonen 
aurretik horren aurrean 
egotea? 
akaso, lider izatea ez, baina 
aurrealdean ibiltzea bai.
iaz Basauri eta Ford Mugarri 
arrasate gehiago izan ziren 
zubikoan. aurten ez. 

iaz talde horiek koska bat gorago 
zeuden, baina aurten etxean 
jokoan egon diren lau puntuetatik 
bakarra eraman dute.
zer gertatu da, bada, iaztik 
hona? 

taldeak urtebete gehiagoko 
esperientzia daukala, askoz ere 
gehiago ez. talde ona dugu, 
baina oso gaztea. Eta talde 
gazte batean urtebeteko 
esperientzia igarri egiten da.
zer dauka talde honek? 
ikusten duzun moduan jende 
asko etortzen dela entrenatzera, 
eta akaso, hori da aurten aldatu 
den beste gauzetako bat. 
Horrela entrenamendu saio 
politak egin ditzakegu, eta hori 
igarri egiten da.
asteburuan Eskolapios 
taldearen bisita izango 
duzue, sailkapenaren erditik 
atzera dagoen taldea. 
Hasiera batean, irabazteko 
partidua da, iazko biak ondo 
irabazi genituen, baina talde 
indartsuen kontra ezustekoak 
emateko gauza izan dira; hortaz...

goiEna

"entrenamenduetan lagun asko 
batzen gara; oso lagungarria da hori"
aitor aranburu EntrEnatzaiLEa

eneko Lizarralde. muriastaldEa.com Julen irizar. muriastaldEa.com

Jon Odriozola oñatiarrak zuzen-
tzen duen Euskadi Basque 
Country Murias taldeak hamalau 
ziklista izango ditu 2017an. Eta, 

aurten Ampon ibili den Julen 
Irizar bergararra da fitxaketeta-
ko bat. Irizarrekin batera Eneko 
Lizarralde bergararrak ere tal-
dean jarraituko du, eta, konti-
nental mailan beste urtebete egin 
ostean, taldeak profesional kon-
tinental mailara egingo du salto.

 zikLiSMoA  Julen Irizar 
profesionaletara, 
Murias taldearekin

futBOLA

oHorEZko ErrEg.

anaitasuna-Mondra
Zapatua. 16:30. txerloia.

real union-uda
domeka. 16:00. irun.

hondarribia-aloña M.
Zapatua.15:30. ondartza.

E. PrEFErEntEa

Mondra-Getariako
Zapatua. 16:00. mojategi

aretxabaleta-zestoa
domekan. 16:30. ibarra.

Bergara-Soraluze
Zapatua.15:30. agorrosin.

EmakumEZkoak

zumaiako-Bergara
Zapatua. 16:30. Zumaia.

arizmendi-Mondra
Zapatua. 11:30. ibarra.

AretO futBOLA

Euskadiko txaPElkEta

Gora Bilbao-aretx. uda
Zapatua. 20:30. bilbao.

Eskoriatza-Scalibur
domeka.18:00. m. muñoz

giPuZkoako txaP.

Mondrate-iurre Tab.
gaur. 22:30. iturripe.

SASKiBALOiA

Eba

Cantabria Estela-Mu
Zapatua. 17:30. santand. 

Euskadiko big. mai.

arri BkL-natra oñati
Zapatua. 18:00. beasain.

sEniorrak lEHEn mai.

Take orbela-Mu 
Zapatua. 16:00. usaba.

eSKuBALOiA

Euskadiko txaPElkEta

izarraitz M.-Escolapios
Zapatua. 18:00. Zubikoa.
Ford Muga.-Txikipolit
Zapatua. 18:00. iturripe.

Euskadik. t. nEskak

Jarri.-iturritxo aloña
Zapatua. 19:30. Portuga.

giPuZkoako txaPElk.

Ereintza-Soraluce BkE
Zapatua. 19:15. Errenteri.

piLOtA
oñatin 
Egubakoitza, 18:30ean 
hasita bost partidu.
Bergaran 
Egubakoitza, 19:15ean 
hasita bost partidu.

errugBiA
kanpanzar-uribealdea 
atzeratu egin dute.

astEburuko Hitzorduak

Ohorezko erregional mailan, 
Mondrak, Aloña Mendik eta 
UDAk kanpoan jokatuko dute. 
Aretxabaletarrak bigarren pos-
tuari eusteko Real Unionen ze-
laira puntu bila joango dira 
(domeka, 16:00, Irun), eta inte-
resgarria izango da Anaitasu-
naren eta Mondraren arteko 
partidua (zapatua, 16:30, Txer-
loia), sailkapenean bi talde ho-

riek hirugarren eta laugarren  
daude eta. Aloña Mendi, azkenik, 
Hondarribian  (zapatua, 15:30, 
Ondartza) ahaleginduko da atze-
ko postuetatik urruntzen lagun-
duko dioten puntuak batzen, 
kostaldekoak ere ez dabiltza-eta 
oso ondo. 

Erregional preferentean, be-
rriz, hirugarren dagoen Berga-
rak Soraluze hartuko du zapatuan 
Agorrosinen (15:30). Eta ordu 
berean, erregionalean, Antzuo-
lak Unben jokatuko du, Urkiren 
kontra.

 FUTBoLA   Bergarak 
Soraluze hartuko du 
Agorrosinen
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Aurretik egindako emanaldietako bat. EVa ZubErorEna

emanaldi piktoriko musikatua 
izango da gandiaga topagunean
patxi zubizarretaren Laranja bat zaborrean liburua  
oinarri izanik, diziplina ezberdinak uztartuko dira saioan

i.C oñati
Emanaldia zapatuan izango da, 
18:00etan hasita. Zubizarretaz 
gain, Felipe Barandiaran esata-
riak, Mintxo Cemillan marraz-
kilariak eta Pello Ramirez bio-
lontxelistak hartuko dute parte.

Liburuan, munduko herri zi-
kin eta pobre batean gertatuta-
ko istorioa kontatzen da. Idaz-
learen esanetan, liburua aitzakia 
bat da "zaborretara botatako" 
hainbat istorio berreskuratzeko, 
eta, aldi berean, bestearengana-
ko errespetuan sinisteko.

"Barandiaranek liburuan ja-
sotzen den Joseren istorio bi-

blikoaren pasarte batzuk erre-
zitatuko ditu, baita niretzat 
ederrak diren idazle arabiar 
batzuen hainbat testu", adiera-
zi du Zubizarretak. Errezitaldian 
zehar etenak egongo dira, eta 
horiek Pello Ramirezen biolon-
txeloaz eta Mintxo Cemillanen 
marrazketa prozesuaz gozatzeko 
balioko dute.        

Emanaldia zapatuan izango 
da, 18:00etan hasita. Saioa eus-
kara hutsean egingo den arren, 
Zubizarretak euskara ez daki-
tenei ere bertaratzeko dei egiten 
die; izan ere, "saioa ez da dizi-
plina bakarrera mugatzen".

i.C arrasatE
Napoka Iria taldeko Miren Nar-
baiza, Gose taldeko Ines Osina-
ga eta La Chula Potra bezala 
ezagutzera ematen den Julieta 
Itoiz rap-kantaria izango dira 
mahai inguruan hitz egingo du-
ten musikariak. Dinamizatzaile 
lanetan, berriz, Leire Lopez mu-
sika kritikaria arituko da.

Emakume horiek beraien bi-
zipenak kontatuko dituzte, mu-
sika eszenan daukaten paperaren, 
egin duten ibilbidearen eta dau-
katen erreferenteen gaineko 
hausnarketa eginda.

Emakume Txokoko dinamiza-
tzaile Esther Lizarralderen esa-
netan, musika estilo ezberdine-
tako emakumeak ekartzen saia-
tu dira. 

Horrez gain, Merinok mahai 
inguruaren ideia Emakume Txo-
koko Jabetza eskolatik atera 
zela adierazi du: "Eskola horie-
tan, hainbat gai ezberdin lantzen 
ditugu. Eztabaida saio batean, 
zenbait emakume musikarik 
sexismo egoera ezberdinen berri 
eman zuten, aldi berean, bihar 
egingo denaren antzeko hitzaldi 
bat proposatuz". 

'emakume musikarien 
solasaldia' mahai ingurua bihar
saioa gaztetxean egingo da 19:00etan hasita. musika 
estilo ezberdinetako hiru musikarik hartuko dute parte 

ibon Carmona durango
Gero eta gutxiago falta da Du-
rango euskal kulturaren bilgune 
bihurtzeko. Aurtengo azoka  inoiz 
baino lehen hasi eta bukatuko 
da, eta eguazten goizean, bizita-
sunez betea aurkeztu zen; izan 
ere, 349 produktu berri, 274 stand 
eta gune ezberdinetan egingo 
diren 200 ekintza kultural baino 
gehiago izango ditu. Guztira, 
zortzi gune egongo dira 700 me-
troren barruan, eta bost minu-
tuko distantzian kontzentratuta.      

dena prest
Gerediaga elkarteko lehendaka-
ri Nerea Mujikak egindako aur-
kezpen prentsaurrekoan azaldu 
zuenez, dena prest dago jada aste 
bi barru Durango kultur hiribu-
ru bihurtzeko: "Zuek etorri, guk 
prest izango dugu dena. Erakus-
tokiak kultur produktuz gainez-
ka izango ditugu, dozenaka talde 
arituko dira taula gainean, ha-
marnaka proiektu digital, ikus-en-
tzunezko pieza eta antzezlan 
ezagutzeko aukera izango dugu".

zortzi gune
Azken urteetan bezala, Landa-
ko Gunetik harago, azokak gune 
ezberdinak izango ditu. Horie-
tako bat Areto Nagusia da, eta 
bertako programazioa, esate-
rako, azokako partaideen za-
balkunde lanen aurkezpenek 
eta Gogoetaren Plazako sola-
saldiek eta mahai-inguruek 
osatuko dute.

Ahotsenea guneari dagokio-
nez, obrak direla-eta karpa 
Landako Gunearen ondoan ko-
katuko da. Bertan, 70 musika-
rik eta musika-taldek euren 
lanak kontzertu formatuan 
aurkeztuko dituzte, eta sola-
saldi gunean, 50 sortzailek bai-
no gehiagok saio ezberdinetan 
hartuko dute parte. Plateruenan, 

berriz, Willis Drummond tal-
deak irekiko du kontzertu egi-
taraua, eta Zea Mays, Hesian, 
Skakeitan eta Bide Ertzean 
taldeek jarraituko diote. Gune 
horiez gain, Irudienean, Ka-
bi@n, Saguganbaran eta Sze-
natokian ere programazio ani-
tza izango da egun guztietan 
zehar, eta hori guztia Azoka 
Telebistaren bitartez jarraitu 
ahal izango da edozein tokita-
tik. 

argizaiola saria
Nereak Mujikak Argizaiola sa-
ria euskararen eta euskal kul-
turaren alde lan egin duten 
"inurriek" jasoko dutela azaldu 
du.

Honako hauek jasoko dute 
saria: Justo Alberdi bizkaitarrak, 
Jaime Albillos gipuzkoarrak, 
Mari Karmen Belaza nafarrak, 
Patxika Erramuzpe ipar euskal 
herritarrak, Kepa Mendia ara-
barrak, eta diasporaren izenean, 
Jose Ramon Zengoititabengoa 
zaldibartarrak.

eguaztenean Plateruena kafe-antzokian egindako durangoko Azokako 51. edizioaren aurkezpena. amaia txintxurrEta

durangoko azokak 349 
nobedade izango ditu
51. edizioa abenduaren 2tik 6ra bitartean egingo da; 28 urtetan egin den goiztiarrena 
da. nobedadeez gain, 200 ekintza kultural baino gehiago eta 264 erakustoki egongo 
dira euskal kulturaz gozatzeko. aurtengo leloa Bizitzekoa DA! izango da

EuSkaL kuLTurarEn 
aLdEko "inurri 
Lana" EGin duTEnEk 
JaSoko duTE 
arGizaioLa Saria
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Goiena Klubeko azaroko zozketa!

Izaskun Murgia elkarte lirikoari esker
‘La del Soto del Parral’ zarzuela ikusteko sarrerak ditugu
Amaia antzokian, Arrasaten. | Azaroaren, 25/26an.

PArte hArtZeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA "zarzuela" 
[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.eus

Irabazi bi lagunendako sarrerak

Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

Bazkidetu zaitez: 2016 + 2017 osoa: 55 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

Euskara irabazle, denok irabazle!

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako otordua
lArrINETxE jATETxEArI ESKEr 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

KLUBA Jatetxea 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

PArte hArtZeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA "sariaren izena" 
[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.eus

tableta
Parte hartzeko sariaren izena: 
Tableta

arraSate

Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko, 
sarrerak.
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

otarrea
Bidezko merkataritzako 
produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarrea

Umeentzako jokoa
Perretxiko zaindariak 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Perretxikozaindariak

aitziber aranburuzabala oñati
Arantxa Urretabizkaiak, Maite 
Artolak, Iban Arantzabalek, Jone 
Miren Hernandezek eta Kike 
Amonarrizek osatutako epai-
mahaiak bide ezberdinetatik 
proposatutako hautagaiak az-
tertu ondoren, aho batez propo-
satu zion Aldundiari 2016ko 
Abbadia saria ematea Moriarti 
Produkzioak zinema ekoizleari; 
eta Aldundiak ontzat eman zuen 
proposamena. "Aitortu nahi izan 
da ikus-entzunezko esparruan 
euskarari ekarpen handia eta 
jarraitua egin izana", azaldu du 
Mikel Irizarrek, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Hizkuntza Ber-
dintasuneko zuzendariak, eta 
zera gaineratu du: "Pozik hartu 
genuen izendapena; izan ere, 
Foru Gobernu honek badu eus-
karazko sorkuntza sustatzeko, 
Etorkizuna Eraikiz ekimena; 
eta Moriarti etxeko taldea eten-
gabe ari da erakusten, euskaraz 
eta baliabide mugatuekin egin 
daitezkeela ikus-entzunezko pro-
duktu duinak eta lehiakorrak".

Moriartiko Aitor Arregik dio 
ilusioz eta arduraz hartuko du-
tela inondik inora espero ez 
zuten aitorpen saria. "Sari hori 
ez zen gure parametroetan sar-
tzen. Euskalgintzan jarduten 
duten profesionalak ziren-eta 
proposatutako izen gehienak. 

Gure hizkuntzan lan egiten duen 
ekoiztetxe bat izanik, umiltasu-
nez eta eskerronez hartuko dugu".

egindako lanak eta kideak 
Jon Garañok, Xabier Berzosak, 
Aitor Arregik, Jose Mari Goe-
nagak, Asier Atxak eta Jorge 
Gil Munarrizek osatzen dute 
Moriartiko lantaldea. Loreak 
filma da produkziorik ezagune-
na, baina hainbat dira egin di-
tuztenak: askotariko film labu-
rrez gain, 80 egunean film luzea 
eta muntatzen ari diren Aundi-
ya lan luzea.

Saria, izaskun alvarezen artelana
Gipuzkoako artista berri eta 
nabarmentzen ari den baten 
artelana izaten da saria, Iriza-
rren esanetan: "Izaskun Alvarez 
oiartzuarrak lana propio egingo 
du saritua nor den jakinda".

Sari banaketa abenduaren 1ean 
egingo dute Aldundiaren jaure-
gian. "Giro goxoan egindako 
protokolozko ekitaldi polita izan-
go dela aurreratu digute. Mo-
riartiri buruzko bideo bat es-
kainiko dute eta hitzalditxo bat 
egingo dugu ondoren", azaldu 
du Aitor Arregi zinegileak.

Mikel irizar eta imanol Lasa, martitzenean, sariaren berri ematen. g.F.a. 

Euskaraz ekoizteagatik,  
abbadia aitorpen saria
gipuzkoako foru aldundiak euskararen alorrean egindako lanagatik banatzen du 
urtero abbadia saria; eta aurtengoa moriarti produkzioak zinema ekoizleak jasoko du 
abenduaren 1ean. aitor arregi zinegile oñatiarra da ekoiztetxeko sei kideetako bat

a. a. oñati
Azkeneko lanak bezala –Haizea 
Garizumakoa (2009), Hodeien 
Azpian (2011) eta Lurrean Etzan-
da (2014)–, eskarmentu handiko 
New Yorkeko jazz musikarirekin 
grabatu du Ordorikak: Tony 

Scherr (kontrabaxua eta gitarra 
elektrikoa), Kelly Wollesen (ba-
teria, bibrafonoa eta perkusioak) 
eta Jamie Saft (pianoa, hammond 
eta teklatuak). Grabatzeko mo-
dua ere aurrekoaren bidetik 
joan da: zuzenean eta denak 

batera. Ondoren, Arkaitz Mine-
rren biolinak gehitu dizkiote.

Elkar argitaletxearen esanetan,  
"diskoak nortasun sendoa era-
kusten du". Doinu guztiak eta 
hitz gehienak Ordorikarenak 
dira oraingoan ere, baina Sa-
rrionandiarendako lekua eginda.

Gaur, egubakoitza, Ermuko 
antzokian izango da. Era berean, 
datorren egubakoitzeko Puntua 
aldizkarian Fermin Etxegoien 
kazetariak –eta musikariaren 
lagunak– egin dion elkarrizketa 
irakurtzeko aukera izango da.

Kalean da ruper Ordorikaren 
azken lana: 'guria ostatuan'
"Energia ahalmen handiko" hamaika kantu batu ditu 
oñatiarrak, martitzenean aurkeztu zuen bilduman
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iragarki saiLkatuak

1. etxebizitzak

101. saldu
bergara.  Etxebizitza 
salgai Fraiskozurin. Hiru 
logela, egongela, sukal-
dea eta nagusiendako 
egokitutako komuna. 
igogailuarekin eta bero-
kuntzarekin. dena kan-
pora begira. argitsua. 
687 57 84 23 

oñati.  90 metro koadro-
ko etxebizitza salgai Erre-
kalde auzoan. 4. solairuan. 
Eguzkitsua. Harremane-
tarako: 697 76 15 69  edo 
634 49 15 83  

103. ErrEntan Eman
aramaio.  Etxebizitza 
ematen da errentan. leku 
onean. ikuspegi politak. 
Eguzkitsua. Hiru logela, 
egongela eta bi bainuge-
la. 665 72 28 46 

elgeta.  Etxebizitza ema-
ten da errentan. sukaldea, 
bi logela, egongela eta 
komuna. 650 23 10 19  

104. ErrEntan Hartu
arrasate.  bi logelako 
etxebizitza behar dut 
errentan. 603 29 94 29 

arrasate.  Erdigunean 
hiru logelako etxebizitza 
hartuko nuke errentan. 
balkoiarekin gurako nuke. 
602 64 68 17 

bergara.  Hiru logelako 
etxebizitza hartuko nuke 
errentan. 659 90 85 13 

oñati.  bi mutil gaztek 
etxebizitza hartuko genu-
ke errentan. 658 86 98 38  

oñati.  oñatin etxebiziza 
baten bila gabiltza, erren-
tan hartzeko. oñatiko bi-
kote bat gara. 628 89 91 
83  edo 635 00 70 26  

105. EtxEak osatu
oñati.  bi gazte pisukide 
bila gabiltza. Etxe erabe-
rritua da eta erdigunean 
dago. 658 86 98 38  

2. garaJeak

203. ErrEntan Eman
bergara.  garaje itxia 
ematen da errentan to-
rrekuan. 11:00etatik 
12:30era edo 17:00etatik 
18:30era deitu telefono 
honetara: 653 72 31 58  

4. lana

401. EskaintZak

arrasate.  Etxeko lanak 
egin eta bikote nagusi bati 
laguntza emateko ema-
kume bat behar dugu. 
ordutegia adostuko ge-
nuke. 620 36 87 60  edo 
635 71 17 29 

bergara.  bi nagusi zain-
tzeko eta etxeko lanak 
egiteko pertsona ardura-
tsua behar dugu. 9:00eta-
tik 14:00etara. malguta-
suna baloratuko da. baita 
bergarakoa izatea ere. 
650 09 72 39 

oñati.  5 eta 7 urteko bi 
haur zaintzeko  pertsona 
baten bila nabil. batez ere 
eguardi partean (ikasto-
latik batu) eta arratsalde 
batzutan. autoa beharrez-
koa da. 660 04 57 78  

402. EskaErak
aretxabaleta edo arra-
sate.  arratsaldetan ordu-
ka lan egingo nuke. lege 
paperak eta esperientzia 
dut. 610 99 42 03 

arrasate.  Etxeko langile 
moduan eta garbiketan ari-
tuko nintzateke. Esperien-
tzia eta erreferentzia onak 
dauzkat. 696 30 19 10 

arrasate.  garbiketan, 
sukalde laguntzaile eta 
zaintza lanetan jarduteko 
gertu nago. 679 30 12 37 
(arelis) 

arrasate.  neska gertu 
etxeko lanak eta garbike-
tak egiten, dendari edo 
harreragile lanetan aritze-
ko. 631 48 82 58  edo 632 
08 57 69 

bergara edo arrasate.  
arratsaldetan bulego eta 
abarrak garbitzen edota 
umea eta nagusiak zain-

tzen lan egingo nuke. 610 
34 97 88 

debagoiena.  16:00etatik 
aurrera orduka lan egingo 
nuke nagusiak zaintzen 
edota etxeko lanak egiten. 
autoa daukat. Esperien-
tzia eta erreferentzia onak. 
678 01 16 09 

debagoiena.  Elkarteak 
eta atariak garbitzen lan 
egingo nuke. baita mahai
-zapiak ere. baita nagusiei 
lagundu, janaria prestatu 
eta etxeko lanak egiten 
ere. lege paperak egune-
ratuta eta esperientzia. 
625 28 38 11 

debagoiena.  Emakumea 
gertu nagusiak eta umeak 
zaindu eta etxeak garbi-
tzeko. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. 634 
04 17 30 

debagoiena.  Etxean ber-
tan bizi izaten, egun osoz 
edo orduka lan egiteko 
prest nago. Zaintzan edo-
ta garbiketak egiten edo 
bai. 679 45 97 18 

debagoiena.  Etxeko lan-
gile moduan eta garbike-
tan arituko nintzateke. 
Esperientzia eta errefe-
rentzia onak dauzkat. 686 
44 70 38 

debagoiena.  garbiketak 
egiten, baserri lanetan eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 688 86 22 08 

debagoiena.  garbiketak 
egiten, baserri lanetan eta 
nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 674 12 22 57 

debagoiena.  gizona ger-
tu nagusiak zaindu eta 
etxeak garbitzeko. 634 14 
36 65 

debagoiena.  gizona la-
nerako gertu: nagusiak 
zaintzen, garbiketan, me-
zulari, enkarguak egiten.  
Ehorztetxean ere lan egin-
go nuke. autoa daukat. 
647 01 74 66 (cristino) 

debagoiena.  gizona la-
nerako gertu: nagusiak 
zaintzen, garbiketan, su-
kalde laguntzaile, mezu-
lari, enkarguak egiten.  
Ehorztetxean ere lan egin-

go nuke. autoa daukat. 
660 90 51 50 (arjelis) 

debagoiena.  mutila ger-
tu nagusi eta gaixoak 
zaintzeko. autoa daukat. 
Zerbitzari edo dendari 
moduan ere lan egingo 
nuke. 632 21 30 64 

debagoiena.  mutila ger-
tu zerbitzari, garbitzaile 
edota zaintzaile moduan 
lan egiteko. orduka edo 
egun osoz. 638 85 43 36 

debagoiena.  nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta etxeko lanak egiten 
aritzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz edota orduka. 
610 99 70 46 

debagoiena.  neska ger-
tu garbiketak egin eta 
nagusiak zaintzeko, baita 
etxean bertan bizi izaten 
ere. 631 95 88 06 

debagoiena.  neska ger-
tu garbiketak egin eta 
nagusiak zaintzeko, ordu-
ka. 631 72 71 72 

debagoiena.  neska ger-
tu garbiketak egin eta 
nagusiak zaintzeko. au-
toarekin. 616 35 54 96 
(alejandrina) 

debagoiena.  neska ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
etxe, bulego, denda, ta-
berna eta abarrak garbi-
tzeko. 612 42 69 37 

debagoiena.  neska ger-
tu zerbitzari, garbitzaile 
edota zaintzaile moduan 
lan egiteko. orduka, etxean 
bertan bizi izaten edo egun 
osoz. 654 11 15 14 

debagoiena.  orduka lan 
egingo nuke nagusiak 
zaintzen, baita asteburuan 
ere. 603 29 94 29 (soraya) 

debagoiena.  Zaintza la-
nak egiteko gertu nago, 
bai orduka eta baita gaue-
tan ere. 626 12 73 87 

debagoiena.  Zerbitzari, 
garbiketan edota zaintza 
lanetarako prest nago. 
688 61 83 55 (natali) 

5. irakaSkuntza

502. Eman
eskola partikularrak 
oñatin.  irakaslea eta psi-
kologoa naiz eta urteeta-
ko esperientzia dut esko-
la partikularrak ematen. 
666 21 73 48 

8. denetarik

801. saldu
lursaila arabako lauta-
da.  arriolan, asparrenan, 
lursail urbanizatua salgai. 
1500 metro koadro. inte-
resatuok deitu edo bidali 
Whatsapp mezua zenba-
ki honetara: 652 76 00 16  

803. Eman
Eskonbroa.  oñatiko ba-
serri baten eraberritzean 
soberan geratu den es-
konbroa ematen da. buz-
tin lurrez osaturik dago 
gehienbat, baina harria 
ere badago tartean. bete-
tze lanak egiteko apropo-
sa. 685 75 07 58 

Eskoriatza
Asteburuetarako 

sukaldaria 
behar da.

685 73 60 57

943 25 05 05 

saiLkatuak@goiEna.Eus

WWW.goiEna.Eus/saiLkatuakk

• Eguazteneko 12:00ak arte jasotako 
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

• Hortik aurrera ez da onartuko 
aldaketarik, ez eta iragarkia bertan 
behera uzterik ere.

• GoiEnak ez du argitaratzen diren 
iragarkien ondorioz sor daitezkeen 
operazioen erantzukizunik.

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea saldu/Errentan. 
 Lokala saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 modulo bakarra: 22 euro (+bEz).

iraGarkia JarTzEko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Martoko,	77	m2,	2	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	95.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Barrenkale,	75	m2,	3	logela-	Ez	du	obrarik		behar.	70.000€.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	150.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Martoko,		70	m2.	2	log.	Igogailua,	trastelekua,	ez	du	obrarik		behar.108.000€.
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log.	Igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berriztuta.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera.	192.000€.
•	 San	Antonio	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	165.000€.	Eraikuntza	berria.

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

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu,	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berritua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.		Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde,	78	m2,	3	logela,	Berritua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000v.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

ElGETA: 
•	 Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.	

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ZaPatua, 19

00:00 Erreportajea: tokikom 
jardunaldiak

00:30 debagoiena Zuzenean

13:55 astea iruditan

14:00 tolosako abesbatza 
lehiaketa

15:00 debagoiena Zuzenean

15:55 astea iruditan

16:00 Platonic

16:30 kantari 10

17:00 korapilo

17:30 amaia dj

18:00 Erreportajea: tokikom 
jardunaldiak

18:30 28 klip

19:00 debagoiena Zuzenean

19:55 astea iruditan

20:00 kantari 9

20:30 amaia dj

21:00 Harmailatik

21:30 Erreportajea: tokikom 
jardunaldiak

22:00 Erreportajea: Barruak 
astintzen

22:55 astea iruditan

23:00 kilometroak 2017

00:00 amaia dj

00:30 aizank!

domEka, 20

09:00 kantari 9
09:30 Platonic
10:00 korapilo
10:30 kantari 10
11:00 tripa zorri
11:30 Erreportajea: tokikom 

jardunaldiak
12:00 kilometroak 2017
13:00 Erreportajea: Barruak 

astintzen
13:55 astea iruditan
14:00 Harmailatik
14:30 Erreportajea: tokikom 

jardunaldiak
15:00 amaia dj
15:30 korapilo
16:00 Platonic
16:30 kantari 9
17:00 korapilo
17:30 kilometroak 2017
18:30 debagoiena Zuzenean
19:25 astea iruditan
19:30 amaia dj
20:00 debagoiena Zuzenean
20:55 astea iruditan
21:00 Erreportajea: tokikom 

jardunaldiak
21:30 amaia dj
22:00 debagoiena Zuzenean
22:55 astea iruditan
23:00 kilometroak 2017

EgubakoitZa, 18

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 Erreportajea: tokikom 
jardunaldiak

13:00 Hurbilean: alex sardui

14:00 debagoiena Zuzenean

14:30 berriak

15:00 Erreportajea: gabota 
dantza eskola

15:30 kantari 7

16:00 amaia dj

16:30 berriak

17:00 ur eta lur

17:30 Ekonomia gurean

18:30 berriak

19:00 kantari 8

19:30 Erreportajea: tokikom 
jardunaldiak

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena Zuzenean

21:30 berriak

22:00 amaia dj

22:30 berriak

23:00 debagoiena Zuzenean

23:30 berriak

MEMoriarEn PLazaz, ainTzanE EzEnarrorEkin
‘Debagoiena Zuzenean’ Martitzena, 20:00

Euskadi.Eus

oñaTiko kiLoMETroEn aurkEzPEn EkiTaLdia
‘Kilometroen festa’ Zapatua, 23:00

imanol soriano

   astEa goiEna tELEbistan

EguaZtEna, 23

EkinTzaiLETzaz 
BErBETan
‘Enpresarean’ 

Eguaztena, 22:00

EguEna, 24

iTurriTXiPiGaina 
EzaGuTzEn
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Eguena, 22:00

astElEHEna,21

ESkuBaLoia ETa 
FuTBoLa
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 22:00

martitZEna,22

EMauS-En EnkanTE 
SoLidarioa
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Martitzena, 20:00

EnPrEsarEan

goiEna tElEbistako 
ProgramaZio osoa: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2016ko azaroaren 18an.

 urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 20an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Laster arte ezpainetan
utzi gaituzu penetan

orain arte gure ametsetan
bizirik zaude benetan

zeruko izarretan
eta gure bihotzetan.

ramon guridiren alarguna

2015eko azaroaren 12an hil zen, 76 urte zituela.

 Joxepi
Gillegi Larrañaga

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 antzuolan-Legazpin, 2016ko azaroaren 18an.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 20an, 
12:00etan, Legazpiko andre maria zeruratzea parrokian.

—
Beti izango zara gure bihotzean.

2015eko azaroaren 9an hil zen, 50 urte zituela.

Juan Manuel
Garitano Badiola

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 oñatin, 2016ko azaroaren 18an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 19an, 
19:00etan, oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

2015eko azaroaren 19an hil zen, 93 urte zituela.

Juanita
echaniz Alegria

arrasate

egubakoitza, 18 aLbErto azkoaga
zapatua, 19 m. fCa. azkoaga
domeka, 20 fErnandEz
Astelehena, 21 irizar
Martitzena, 22 amEzua
eguaztena, 23 moraLEs
eguena, 24 ruiz

bergara

egubakoitza, 18 mozos
zapatua, 19 urrutikoEtxEa
domeka, 20 zabaLa
Astelehena, 21 oiarbidE
Martitzena, 22 EstELLa
eguaztena, 23 mozos
eguena, 24 urrutikoEtxEa

oñat i

egubakoitza, 18 garatE
zapatua, 19 garatE
domeka, 20 garatE
Astelehena, 21 JuLdain
Martitzena, 22 JuLdain
eguaztena, 23 anduaga
eguena, 24 anduaga

gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2016ko egutegia 
eskuratzeko, bidali FarMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + WaP deskarga, operadorearen 
arabera (www.cofgipuzkoa.com).

guardiako farmaziak
arraSaTE
ruiZ: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
EtxEbErria: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
albErto aZkoaga: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
m. Fca. aZkoaga: iturriotz 17 / 943 79 79 99
FErnandEZ: maisu aranbarri kalea 1 / 943 79 22 26
iriZar: Erguin 11 / 943 79 12 39
amEZua: santa marina 32 / 943 79 09 74
EsPañol moralEs: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
BErGara
oiarbidE: san antonio 5 / 943 76 11 05
EstElla: matxiategi 5 / 943 76 19 63
moZos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
urrutikoEtxEa: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
oñaTi
anduaga: san lorentzo 3 / 943 78 21 16
igartua: kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
garatE: kale barria 42 / 943 78 05 58
juldain: kale barria 6 / 943 78 11 28

EskEr ona

bergaran, 2016ko azaroaren 18an.

anai-arrebak: palmira eta Jose gomez, mila eta agustin Espinosa, 
Jose mari; ilobak: blanca, ainhoa, maialen, nerea, dilan, iker, 
alejandro eta amaia; lehengusuak eta gainerako senideak.

—
Eskerrik asko hileta-elizkizunetara etorritakoei eta 

samin-agurrak bidali zenizkigutenoi.

gasteizen hil zen, 57 urte zituela.

Bernardo Jesus
Gonzalez de San Pedro 

Saenz

EskEr ona

arrasaten, 2016ko azaroaren 18an.

danielen familiak bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak. 
Lerro hauen bidez, banaka egin ezin izanagatik, 

sendiari babesa azaldu zioten eta 
hileta-elizkizunera agertu ziren denak eskertu nahi ditu.

2016ko azaroaren 16an hil zen, 85 urte zituela.

daniel 
delgado Hernandez

EskEr ona

oñatin, 2016ko azaroaren 18an.

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi. 

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 19an, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2016ko azaroaren 7an hil zen, 55 urte zituela.

Miguel Angel 
Markuleta Guridi

isidora agirre Laskurain. antzuolan, azaroaren 3an. 93 urte.
Esteban Egia Elkorobarrutia. arrasaten, azaroaren 9an. 89 urte.
Jesus M. Landa ituarte. arrasaten, azaroaren 10ean. 69 urte.
Maurizio Vegas Gartzia. aretxabaletan, azaroaren 10ean. 86 urte.
Josefa Cordero Sanchez. arrasaten, azaroaren 11n. 67 urte.
anton Pardina altzelai. bergaran, azaroaren 11n. 89 urte.
Felices Mateo ramos. arrasaten, azaroaren 12an. 86 urte.
Juana Gisasola aranbarri. aretxabaletan, azaroaren 12an. 93 urte.
Jose Monterroso Gordillo. bergaran, azaroaren 12an. 68 urte.
Felipe Mateo ramos. arrasaten, azaroaren 12an. 86 urte.
Gregoria Encinas Pedraza. arrasaten, azaroaren 13an. 82 urte.
M. dolores igartua Valiente. oñatin, azaroaren 13an. 88 urte.
Migel Etxagibel urizar. arrasaten, azaroaren 14an. 97 urte.
daniel delgado hernandez. arrasaten, azaroaren 16an. 85 urte.
Felisa altube irizar. oñatin, azaroaren 16an. 92 urte.

HiLdakoak

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

EskElak jartzEko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela Goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona 
Goiena Paperean eta Goiena.eus-en: 160 € /  Goiena Klubeko 
bazkideendako 142 €

 Eskela mota guztiak Goiena Paperean + Goiena.eus-en: 140 € / 
Goiena Klubeko bazkideendako 125 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

oroigarria

Zure musikarekiko maitasunak uhinetan jarraitzen du.

Lankide ohia

2016ko azaroaren 13an hil zen.

 Gaizka
Vitoria Arano

arrasate irratia.
Eibarren, 2016ko azaroaren 18an.

oroigarria

Lankide ohia

2016ko azaroaren 13an hil zen.

 Gaizka
Vitoria Arano

bat egiten dugu senide eta lagunen saminarekin.

goiena komunikazio taldea.
Eibarren, 2016ko azaroaren 18an.
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txutxu-mutxuak

3. Ganboraldera irteera
Euripean egin zuten aretxabaletako guraso 
foroak antolatutako irteera. untzillatik abiatu, 
san adrianen hamarretakoa egin eta 
lokatzetan ibilita bueltatu ziren etxera.  

1. 40 urteko arrasatearrak
aurten 40 urte bete dituzten arrasatearrek 
kintada ospatu zuten joan den zapatuan. 
Ederki pasa zuten eguna, urteurrenerako 
propio egindako zapiak lepoan zituztela.

2. Santa zezilia ospatzen
bergarako udal musika bandak domekan 
egin zuen santa Zeziliaren omenezko
kontzertua. ondoren, azpeitxi jatetxean 
bazkaldu zuten musikariek.

7. Pelloren lagunak
Zazpi urte pasa eta gero, berriro elkartu dira 
Pelloren Eguna antolatzen ibili ziren 
bergararrak. Elkarrekin bazkaldu zuten, eta 
kontuak ez ziren falta izan.

8. Basotxoko txapeldunak
aretxabaletako basotxo erretiratuen 
elkartean, lazaro alvarez eta Francisco Perez 
izan dira txapeldunak musean; eta tutean, 
ladislao gonzalez eta juan aldai.

4. 1981eko oñatiarrak
1981ean jaiotako oñatiarrek kintada ospatu 
zuten joan den zapatuan. Parranda latza egin 
zuten batzuek. 40 urte betetzean elkartuko 
dira berriz bazkaltzeko.

5. Mintzalagunak Elorriora
debagoieneko mintzalagun programatik, 30 
lagun Elorrioko Zenita auzoko inguruak eta 
argiñetako nekropolia ezagutzera joan ziren. 
lezetxikira joateko asmoa dute hurrengoan.

9. Benita eta alonso
Quintana de la serenan (badajoz) ezkondu 
ziren benita eta alonso, 1966ko abuztuan. 
asteburuan ospatuko dituzte urrezko ezteiak. 
Zorionak, seme-alaben eta biloben partetik!

6. Mujika presidente ohiarekin
aramaiotik santanderrera egun-pasa joan 
eta magdalena parkean, nor eta... uruguaiko 
presidente ohi jose mujika eta kantabriako 
presidente miguel angel revilla!

1
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6
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zorion agurrak

oñati
ibai buquete diaz de 
gereñu
azaroaren 21ean, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! milaka 
muxu familia guztiaren 
eta, bereziki aneren, 
aitaren eta amaren 
partetik.

arrasatE
irantzu Souto lasa
azaroaren 22an, 6 
urte. Zorionak, pittuki! 
oso-oso ondo pasatu 
zure egun berezian! 
muxu handi sorta eder 
bat, maittia!

arrasatE
zurine lasa 
elgarresta
azaroaren 21ean, 33 
urte. Zorionak, izeba! 
txokolatada goxoa 
prestatu gosetuta 
joango gara-eta! muxu 
potoloak, etxekoon 
partetik!

arEtxabaLEta
ander axpe 
gabilondo
azaroaren 20an, 
urtebete. Zorionak, 
txikitxo! Patxo handi 
bat, marenen eta 
etxeko danon partetik!

aramaio
luken ballesteros 
uribarren
azaroaren 19an, 7 
urte. Zorionak, luken! 
Egun politta pasauko 
dou! lurren eta ilaren 
partetik!

antzuoLa
urtzi elorza
azaroaren 19an, 5 
urte. Zorionak, urtzi! 
Zure bosgarren 
urtebetetzean 
ondo-ondo pasa 
dezazula! muxu 
handi-handi bat, 
familiaren partetik!

oñati
irene Campagnoli 
arkauz
azaroaren 19an, 5 
urte. Zorionak, potxola! 
Heldu da horrenbeste 
itxarondako eguna! 
ondo pasatu. Patxo 
handi bat, etxeko 
guztion partetik!

bErgara
Maren leston 
ezenarro
azaroaren 15ean. 
Zorionak! dagoeneko 
11 urte! ondo-ondo 
pasatu eguna eta 
muxu potolo bat 
etxekoen eta, bereziki, 
oihanen partetik.

oñati
zihara rubio 
Markuleta
azaroaren 11n, 10 
urte. Zorionak! Familia 
danaren partetik.

arrasatE
lia Jodar Viguri
azaroaren 19an, 6 
urte. Zorionak 
familiaren partetik eta 
ondo pasatu.

oñati
Maren etxezarreta 
irizar
azaroaren 15ean, 10 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, maren! 10 
patxo familixako danon 
eta, batez be, Eleneren 
eta zure primotxuen 
partetik!

arEtxabaLEta
beñat akizu zabala
azaroaren 11n, 2 urte. 
Zorionak, beñat! Ze 
ondo ospatu genuen 
zure eguna! segi 
horrela, gure bizipoza 
izaten. asko maite 
zaitugu! Etxekoak.

bErgara
aimar Sotil Marchena
azaroaren 19an. Zorionak, txapeldun! jada 10 urte. 
ondo pasatu lagunekin eta familiarekin. besarkada 
handi bat, familiareneta, bereziki, mariñeren partetik.

arEtxabaLEta
irati Fernandez 
Herrero
azaroaren 15ean, 9 
urte. Zorionak, 
printzesa! ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. milaka patxo, 
etxekoen partetik!

bErgara
garazi aretxaga 
arabaolaza 
azaroaren 14an, 2 
urte. Zorionak, 
garazitxo! Zelako ondo 
ospatuko dogun zure 
bigarren urtebetetzia! 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

oñati
kepa lopez lasa
azaroaren 15ean, 11 
urte. Zorionak, kepa! 
ondo pasatu zure 
egunean eta horrela 
segi, familia guztiaren 
partetik!

arrasatE
oliver eta aimar Hernandez
oliverrek azaroaren 14an, 36 urte eta aimarrek 
23an, 9. Zorionak familia guztiaren eta, batez ere, 
amatxoren eta arianeren partetik. Patxo potolo bat!

oñati
danel diaz de gereñu 
larrañaga
azaroaren 13an, 6 
urte. Zorionak, 
txapeldun! ondo 
pasatu zure eguna. 
muxu bana familiakoen 
eta, bereziki, garaziren 
partetik.

oñati
keltse eta kemen Malbadi
azaroaren 11n, 7 urte. Zorionak, bikote! ondo 
pasatu zuen eguna!

antzuoLa
ane Cabrera nuñez
azaroaren 11n. 
Zorionak, tia ane! 18 
urte bete dittuzu, ze 
ondo! Patxo asko, 
batez be, zure 
printzesatxo dareren 
eta baitta etxeko 
danen partetik!

oñati
anne obeso almeida
azaroaren 19an, 4 
urte. Zorionak, txikitxo! 
asko disfrutatu zure 
egunean familia eta 
lagun denekin. asko 
maite zaitugu!

antzuoLa
ainhoa biteri 
Sopelana
azaroaren 17an, 
urtebete. Zorionak txori 
txiki! jaso etxekoen 
partetik musu mordo 
bat eta jarraittu orain 
arte moduan 
irribarretsu eta alai!

arEtxabaLEta
aner elorza Muñoa
azaroaren 17an, 4 urte. Zorionak, maitia! 
amatxoren eta aitatxoren partetik, asko maite 
zaitugu.

antzuoLa
unai alonso rodrigo
azaroaren 18an, 10 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat, 
etxeko danen partetik!

Eskoriatza
kerman petralanda 
garate
azaroaren 16an, 8 urte. 
Zorionak, kerman, 
txapeldun. ondo ospatu 
zure eguna eta opari 
asko eta potoloak jaso. 
milaka muxu, etxeko 
danan partetik. muak!

arEtxabaLEta
Maju uriarte Sebal
azaroaren 15ean, 
urtebete. Zorionak 
etxekoen partetik!

urte 
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak; hiru bide dituzu 
goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu 
eta http://goiena.eus/
zorionagurrak helbidean sartu 
zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean eta 
egubakoitzean goiena paperean.

posta elektronikoa 
mezua bidali zorionagurrak@
goiena.eus helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, herria, 
urtebetetze-eguna eta nahi duzun 
testua.

ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren 
ordezkaritzaren batera edo deitu 
943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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eguBAKOitzA 18
oñaTi 'Sozializazio eta 
gizartekotasunaren sorrera. 
kidetzeko sena'
rafael cristobalen hitzaldia, 2 eta 3 
urteko umeen gurasoendako.
Txantxiku Ikastolan, 17:00etan. 

arETXaBaLETa 'Gaztetxia 
herrira' astea
18:00etan tabernaren irekiera, 
gaitariak eta erraldoiak; 18:30ean 
the Hans blues band taldearen 
kontzertu akustikoa; eta, 21:30ean, 
bertso saioa.
Pagaldaixenan,18:00etan.

BErGara 'zatoz auzoko 
ezagutzera'
Euskara eta aniztasuna 
jardunaldietako ekintza, auzokoren 
eskutik.
Liburutegiko ganbaran, 18:00etan. 

oñaTi Gaztainak eta dantzak 
Erretiratuendako.
Pake Lekun, 18:00etan. 

arraSaTE Postre lehiaketa
gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan. 

anTzuoLa Txosna batzordea 
sortzeko bilera 
irekia guztiendako.
Olaranen,18:30ean.

oñaTi Emakumeenganako 
indarkeriari buruzko diagnosia 
norma Vazquezen aurkezpena.
Euskaldun berria gelan, 18:30ean.

arraSaTE 'Emakume 
musikariak solasean' 
miren narbaizaren eta la chula 
Potraren solasaldia, leire lopezek 
gidatuta.
Gaztetxean, 19:00etan. 

BErGara 'un movimiento 
ciudadano-herri mugimendua' 
manolo cainzosen liburuaren 
aurkezpena egingo dute, gazteleraz.
Gaztetxean, 19:00etan.

BErGara orkestra Sinfonikoa
santa Zeziliaren omenezkoa.
Mariaren Lagundiako elizan, 
20:00etan.

oñaTi Montauk eta Mikel 
uraken
doinu lasaiak protagonista. 
Gaztetxean, 22:00etan. 

zApAtuA 19
arraSaTE Postre lehiaketa
bertako gastronomiaren eta garaiko 
produktuen kontsumoaren 
sustapena egiteko. bi maila: 12-17 
urtekoak eta 18tik gorakoak.
Sebero Altuben, 09:00etan.

arraSaTE Sorturen 
birfundazioaren gaineko 
eztabaida saioa
Ekitaldia irekia.
Kulturaten, 10:30ean. 

BErGara 'San Juan ermitako 
eskultura gotikoak'
jesus muñiz Petralandaren 
hitzaldia, gazteleraz.
San Juan ermitan, 11:00etan. 

arETXaBaLETa 'Gaztetxia 
herrira' astea
11:30ean ipuin kontaketa; 
12:00etan poteoa; 12:30ean 
grafiti tailerra; 14:30ean bazkaria; 
18:30ean drop! eta aggressive 
combat taldeen kontzertua.
Pagaldaixenan, 11:30ean. 

oñaTi San Martin egoitzako 
astea
13:00etan, meza eta, 14:00etan, 
bazkaria egoiliarren senitartekoekin.
Egoitza, aipatutako orduetan.

ELGETa hotz Bergara
siriako errefuxiatuei laguntzeko 
kanpaina berria aurkeztuko dute.
Espaloian, 13:00etan.

oñaTi Markel irizarren 
lagunartearen bazkaria
denboraldi bukaerako ekitaldia.
Zotz taberna, 14:30ean. 

BErGara Txirrindularitzaren 
gaineko tertulia
arritxu iribarrek gidatuta.
Aranzadiko gimnasioan, 
17:00etan.

arraSaTE 'Eva' gomarekin 
eskulanak
gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ESkoriaTza Sukaldaritza 
saioak
gaztetxoendako ekintza, zapatuan 
eta domekan.
Aipatutako egunetan, 17:30ean.

ESkoriaTza 'Tipi-tapa, korrika'
Pirritx, Porrotx eta marimototsen 
ikuskizun berria.
Manuel Muñoz kiroldegian 
17:30ean.

anTzuoLa Gaztaina erreak
Erretiratuendako. 
Landatxopen, 18:00etan.

oñaTi 'Laranja bat zaborretan'  
errezitaldi piktoriko-musikala
Parte-hartzaileak: Patxi Zubizarreta, 
mintxo cemillan, Felipe barandiaran 
eta Pello ramirez.
Gandiaga Topagunean, 18:00etan. 

ESkoriaTza ardo dastaketa
Ekitaldi irekia, .
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan 

oñaTi 'oporrak oñatin'
19:00etan bigarren eskuko 
produktuen azoka eta 21:00etan 
kontzertua:  orreaga 778, 
saskarrak, txipittu, oldarkor, 
kaleñia 13, eta baserriko olaxkue 
labien taldeak. 
Gaztelekuan, 19:00etan. 

agenda

izaskun murgia Lirika ELkartEa

arraSaTE 'La del Soto del Parral' zarzuela
izaskun murgia lirika Elkartekoen muntaia berria. anselmo carreñok eta 
luis Fernandez de sevillak idatzitakoan oinarritutako lana da. Emanaldi 
bikoitza egingo dute aste bukaera honetan. Hurrengoan, beste bi.
Bihar, zapatua, eta, etzi, domeka, Amaia antzokian, 19:30ean.

LANBIDEREN DOAKO IKASTAROAK - %1OO DIRUZ LAGUNDUTA
PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK

Gure doako ikastaroetan izen-ematea, hemen…
www.mondragon.edu/cursos/es/cursos-gratuitos

IKASTAROA IRAUPENA DATA

MF2151_3 del CP FMEM0411
Pieza polimerikoak eta eta metal arinak 
lortzeko  moldeak diseinatzea.

180 ordu

07:45 - 13:15
2016.12.21 – 2016.03.13

Astelehenetik 
ostegunera

FMEH0110
Fabrikazio mekanikoko tratamendu 
teknikoak + praktikak enpresan.

330 ordu

08:45-13:00
2016.12.19 – 2016.05.15

Astelehenetik
ostiralera

FNMEM0411 
Pieza polimerikoak eta aleazio arinak 
ekoizteko moldeak fabrikatzea + praktikak 
enpresan.

590 ordu

13:15-18:30
2016.11.21 – 2016.06.13

Astelehenetik
ostiralera

Isabel Mangana
943 71 21 83

imangana@mondragon.edu

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA

MONDRAGON GOI ESKOLA 
POLITEKNIKOA S. COOP.

Loramendi, 4 20500 Arrasate
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oñaTi oñati abesbatzaren 
kontzertua
santa Zeziliaren omenezko 
emanaldia egingo du. .
Agustindarren eliza, 19:30ean 

ESkoriaTza Euzkitze eta Lizaso 
bertsotan
bertso-afaria egingo dute. 
San Miguel merenderoan 
20:30ean. 

DOMeKA 20
oñaTi Muralak margotzera 
Errekalde eta san lorentzo arteko 
tunela margotuko dute ainara 
azpiazu margolariarekin.
Tunelean, 10:30ean.

arETXaBaLETa aretxabaleta 
abesbatza 
santa Zeziliaren omenezko meza 
eta bazkaria.
Parrokian, 11:30ean.

ELGETa afizio ikusgarriak
Hiru herritarren abileziak 
ezagutzeko aukera.
Gaztelekuan, 16:30ean. 

arETXaBaLETa 'Gaztetxia 
herrira'
 La Haine filmaren emanaldia.
Pagaldaixenan,17:00etan. 

oñaTi 'Txirula magikoa', 
familiarendako opera saioa
andoni barañano tenorearen 
eskutik. sarrerak, 3,5 euro.
Santa Anan, 17:00etan. 

BErGara kiki, koko eta Moko 
pailazoak 
Parranda tutiplen ikuskizuna.
Osintxuko frontoian, 17:30ean.

arraSaTE Pelikula emanaldia
gaztetxoendako ekintza. .
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

BErGara Joseba B. Lenoir 
& Gakobeltzak eta Mobydick 
taldeak
kontzertuaren aurretik, txapa 
irratiaren denboraldi berriko 
programazioa aurkeztuko dute. 
sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 18:00etan. 

ESkoriaTza 'aingeru ala 
kurriloi?'
doke antzerki taldea..
Zaldibarren, 19:00etan.

oñaTi 'Mara Feat Family'
ipuin musikatua.
Gaztetxean, 19:30ean.  

ASteLeHenA 21
oñaTi Musika eskolakoen 
kontzertua
Egoiliarrei bisita egingo diete.
San Martin egoitzan, 18:00etan. 

ESkoriaTza Talo masa eta 
talogintza ikastaroa
leku mugatuak.
Kultura etxean, 18:00etan. 

BErGara arimen Eguna
gaztainak eta sagardoa.
Osintxuko plazan, 19:00etan. 

MArtitzenA 22
anTzuoLa Gabonetako 
apaingarriak egiteko tailerra
martitzenetan eta eguenetan.
Xinkonan, 17:00etan. 

arETXaBaLETa Musika 
eskolakoen kontzertua
santa Zeziliaren omenez. 
Herriko Plazan, 17:30ean.

ESkoriaTza 'Lurraren 
transmisioa gazteen 
instalakuntzan' hitzaldia
iker Elosegi eta maite aristegi. 
Kultura etxean, 18:00etan.

BErGara 'Epilepsiarekin elkar 
bizitzen'
mireia centenoren berbaldia. 
aurretik, gipuzkoako Epilepsia 
Elkartea aurkeztuko dute. 
UNED-en, 18:00etan.

arraSaTE ‘Vasco-navarro trena 
y sus gentes’
iragana astitzen zikloko hitzaldia.
Kulturaten, 19:00etan.

arETXaBaLETa 'El desierto del 
Teneré' ikus-entzunezkoa
joseba Egibar aretxabaletarra.
Arkupen, 19:30ean.  

eguAztenA 23
ESkoriaTza 'Mujer, ¿Cómo 
hemos llegado a esta 
situación?'
arantza miguelek egingo du 
berbaldia, gazteleraz.
Kultura etxean 18:00etan 

oñaTi '¿Qué puedo hacer 
yo para terminar con las 
violencias machistas?'
autodefentsa feministan aditu 
maitane montoyren berbaldia 
Emakumeen kontrako biolentziaren 
aurkako nazioarteko Egunaren 
harira.
Euskaldun berria gelan, 18:00etan. 

oñaTi 'Tertulixan euskaraz'
michel Houellebecq idazlearen 
Sumisioa liburuaren gaineko 
solasaldia, danele  sarriugarterekin. 
Liburutegian, 20:00etan.

BErGara kirol argazkien 
erakusketa
lehiaketara aurkeztutako lanik 
onenak ikusgai. 
Aroztegin, abenduaren 4ra arte. 

eguenA 24
arraSaTE  ate irekiak 
ludoteketan
santa marinan (gaztaina erreak), 
okendon (jolas erraldoiak) eta 
usaetxen (altxorraren bila) 
begiraleak egongo dira askotariko 
ekintzak egiteko. 3-12 urte arteko 
umeendako.
Aipatutako lekuetan, 17:30ean.

oñaTi 'ostegun kontalariak'
izaskun mujikarekin, 6-9 urte arteko 
neska-mutikoendako.
Liburutegian, 18:00etan.
 
oñaTi 'Etiopia, bakarra eta 
anitza'
bidaia baten kontakizuna.
Euskaltegian, 18:00etan. 

arraSaTE niña Coyote eta 
Chico Tornado
Eate diskoa aurkeztuko du bikoteak 
kooltur ostegunak ekimenaren 
kontzertuan. sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

ba al dakigu zer nahi dugun?  
galdera horri buruz datza 
Maggie's plan filma. new 
Yorkeko hirukote bat da 
istorioaren protagonista. john 
eta georgette ezkonduta 
daude. biak unibertsitateko 
irakasleak dira, liburuak 
idazten dituzte eta buru-belarri 
murgilduta daude euren 
lanetan. baina bakoitza berean, 
gauzak partekatu barik. john 
baztertuta sentitzen da. Egun 
baten, maggie ezagutuko du. 
maggie hurbila, bitxia eta 
berritsua da.  johnek oso 
bestelako bi bizimoduren 
artean aukeratu beharko du. 
maggiek ez du lortzen denbora 
luzeko harreman sentimentalak 
izatea eta haurdun geratu nahi 
du. Hala, hiruren arteko 
gatazka sentimentala sortuko 

da. charlotte pertsona hotza 
eta zerebrala da. maggie 
eroagoa. Erdian john dago: 
zalantza asko dituena, baina 
losintxatua izatea gustatzen 
zaion pertsonaia.    osagai 
horiekin maggieren plana 
sortuko da eta joko horretan 
hirurak parte hartuko dute.  
gauza bat nahi dugula uste  
dugu eta hori lortzen 
dugunean, aurrekoa hobea zela 
pentsatzen dugu. Ez dakigu 
ondo zer nahi dugun. 
gorabehera sentimentalei 
buruz eta gure izaera 
aldakorrari buruz hitz egiten 
digu rebecca millerrek . 

komedia atsegina da.  
aktoreek lan ona egiten dute, 
eta agertzen zaizkigun egoerak 
eta pertsonaien jarrerak nahiko 
ezagunak egingo zaizkigu. 

oñaTi

kultura EtxEa

Que dios nos 
perdone
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30. 
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

Trolls
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

arETXaBaLETa

arkuPE

Florence Foster 
Jenkins
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Printze txikia
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EiBar

colisEo

no culpes al 
karma...
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

Peppa Pig
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

La bailarina
Zapatua: 19:45, 

22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

antZokia

animales 
fantasticos...
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

GaSTEiz.

boulEVard

animales 
fantasticos...
Egubakoitzetik 
domekara, 
astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 18:45, 
19:45, 21:30, 
22:20.
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:00.

animales 
fantasticos... 3d
Egubakoitzetik 
domekara, 
astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:00.

La llegada
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:10, 
18:35, 21:00, 
23:25.
domekatik 
eguenera: 17:10, 
19:35, 22:00.

un traidor como 
los nuestros
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:15, 
18:30, 20:45, 
23:00.
domekatik 
eguenera: 17:30, 
19:50, 22:10.

doctor Strange
Zapatua eta 
domeka: 18:30, 
21:00.
Egubakoitza eta 
eguaztena: 16:00, 
18:30, 21:00.

Jack reacher
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:00, 
18:30, 21:00, 
23:30.
domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

no culpes al 
karma
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:10, 
20:20, 22:30.

Trolls
Egubakoitza eta 
eguaztena: 16:00, 
18:00.
Zapatua eta 
domeka: 16:00, 
18:00, 20.00.
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:00.
astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:00, 
18:00, 19:00.

Blair witch
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.

un monstruo 
viene a verme
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:15, 
20:30, 22:45.
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:00.

100 metros
Egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
22:45.

Sully
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:35.
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:10.

ouija
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:00.
Zapatua eta 
domeka: 22:00.

La chica del tren
Egubakoitzetik 
eguenera: 21:00.

Que dios nos 
perdone
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:15.

Cigüeñas
Egubakoitzetik 
domekara eta 
eguaztena: 16:15.

Peppa Pig
Egubakoitzetik 
domekara: 17:00.

zinEma

kritika

Maggie's plan 
zuz.: rebecca miller. Herr.: aEb (2015). aktoreak: greta gerwig, 
Ethan Hawke, julianne moore.

gorabehera sentimentalak
iñigo zabala



zu HEmEn zaudE

2016-11-18 Egubakoitza

Eskulturak

Arrasatek erlazio gazi-gozoa 
dauka eskulturekin. Unerik 
gorena 80ko hamarkadaren 
erdialdera bizi izan zen. Urte 
haietan eskultura sinposioak 
antolatu zituen udalak: 
hainbat artista batu zituen 
aste batzuetan zehar eskultura 
bana egiteko. Behin amaituta, 
obrak herriko txoko 
ezberdinetan jarri ziren 
apaingarri gisa. Harrezkero, 
giza faktoreek beren lana egin 
dute eta gaur egun zutik 
mantentzen direnak ez daude 
oso itxuroso.

Udal gidaren edizio berria 
jaso dugu etxeetan, eta, 
aurrekoan bezala, eskultura 
batzuk aipatzen badira ere   
–argazkirik gabe oraingoan–, 
ez dute kapitulu berezirik. 
Gainera, agertzen diren 
gutxien artean ez dago 
Garibaiko kareharrizko 
eskultura: kooperatibismoa 
sinbolizatzen duen esfera. Ez 
da harritzekoa; azalpen 
kartelik ez duenez, inork 
gutxik erlaziona dezake 
"bolie" kooperatibismoarekin; 
bertakoentzat zaila, memoria 
ahula baita, eta kanpoko 
bisitarientzat ezinezko.

Egoerak hobera egingo duen 
esperantza ez da galdu behar, 
baina. 

Iturbide egoitza kanpoko 
eskultura-iturrian konponketa 
lanak hasita daude –
hamarkada batzuen 
atzerapenez–, berriro ura 
isuriko duen seinale.

azkEn bErba

AnDer etXeBerriA

Eneko azkarate bErgara
Egan taldeak azaroaren 26an 
Bergarako gaztetxean eskainiko 
duen emanaldiak jakingura sor-
tu du. 5 eurotan salduko dituz-
te sarrerak, aldez aurretik, agor-
tu arte, azaroaren 22an, 19:00etan, 
Irizar parkean. 250 bat sarrera. 
Kontzertu egunean ez dituzte 
salduko. Eganekin batera, Ko-
kein eta Elvis Caino ariko dira.

Eta zergatik Egan, zergatik 
gaztetxean eta zergatik orain? 
Besteak beste, Errege bezpera 
eguna Bergaran ezaguna bada, 
orduko gazte batzuk Udal Pilo-
talekura urtero Egan ekartzen 
hasi zirelako da. Bestalde, gaz-
te horiek Txibisto dantzalekua 
ireki zutenean (1984), Egan eka-
rri zuten inaugurazio ekitaldi-
rako eta Eganek bere lehen dis-

koan (Hemen gaude, 1985), Txi-
bistoko dantzaldi horretako 
argazkia erabili zuen azalean.

1971ean 'Verduri Hall'-en 
Baina Bergararekiko lotura au-
rreragokoa da. 1970ean sortu zen 
taldea Azpeitian eta 1971ko Pen-
tekosteetarako kontratatu zuten 
Juven-eko gazteek. Bost emanal-
ditarako ekarri zuten Azoka 

plazako Verdury Hall-era. Hortik, 
gaztetxeko emanaldiarekin lo-
tura, 45 urteren ostean. Orduko 
gazte haien semeek gaur egun 
gaztetxean dihardute eta bien 
arteko elkarlanaren fruitua da 
Mokolo Eguneko kontzertua.

"Hasierako asmoa zen Eganen 
zatiketaren aurreko kideak be-
rriro batzea emanaldi berezira-
ko, baina ez da posible izan. 
Edozelan ere, Xabier Saldiasi 
eskatu diogu errepertorio roc-
kerragoa prestatzeko". Julen 
Narbaizaren berbak dira, besteak 
beste, Txibisto dantzalekuko 
disko jartzaile zenarena. Azke-
naldiko formazioarekin etorriko 
da Saldias Bergarara.

Berez, urri amaieran eskaini 
zuen Eganek azken emanaldia 
Lezon, baina beste bi egingo 
dituzte -Bergarakoaz gain, San 
Nikolasetan Orion- urtea amai-
tu eta atseden hartu aurretik.

Xabier Saldias, oraintsu ateratako argazki baten, egan taldearen emanaldi baten. Egan

Saldiasen tirolesak 
gaztetxean azkenekoz
Egan taldeak dantzaldiak egiteari utziko dio, bergarako gaztetxean emanaldi "rockerragoa" 
eskainita. Erretiroa hartu ostean, urte sabatiarra hartuko du xabier saldiasek berriro 
kontzertuei heldu aurretik. kokein eta Elvis Caino ere bai, azaroaren 26an

bukatzEko

Lehen diskoaren azala. Egan

egan 1970eko hamarkadan. Egan


