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ubane Madera DEbagoiEna
Eguaztenean Debagoienean izan 
zen Maribel Vaquero, Bizikidetza 
eta Giza Eskubideetako zuzen-
daria. Bergarako eta Oñatiko 
udaletxeak bisitatu zituen. 
Programa aurkeztean, diozue azken 
hamarkadan egindako lanaren ja-
rraipena dela; zergatik? 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 12 
urteotan izan du Giza Eskubideen 
zuzendaritza. Haren bitartez, edo 
diruz lagundu dira edo progra-
mak egin dira bakegintzaren edo 
bizikidetzaren inguruan. Legeal-
di honetan, ildo horretatik ja-
rraitzeaz gainera, programa be-
rezi bat egin dugu, oinarri jaki-
nekin eta lan eremu jakinei 
zuzenduta. Bi lan ildo proposatzen 
dizkiegu udalei: batetik, hitzar-
men bat egin dezatela urte guz-
tirako programa jarraitu bat 
egiteko, eta horretarako dirula-
guntza deialdia dute –datorren 
astean publikatuko da, aurten 
210.000 eurokoa–; eta bestetik, 
aukera dute urteko programa 
egiteko aukerarik ez duten uda-
lek, diputazioak berak udalerri 
horietan bizikidetzaren aldeko 
ekimenak sustatzeko.
zergatik da garrantzitsua udalekin 
elkarlanean egitea? 
Udalak dira herritarrek gertuen 
duten administrazioa. Agente 
aktibo dira. Lidergoa dute eta 
erreferentziazkoak dira. Askoz 
gertuago dago udal bat Diputa-
zioa baino. Nahi duguna da alian-
tza egin udalerriekin, udalak 
lagundu, adostasun politikotik 
abiatuta, herri horietan biziki-
detzaren aldeko lanketa egiteko.
zela lantzen da zuen eta udalen 
arteko harremana? 
Iaz hasi genuen programa. Aur-
kezpen formal bat egin genuen 
diputatu nagusiarekin eta gon-
bidatu genituen lan hauetan his-
toriko diren hiru udalerri: El-
goibar, Irun eta Errenteria. Gero, 
bi jardunaldi egin ditugu alkate 
eta zinegotzi guztiei zuzenduta, 
eta ekarpenak jaso ditugu. Beraz, 

programa ez da ezerezetik abia-
tu. Esperientzia bat badago, prin-
tzipio batzuk ezarri zaizkio eta 
konpartitu dugu nola garatu 
prozesu hau udalekin. Neu uda-
letxeetara joaten naiz, eta bertan 
elkarrizketak egiten ditut, ez 
bakarrik gobernuan dagoen tal-
dearekin, baita gainontzeko al-
derdi politikoekin ere, guztiekin 
batera; eta programa aurkezten 
zaie. Zergatik? Oso inportantea 
delako adostasun politikoa. Zau-
ri asko ditugu euskal gizartean, 
Gipuzkoan, bereziki, eta konfian-
tza asko galduta dago alderdi 
politikoen artean eta ordezkari-
tza daukatenen artean. Ze urte 
askotan elkarrekin bizi izan gara, 
baina elkarri begiratu gabe, eta 
konfiantza hori ere landu egin 
behar da. Hortaz, joan egiten 
naiz, esplikatu egiten dut eta 
interesa sortzen da, orokorrean. 
Adibidez, urte batetik bestera 

zazpi udalerri gehiago dabiltza 
bizikidetza lanketan. 
ze motatako lanketa egiten da? 
Adostasun politikoa lantzea bete 
beharrekoa da. Interesgarria da 
adostasun/lanketa politikoa egi-
tea udal barruan, baina baita 
bizilagunek parte hartzeko foroak 
lantzea, epe honetan sufritu du-
gun indarkeriarekin sortutako 
zauriekin lanketa egingo duen 
herritar taldeak sortzea, ideolo-
gikoki ahalik eta anitzena. Giza 
eskubideak ere landu behar dira: 
eskoletan, pedagogikoki, eskole-
tatik kanpo… udalerri bakoitzak 
erabakitzen du nola egin. Eki-
taldi memorialistak lantzea ere 
garrantzitsua da: terrorismoaren 
biktimekin, –ETAkoak, GALe-
koak, Batallon Vasco Españole-
koak…– Beste aukera bat da 
biktimak erreparatzea eta ikus-
tea udalerri horietan zein den 
euren egoera. Presoen birgizar-
teratzea ere landu behar da… 
Gutxieneko marko horretan 
mugitu behar dugula iruditzen 
zaigu. Ze indarkeria edo gatazka 
urte hauetako ondorioak latzak 
izan dira, eta badugu mahai gai-
nean memoriaren gaia, baina 
baditugu biktimak ere –guztiak–,  
baita presoen gaia ere.

Maribel Vaquero, goiena telebistako platoan, eguaztenean. ubane madera

"Adostasun politikoa 
bete beharrekoa da"
maribel vaquero bizikiDEtza Eta giza EskubiDEEtako zuzEnDaria
gipuzkoako 23 udalerri batu dira iaz Diputazioak abiarazitako 'bizikidetza lantzen' 
ekimenera; Debagoienetik, arrasatek eta bergarak bat egin dute, 2017an egin ere

"ZAuri ASko ditugu, 
gipuZkoAn bereZiki, 
etA konfiAntZA 
ASko dAgo gAldutA 
Alderdien ArteAn"

Galdetutakoen %15ek aukeratu 
dute euskarazko harremana
Debagoieneko osasun zerbitzuetan arreta euskaraz nahi 
dutela eskatu dute 9.750 debagoiendarrek  

u.M. DEbagoiEna
2016ko apiriletik abendura 9.750 
lagunek eskatu dute Debagoie-
neko Erakunde Sanitario Inte-
gratua (ESI) osatzen duten zer-
bitzuekiko arreta euskaraz lehe-
nesteko. Horixe da Nik euskaraz 
nahi dut Osakidetzan kanpainak 
emandako fruitua, Debagoiene-
ko ESIk, eskualdeko euskalgin-
tzak –AED, Arrasateko euskara 
elkartea; Jardun, Bergarako 
euskara elkartea; eta Loramen-
di, Aretxabaletako euskara el-
kartea– eta eskualdeko udalek 
bultzatutako kanpaina aitzinda-
riaren emaitza, alegia. 

aukera zabalik egongo da 
Oraingoz. Ze arreta euskaraz 
jasotzeko eskaera aukerak za-
balik jarraitzen du, eta halaxe 
egongo da aurrerantzean ere. 
"Hori bultzatzeko beste kanpai-
narik ez dugu egingo, baina de-
bagoiendarrei gogora ekarri 
nahi nieke eskaera edozein mo-
mentutan egin dezaketela. Osa-
sun zentroen harreretan aurkez 
daiteke. Eta egia esan, berehala 
egiten da; beti ezin izaten da 
momentu horretan gauzatu, ila-
ra luzeak badaude, presak, bai-
na… Bestela, familia medikuari 
edo erizainari esanda ere bide-
ratu daiteke eskaera. Eta baita 
Internet bidez ere, norberaren 
osasun karpetan sartuta. Hori 
bai, kontuan hartu behar da 
herritarrak medikuarenera doa-
zenean osasun kontuengatik 
doazela, eta halakoetan beti ez 
dituzte lehenesten hizkuntza 

kontuak", adierazi du Ander 
Manterolak, Debagoieneko ESI-
ko Euskara teknikariak.  

zortzi hilabeteko kanpaina 
Edozein modutan, zortzi hilabe-
teko kanpainaren emaitzarekin 
pozik daudela azpimarratu du 
hark. "Kontsultatutakoen artean 
gehiago dira euskara aukeratu 
dutenak gaztelania aukeratu 
dutenak baino", dio, adibide mo-
dura, eta gaineratu du bide ho-
rretan irabazteko asko dagoela, 
gainera: "Osasun Txartel Indibi-
duala dutenei galdetu izan zaie. 
Debagoien osoan –Aramaio bar-
ne–, 60.000 erabiltzaile daude, eta 
horietatik 50.000 laguni ez zaie 
galdetu hizkuntzari buruz, edo 
ez direlako osasun zentrora joan 
edo bestelako lehentasun batzuk 
zituztelako joan direnean… Be-
raz, eta kontuan hartuta galde-
tutako 17.000 lagunetatik 9.750ek 
euskara aukeratu dutela, orain-
dik asko dugu irabazteko". 

Hitzorduak, abisuak... euskaraz
Arreta euskaraz nahi dela es-
katuz gero, Osakidetzak hizkun-
tza horretan eskainiko dio arre-
ta erabiltzaileari, "aukera dagoen 
guztietan". Hitzorduak eta bes-
telakoak euskara hutsean jaso-
ko ditu "eta espezialistetara 
bideratu behar izaten denetan 
ere, badakite erabiltzaile horrek 
profesional euskalduna nahi 
duela; beraz, ahal den neurrian, 
horrela bideratuko da", esplika-
tu du Debagoieneko ESIko Eus-
kara teknikariak.

Euskadiko garapen agentziek 
antolatutako programa da Ha-
zilan, Europako Batasuneko diru 
laguntzarekin. Debagoieneko 
Mankomunitateak dei egin die 
lanik gabeko 35 urtera arteko 
gazteei izena eman dezaten. Hiru 
baldintza daude parte hartzeko: 
goi-ikasketak izatea, 35 urte ar-
tekoa izatea eta langabezian 
egotea. 

Izena emateko aukera urte 
osoan dago zabalik; baina, urte-
ro, mugaegun bat ezartzen da, 
urte horretako formazioa jasoko 
duten taldeak osatzeko. Aurten, 
otsailaren 15ean bukatzen da 
izen-emate epea. Mankomunita-
tera joanda edo www.debagoiena.
eus webgunean egin daiteke.

Gazteei ez ezik, enpresei ere 
badago zuzenduta Hazilan. Hala, 
enpresek ere izena eman deza-
kete garapen agentzian, intere-
sa baldin badaukate kualifika-
tutako gazteak kontratatzeko.

Gazteak laneratzen 
laguntzeko Hazilan 
programa abian da
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iazko kilometroak Txikia ekitaldia, Bergaran. goiena

Kilometroei begira lehenengo 
proba, otsailaren 12an
kilometroak txikia egingo dute otsaileko bigarren 
domekan, irailaren 24ko festarako prestakuntza modura

txomin Madina oñati
Oñatiko Txantxiku Ikastolak 
jarraipena emango dio iaz Ber-
garako Aranzadik martxan ja-
rritako Kilometroak Txikia eki-
menari. Hala, otsailaren 12an 
egingo dute ekitaldi hori; batez 
ere, haur eta gaztetxoei zuzen-
duta egongo da. 

Irailaren 24rako lantzen da-
biltzan zirkuitua probatzea, fun-
tzionatzen ote duen ikustea eta 
jendea gustura gelditu den ikus-
tea da ekimenaren helburueta-
ko bat, haurrei ere euren rola 
emanaz. Ibilbidea Txantxiku 
Ikastolan bertan hasiko da, 
11:00etan egingo den zinta moz-
ketarekin, eta Aloñaren magalean 
barneratuko da gero: Bideba-
rrietatik Santa Lutziara igoko 
dira, gero San Martindik eta 
Kale Barritik jaitsi eta Foruen 
plazan amaituko da. Ibilbidea 
osatzeko ordu eta erdi beharko 
dutela uste dute antolatzaileek.

Festa giro nabarmena izango 
du, gainera, Kilometroak Txi-
kiak, eta, horretarako, herriko 
hainbat taldek hartuko dute 
parte; besteak beste, dantzariek, 
txorimaloek eta musikariek.

Txantxiku Ikastolakoek, gai-
nera, Trauti elkartekoak ere 
gonbidatu dituzte ekitaldi ho-
rretara, ibilbidea probatzeko eta 
mugikortasun zailtasunak di-
tuztenentzako aproposa den edo 
ez frogatzeko.

zapiekin joateko deia 
Antolatzaileek Kilometroak Txi-
kian Lekaixoka! zapiak janztera 
animatu dituzte herritarrak. 
Egunean bertan eskuratu ahal 
izango dira zapiok, baina baita 
aurrez ere; esaterako, Kilome-
troak dendan. 

Era berean, otsailaren 6an, 
8an eta 10ean ikastolako patioan 
ere jarriko dute zapiak saltzeko 
postua, 16:30etik 17:15era.

Aitor Garitano, 
zuzendari
euskal Trenbide Sareko 
administrazio kontseiluak aitor 
garitano arrasatearra izendatu du 
erakundeko zuzendari nagusi, Jose 
luis Sabas olabarria ordezkatuz.

ibilbide profesionala dragados 
Sa enpresan eta CTl Packaging 
uSa, Construcciones moyua eta 
acciona enpresetako instalazio 
berrien ingeniaritza arduradun gisa 
gauzatu du.

irekia

Josu bilbao arrasatE
Ertzaintzak Gipuzkoa etorbidean 
duen arreta bulegoa eraberri-
tzeko lanak martxan onean doaz. 
Eraikina zaharkituta zegoen, 
Ertzaintzak azaldu duenez, eta 
horregatik eta bereziki irisga-
rritasun aldetik, eraikina ego-
kitzeko aldaketa ugari egin di-
tuzte. Azken orduko ezustekorik 
ezean, hilabete honetako hiru-
garren asterako bukatuta egon-
go dira lan guztiak. 

Eraikina barrutik eta kanpo-
ko aldetik ere itxuraz aldatu 
dela ikus daiteke dagoeneko.

Pareta kendu, arrapala gehitu… 
Izan ere, begi bistakoak dira 
zaharberritze lanen ondorioak.

Besteak beste,  orain arte erai-
kina inguratzen zuen kanpoko 
hesiaren zati handi bat kendu 
egin dute, bertatik Arrasate ba-
rruko bidegorri zatia igaro lite-
keelako, eta harendako lekua 
egokitu dute.

Horrez gainera, sarrera nagu-
sia eraikinaren ezkerreko aldean 

egokitu dute, orain arte apar-
kalekua zegoen espaziotik lekua 
irabazita. Eta bertaratzeko arra-
pala jarri dute. Hain justu ere, 
ertzain-etxera sartzeko bi eskai-
lera tarte gainditu behar zituz-
ten herritarrek, eta irisgarrita-
sunik eza hori konpontzeko 
sortu dute arrapala eta sarrera 
berria egin eraikinari. 

Eta horrekin batera, eraiki-
naren barruko gelak eta bulegoak 
modernizatu eta berrantolatu 
egingo dituzte; izan ere, aspal-
dikoak dira, eta, gaur egungo 
beharretara egokitzeko, espazioa 
beste modu batera antolatu behar 
dute, Ertzaintzak emandako 
azalpenen arabera.

epe barruan bukatuko dituzte
Indenort eta Proviser Iberica 
enpresei esleitu zitzaizkien erai-
kinak eraberritzeko obrak, 
300.000 euroko aurrekontuarekin. 
Lau hilabeteko epea ezarri zuten 
lanak bukatzeko, eta badirudi 
epe barruan edo lehenago bu-
katuko dituztela. 

langileak lanean, eraikinaren sarreraraino egokitu duten arrapalan. JoSu bilbao

otsailean bukatuko 
dituzte eraberritze lanak
azaroa ezkero obretan dihardute arrasateko ertzain-etxean; bi arrazoirengatik 
dabiltza lanetan: batetik, eraikinaren irisgarritasuna bermatzeko; eta bestetik, 
arrasate barruan bidegorria egokitzen badute, harendako lekua egiteko 

arrasaten duen 
arreta-bulegoan, goizeko 
ordutegian 09:00etatik 
13:00etara eta
arratsaldekoan 16:00etatik 
20:00etara salaketak 
jasotzeko eta jendea 
artatzeko zerbitzua ematen 
du ertzaintzak. obren 
eraginez, behin-behineko 
sarrera etxetxikiak
kalean dago –eskumako 
aldean–, baina bi aste barru 
irekiko dute sarrera berria, 
lehen aparkalekua
zegoen tokian jarri dutena, 
hain zuzen ere. gainera, 
azken asteetan
herritarren esku egon ez 
den bergarako 
komisariarekin hitz egiteko
interfonoa ere berriro 
martxan jarriko dute, 
sarrera berriaren alboan.

goizez eta 
arratsaldez



Debagoieneko 
osasun
zerbitzuak

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

albaitariak

etxeberria Julio  
(debagoieneko albaitari ofiziala)
bergara  / 609 54 16 13

dentistak

ane lasagabaster
arrasate / otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

agirre Hortz klinika
bergara / ibargarai 9-1b / 943 76 00 23

aranburu Hortz klinika
bergara / telesforo aranzadi 1 / 943 76 02 46

arrasate Hortz klinika
arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

arregi Hortz klinika
arrasate / san bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

bergara Hortz klinika
bergara / bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

Caviglia silvana
bergara / simon arrieta 3-2b / 943 76 38 54

gorosabel J. alberto
bergara / Fraiskozuri 5a, 1D / 943 76 56 88

iriarte ane maite / itziar arando
arrasate / iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriarte idoia
bergara / artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

mazmela bolinaga enrike
Eskoriatza / gorosarri j. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sainz malkorra ana
antzuola / Herriko plaza 4 / 943 78 71 69

dermatologia

tamayo ConCePCion
arrasate / nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

dietetika

alberdi mireia
bergara / Masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

entzumen zentroak

instituto oPtiCo auditivo – fonalia
arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreumatologia

gorosarri zubizarreta, xabier doktorea troJaola 
zulueta, lurdes doktorea
arrasate / zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HomeoPatia

amaia iriarte (mediku HomeoPata)
arrasate / nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiroPraktika zentroa

larrañaga andrea
arrasate / aprendices 2 / 943 79 92 83

logoPedia

PsikoPedagogia zentroa
arrasate / inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

masaJistak

azPeitia irune
bergara / ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

neurologia
agustin sagasta (aita menni osPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

oPtikak

begiondo oPtika
aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ortoPedia

maria viCtoria anitua
aretxabaleta / belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osasun-diagnostikoak

udalaitz mediku-zentroa  
(erresonantzia magnetikoa)
arrasate / nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

Podologoak

erdiko klinika Podologikoa
arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerleku Podologia zentroa
bergara / ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oinez Podologia klinika
aretxabaleta / belorrieta 10 / 943 79 16 45

Psikologoak

nuñez txomin 
arrasate / olarte 10 / 943 79 88 16

PsikoPedagogia zentroa
arrasate / inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

viCente Hueso Psikologo klinikoa  
(aita menni osPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

Psikiatria

iñaki madariaga (aita menni osPitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yoga

samadHi yoga
bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

sadHana yoga
arrasate / nafarroa etorbidea 19, 8 zM

690 79 21 55
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Xabi gorostidi DEbagoiEna
Korrikaren 20. edizioa berezia 
izango da, eta hori behar bezala 
prestatzeko lanak jada hasi dira. 
Herriz herri batzordeak sortuta 
daude, baita Korrika igarotzen 
ez den herrietan ere,  eta hainbat 
ekintza prestatuko dituzte aur-
tengo edizioa arrakastatsua izan 
dadin. 

Aurten Debagoieneko Korri-
kako koordinatzaile lanak egin-
go ditu lehen aldiz Aitor Juaris-
tik arrasatearrak. "Batzordeak 
duela bi aste sortu genituen, eta 
aurtengo ekitaldiaren aurkezpen 
fasea jada eginda dago. Orain, 
Korrikaren bezperako ekintza 
batzuk antolatuko dira herriz 
herri, bertso afariak, apaintze 
lanak... eta Korrika Txikia he-
rrietatik pasatu aurreko eguba-
koitzean egingo dira.

finantzatzeko aukerak 
Hainbat aukera egongo dira Ko-
rrika ekonomikoki laguntzeko. 
Lehenik eta behin, Korrikako 

jantziak eskuratu daitezke Arra-
sateko AEK-ren egoitzan, nahiz 
eta herrietan egiten diren ekin-
tzetara ere postutxoa eramango 
duten, eta Interneten ere  erosi 
daitezke. Bestetik, norbanakoek 
Korrika Laguntzaile txartela 

eskuratu dezakete 12 euroren 
truke, eta, babes ekonomikoa 
emateaz gain, hainbat dendatan 
deskontuak izango dituzte txar-
tela aurkeztuz gero. Tabernei 
eta komertzioei ere zabalduko 
diete laguntzeko aukera, eta pe-
gatina bat jarriko diete lagun-
tzaile bezala identifikatzeko. 

Bestalde, udal zein eragile ez-
berdinek kilometro donazioak 
egin ditzakete. "Korrikako kilo-
metroak hartu nahi dituztenek 
debagoienakorrika@gmail.com 
helbidera idatzi beharko dute, 
zein herritan hartu nahi duten 
esanaz, eta ondoren zozketa egin-
go dugu zein lekutan tokatzen 
zaien zehazteko. Udalentzat 600 
euroko kostua izango du eta el-
karteentzat 425 eurokoa", azaldu 
du Juaristik. 

argazki zaharren bilketa
Debagoienetik pasatako lehen 
edizioen argazki bilketa jarri 
dute martxan, gero, horrekin, 
erakusketa bat antolatze aldera. 
"Etxean argazki zaharrak dituz-
tenei lehen aipatutako helbidera 
bidaltzeko eskatzen diegu. Azken 
edizioetako argazkiak erraz lor 
daitezke, baina zaharrak batzea 
polita izango litzateke". 

orain bi urteko korrika, arrasaten. goiena

100 eragiletik gora 
korrika prestatzeko gertu
Eskualdeko herri guztietan batzordeak sortu dituzte korrikaren 20. edizioaren 
prestaketa lanak egiteko. korrika ekonomikoki laguntzeko aukera ere izango da, 
jantziak erosiz, kilometroen donazioak eginez edo korrika Laguntzaile txartel bidez

euskararen munduan asko 
ibilitakoa da, eta aurten lehen 
aldiz debagoieneko korrika 
koordinatzeko ardura hartu du.
nola hartu duzu esku 
artean duzun erronka? 
bi eratara. lehenik eta behin, 
izugarrizko erronka da. Jende 
asko ezagutuko dut, eta nire 
burua hobeto antolatzeko 
baliagarria izango da. bestalde, 
ikasteko aukera bat bezala 
hartzen dut, ekintza asko aldi 

berean koordinatzea, 
komunikabideekin 
harremana... arlo pertsonalean 
asko emango dit, nahiz eta lan 
asko egitea tokatuko zaidan.  
Zer sentitu zenuen izendatu 
zintuztenean? 
lagun batek esan zidan 
sekulako piropoa dela ardura 
hori egiteko aukeratua izatea. 
aurretik aedn, Sagarberrin, 
eHen... beraz, eskaintza hau 
jasotzea lan horren guztiorren 
aitortza moduko bat da. 

xabi goroSTidi

"ni aukeratzea 
piropo moduko 
bat izan da"
aitor Juaristi 
DEbagoiEnEko korrikarEn 
koorDinatzaiLEa

MGEPko bederatzi ikerketa 
talderentzat bikaintasun aitortza
Eusko jaurlaritzatik etorri da aitorpena, enpresekin 
elkarlanean egiten duten lan onaren erakusle gisa

X.g. DEbagoiEna
Eusko Jaurlaritzak euskal uni-
bertsitate sarean dauden iker-
keta taldeen artean bikaintasun 
aitortzak egin ditu, eta horieta-
ko bederatzi Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoko ikerketa 
taldeek jaso dituzte.

a eta b mailetako aitortzak  
Sarituen artean, bi mailatako 
aitortzak eman dituzte jasotako 
puntuazioaren arabera. Bedera-
tzi horietatik bostek jaso dute 
maila gorenekoa eta beste laurek, 
aldiz, B mailakoa. Hauek dira 
aitortza jaso duten taldeak: ja-
riakinen mekanika, material 
konposatuak, konformazioa, 
makina elektrikoak, sistema 
xurgatuak, diseinu mekanikoa, 
errendimendu handiko meka-
nizatua, sistema adimendunak 
eta energia. "MGEP barruan 
hamasei ikerketa talde daude, 
eta horietako bederatzik jaso 
dute bikaintasun aitortza. Ha-
siera batean, A mailako aitortzak 
kalitate handiagoarekin lan egi-
ten den seinale dira, eta, oroko-
rrean, finantzazio partida bat 
izaten dute. B mailakoen kasuan, 
ez dute finantzaziorik jasotzen, 
baina Eusko Jaurlaritzak iker-

ketara bideratzen dituen diru 
laguntzak jasotzeko lagungarriak 
dira, nolabait esatearren, kali-
tate maila bat duzula bermatzen 
duelako", azaldu du Laurentzi 
Aretxabaletak, polimeroen eta 
konpositeen teknologiaren iker-
keta taldeko koordinatzaileak.  

ikerketa kolaboratibo eredua
MGEPko hamasei ikerketa tal-
deek ikerketa kolaboratibo ere-
dua darabilte. Inguruko enpre-
sen eta erakundeen beharrak 
asetzera bideratzen da, eta hain-
bat  emaitza arrakastatsu eman 
ditu.

"Guk enpresa askorekin bate-
ra egiten dugu lan. Adibide bat 
jartzearren, aspalditik gabiltza 
Irurena enpresarekin elkarla-
nean. Pultrusioan oinarritutako 
fabrikazio prozesu berri bat ga-
ratzeko eskatu ziguten. Proiek-
tu txiki batekin hasi ginen ha-
sieran, baina, pixkanaka, ebo-
luzionatzen joan gara eta gaur 
egun Europa mailako proiektu 
garrantzitsu batean sartuta gau-
de. Horretaz gain, beste puntako 
enpresa batzuekin ere ari gara 
elkarlanean; Fagor Arrasate edo 
CIE Automotive, kasu", azaldu 
du Aretxabaletak. 

fagor arraSaTe

Ate irekiak Fagor Arrasaten 
kooperatibaren 60. urteurrena ate irekien jardunaldi batekin hasi dute. 
aste osoa iraun du eta europan instalatuko den lehen abiadura handiko 
serbo-konbentzional hibridoa erakutsiko dute bertan.

2016a 225 milioi euroko salmenta kontsolidatuekin bukatu zuen eta 
gaur egun 868 lagunek egiten dute bertan lan.
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Jokin bereziartua arrasatE
Elgoibarko Duintasunaren Ko-
lunbarioaren inaugurazioan 
Debagoieneko ordezkaritza za-
bala izan zen. 36ko gerran hil-
dako eta desagertutako 27 gor-
puzki hilobiratu zituzten Olaso 
hilerriko Kolunbarioan; 27 ho-
rietatik 25 dira identifikatu ba-
koak eta bi identifikatutakoak. 
Identifikatuetako bat Jesus Zua-
zua Mondragon da, Arrasatekoa, 
eta Dragones batailoiko milizia-
noa. Antsuategi baserriko hobian 
aurkitu zituzten Zuazuaren gor-
puzkiak, 2004an, Aranzadi Zien-
tzia Elkarteak gorpuak lurretik 
ateratzeko egindako lanetan. 

bailarako hamaika gorpuzki
Gainera, astelehenean lurpera-
tu zituzten 27 gorpuzki horieta-
tik hamaika dira Debagoienean 
aurkitutakoak: bederatzi Elgetan 
eta bi Arrasaten. Elgetan lurpe-
tik ateratako bederatzi gorpuz-
ki horietatik sei dira Antsuate-
gi baserriko hobian aurkituta-
koak eta hiru Intxorta mendiko 
hobian. Antsuategin aurkituta-
ko sei horietatik bat da arrasa-
tearra, eta, hain zuen ere, iden-
tifikatuetako bat: Jesus Zuazua 
Mondragon. 

Bestalde, Arrasateko Kurtze-
txikin aurkitutako bi gorpuzkiak 
identifikatu gabekoak dira. Kur-
tzetxikiko lanak 2002an egin 
ziren eta Elgetakoak 2004an; 
Eusko Jaurlaritzak finantzatuta, 
gorpuak lurpetik ateratzeko la-
nak Aranzadi Zientzia Elkarteak 
egin ditu. 

"amaitu da iluntasun garaia"
Asteleheneko ekitaldia Jaurla-
ritzaren Gogora Institutuak, 
Aranzadik eta Elgoibarko Uda-
lak antolatu zuten. EAJ, EH, 
Bildu, Podemos eta PSE-EEko 
ordezkariak izan ziren. Iñigo 
Urkullu lehendakaria buru zela, 
hainbat agintari politiko eta 
memoriaren berreskurapenean 
lanean diharduten ordezkari 
izan ziren ekitaldian. "Bidega-
bekeria kriminal baten biktimak 
izan ziren. Har ezazue gure hur-
biltasuna, elkartasuna eta ai-
tortza; haien oroimena eta oroi-
men guztiak biziberritzeko ari 
gara lanean. Jakin behar dute 
amaitu dela isiltasun eta ilun-
tasun garaia", adierazi zuen 
Urkulluk. Aranzadiko presiden-
te Paco Etxeberria ere izan zen 
ekitaldian: "Bada esan zuenik, 
'utz itzazue hildakoak bakean'. 
Horren aurrean, beste batzuek, 
hezurrei haragia jartzen diete-
nak, erantzun ahal izan zuten 
esanez: 'Hiltzaileek abandonatu-
ta utzi zituzten tokian ez uztea-
rren bada ere, atera egin behar 
ditugu'. Eta horrekin lagundu 
osatu gabeko egia osatzen. Hilda 
daudenei berdin zaie non dauden, 
baina bizirik daudenei ez". 

Bailarako ordezkarien artean, 
Arrasateko alkate Maria Uba-
rretxenak Kolunbarioaren ga-
rrantzia nabarmendu zuen: "Kur-
tzetxikin identifikatu gabeko bi 
pertsona aurkitu zirelako etorri 
gara. Aitortza bat da; bidegabe-
keria bat izan zen gertatutakoa 
eta beharrezkoa da erreparazioa. 
Asko dago egiteko, baina halako 
pausoak ematea oso garrantzi-
tsua da". Elgetako alkate Iraitz 
Lazkanoren ustez, memoria his-
torikoaren berreskurapenean 
"urrats txiki" bat da: "Gorpuzki 
hauek biltegi baten zenbaki hu-
tsak izatetik errekonozimendu 
publiko jarraitu bat izango duen 
leku baten hilobiratu dira. Per-
tsona hauek arrazoi politikoen-
gatik erail zituzten; beharrezkoa 
da halako espazioak Euskal He-
rri osoan irekitzea".   

2020ra arteko ikerketa plana
Gerran desagertutakoak aurki-
tu eta identifikatzea Jaurlari-
tzaren ikerketa planaren helbu-
ruetako bat da. Lanketa hori 
2015ean aurkeztu zuen eta Aran-
zadirekin batera garatzen ari 
da; 2020ra arteko lan programa 
bat diseinatu dute eta ordura 
arte enterramenduak egon dai-
tezkeen tokiak ikertuko dira.

agintari politikoak eta aranzadiko ordezkariak kolunbarioaren inaugurazio ekitaldian, iñigo arregi arrasatearraren Duintasuna eskultura atzean dagoela. euSko JaurlariTza

Aitortza publikoa 
eta bateratua
Elgoibarko Duintasunaren kolunbarioak lotura handia du Debagoienarekin, bertan hilobiratu 
dira-eta bailaran aurkitutako hamaika gorpuzki; tartean daude arrasateko jesus 
zuazuarenak, Elgetako antsuategi baserrian aurkitu eta identifikatu diren gorpuzki bakarrak

dantzariak gorpuzkien aurrean dantzan. euSko JaurlariTza Bailarako eta kanpoko aurpegi ezagunak talde argazkian. J. domingo

Etxebarria, Ezenarro, Urkullu eta Beitia. euSko JaurlariTza arrasateko ordezkaritza zabala gerturatu zen. Jagoba domingo
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Txirotasun energetikoa

Josu GAritAonAndiA 
'oparitu zuHaitz bat' EgitasMoarEn 

arDuraDuna

bErgara

Egoera ekonomikoa dela eta, 
soldatak txikiagoak dira, 
energia garestiagoa eta 
etxebizitzak energetikoki 
eskasak. Gero eta jende 
gehiagok ditu arazoak 
etxebizitza era egokian 
izateko: udan hozteko, neguan 
berotzeko, ur beroa izateko, 
janaria berotzeko, eta abar. 
Horrek eskatzen duen energia 
ezin dutelako ordaindu. Horri, 
pobrezia energetikoa deritzo.

Osasun arazoak ekar ditzake, 
batez ere, pertsona nagusietan; 
haien heriotza tasa igo egiten 
da eguraldi hotza edo bero 
zakarra egiten duenean. 
Estatuan, %15 inguru dira 
egoera hori jasaten duten 
pertsonak. 

Europako Ekonomia eta 
Gizarte Batzordeak (CESE) 
aholkatzen du energia 

deszentralizatzea, energia 
berriztagarriak erabiliz; izan 
ere, etxebizitza guztiek behar 
duten energia sortzeko 
ahalmena izango balute, inor 
ez litzateke pobrezia egoera 
horretan egongo.

Aldaketa sakon horiek ez 
dira gertatzen, enpresa 
handien interesak babesteko, 
baina pauso txiki batzuk eman 
dira, legea aldatuz, egoera 
horretan daudenei energia 
hornidura ez mozteko.

Lehendakariaren esanetan, 
industriaren lehiakortasuna 
ere kolokan dago energiaren 
prezio altuagatik; izan ere, 
Europako garestienetakoa da. 

Egoera horri aurre egiteko, 
ez da nahikoa argindar 
enpresa handien aurrean 
protesta egitea norberaren 
lantegiak arazoak dituenean. 

Eredu energetiko berri 
baterako plataformak 
aholkatzen du kooperatiba 
energetikoei energia erosteko 
eta daukagun energia 
potentzia txikitzeko.

Jokalariaren aitak 
arbitroa iraindu, eta 
klubak semea 
kanporatu...

Jon tornEr ZAbAlA
Https://goo.gL/6LborM

Alebin mailako futbol partida 
Zaragozan (Espainia). 
Mamadow Sow zen arbitroa, 20 
urteko mutil beltza. Partida 
amaitzean, Ranillas taldeko 
jokalari baten aitak "negrito" 
deitu zion, eta muturrean 
jotzeko imintzioa egin. 
Gainerako ikusleek gerarazi 
zuten. Denbora gutxira polizia 
agertu eta aita hura eta beste 
bat atxilotu zituen.

Gertaera horren aurrean, 
Ranillas klubak zer erabakiko 
eta aita horien semeak taldetik 
kanporatzea, gurasoak futbol 
zelaitik urrun mantentzearren.

Bai, galdera bera egin diogu 
geure buruari: zergatik zigortu 
dituzte 11 eta 12 urteko bi 
mutikoak, euren aitek 
egindako kirtenkeriagatik? Ez 
du ez buru ez hankarik. Agian, 

klubaren asmoa da mutikoak 
denbora txiki baterako 
kanporatzea, ez dakit, aste 
pare baterako edo, gurasoek 
gaiaz hausnartu eta jarrera 
alda dezatela bultzatzeko. 
Baina horrela izanik ere…

Zer ariko dira pentsatzen 
mutiko horiek?

Arreta gunea

AnGEl Erro
Https://goo.gL/gyt3qn

Jakin-mina dut Trump Clinton 
bezain txarra edo, hobeki esan 
–orain Obama aipatu ohi 
denez horrelako 
konparazioetan–, Trump 
Obama bezain txarra dela uste 
eta esaten dutenek noiz 
emanen dioten beren buruari 
Trumpen neurriak kritikatzen 
hasteko baimena? Epe bat 
neurgarria finkatu dute? Hala 
bada, egunetan neurgarria ala 
eskubide urraketetan? 
Trumpen kontrako adostasun 
orokortua apaltzen hasi 
artekoa, hau da, hainbat 

jenderekin –edo hainbeste 
jenderekin– bat etortzeko 
aukera txikitzen denean?

Nik, beraiek banintz, baloia 
kanpora jaurtiko nuke, 
munduko eskubideen 
murrizketa guztiak AEBetan 
orain gertatzen ari direlako 
inpresio interesatua salatzera 
joaz. Ez da kezkagarria 
hemengo albistegi guztiek 
egunero Washingtonen sinatu 
dekretu batekin irekitzea? [...] 
Egon behar dugu haien 
zilborrari begira? Sistema 
honek Trumpen politikekiko 
desadostasuna, zuzenean 
adierazi gabe, iradokitzeko 
gaitasunaz gain, onpentsalari 
besterenduen iritzi 
buenistaren kontra 
lerrokatzeko abantaila ere 
badu.

Aholku bat da. Beharbada, 
bide hobeak izanen dira. Hau 
hartuz gero, presta daitezela, 
beste (edozein) hautagai(a) 
nahiago genuenok ere 
notizien arreta guneaz 
nekatzen hasi baino lehen.

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

amodio-gutuna
eskertza-gutuna
eskari-gutuna

erantzun-gutuna
aldarrikapen-gutuna

kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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Urteak dira lehenengo aldiz atzerritar batekin topo egin 
nuela. 37 urte! Jaiotzen garenetik atzerritarrekin gaude eta.

Atzerritarra zure etxetik kanpo bizi den edonor da, zu 
zeu zara, ni neu zure etxera joaten banaiz atzerritarra 
naiz. Baina, normalean, atzerritarrak beste batzuekin 
identifikatzen ditugu, ezta?

Badira aste batzuk Caritasen lanean nagoela; 
atzerritarrekin, gehienbat: sahararrak, pakistandarrak, 
marokoarrak, nepaldarrak, txiletarrak, hondurastarrak… 
bizitza hobe baten itxaropen batekin datozen 
atzerritarrak. 

Benetan pentsa dezakezu beraien etxea, familia edo 
lagunak pozik utzi dituztela? 

Zuk utziko zenituzke? 
Batzuek gure etxean topatuko dute amestutako bizitza 

proiektua, baina, seguruenik, hori bizitzaren kasualitate 
bat izango da. 

Gehienon asmoa etxera bueltatzea da. 
Bizitza oso kapritxosoa 

da batzuetan eta gerta 
daiteke hemen aurkitzea 
amestutako bizitza, baina 
hori oso kasu gutxitan 
gertatzen da, pelikuletan 
asko.

Atzerritarra zarenean 
agiriak behar dituzu zure 

egoera orekatzeko, egoera administratibo erregularra 
bilatu behar duzu. 

Egoera irregularrean bizi zarenean ez duzu ia 
ezertarako eskubiderik, ezta lasaitasunez lo egiteko 
eskubiderik. Egun osoan beldurrez zerbait gerta 
daitekeen beldurrez.

Aurreko astean, orain urte batzuk bizitako antzerako 
egoera bat errepikatu zen. Bat-batean gaueko hamaiketan 
telefono dei bat jaso eta, "Agurne, taldeko bi harrapatu 
dituzte". Gorputz osoan hotza sentitu nuen eta bihotzean 
beldurra, pena, tristura, haserrea…

Zer-nolako indarra izan dezake lehen mundu deitzen 
diogun honetan agiri batek, ezta? 

Batzuontzat hain erraza izan daitekeen prozedura 
administratibo batek atzerritarrentzat Everest igotzea 
baino zailago bilakatzen da, lasaitasuna emango dion 
agiria lortzea, lo lasai egiteko agiria.

Agiri baten indarra

zabaLik

AGurnE JuldAin

egoerA 
irregulArreAn biZi 
ZAreneAn eZ duZu iA 
eZertArAko 
eSkubiderik

GiAnni buño
DEbagoiEna

Ez, noski! Zertarako? Euren 
gorputzak erakusteko? 
Ziklistaren batek ipurdia 
ukitzeko, azkenaldian gertatu 
den moduan? Musutxoak 
emateko eta ziklisten 
aurpegiak karminez 
pintatzeko?

Hala ere, galdera beste bat 
izan beharko litzateke: zelan 
da posible, 2017an, oraindik 
ere, emakumeak, azafatak, 
pertsonak, podiumean egotea, 
gorputza erakusten, beste 
zereginik ez dutela han goian?

Ondo egin dute aurten 
Australian, orain dela pare 
bat aste, Down Under proban: 
sariak azafatek eman 
beharrean, gizonkote bat egon 
zen podiumean, bere 
tripatzarrarekin eta kapela 
handi batekin. Eta kito! 
Zertarako beste ezer?

Ziklismoaz gain, beste kirol 
askotan ere izaten dira 
podiumak, baina saria 
besterik gabe ematen da, cava 
edo xanpain botila bat 
zabalduta. Tira, hori ere... ez 
dakit, ba, nik... alkoholaren 
apologia ez ote den! 

ZuKuGAiluA
oñati

Ez. Inork baietz erantzun 
dezake, ala?

Eta gainera, hori gutxi ez 
balitz, azafaten eta ziklisten 
arteko harremanen gaineko 
txutxu-mutxuak betidanik 
egon izan dira; denoi etortzen 
zaizkigu hainbat ziklistaren 
izenak... italiarrak eurak... 
Esaten dutenez, bizikletan 
bakarrik ibili ez: lasterketa 
egunen ondoren ere majo 
ibiltzen ei ziren. Egia izango 
ote den, puztuta ote dagoen 
kontua... auskalo!

zEuk Esana

Hurrengo ZenbAkiAn: WHAtSApp tAldeetAn dAudenek AukerA iZAngo dute tAldeko kideAk non 
dAuden JAkiteko. iritzia emateko posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / Webgunea: goiena.eus.

Ziklismoan, podiumean, azafatak bai ala ez?
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M. Altube/M. bikuña arrasatE
Gerratik ihesi, Europara iritsi 
gura duten errefuxiatuen 
egoera bistaratzeko egindako 
lanarengatik Argia saria jaso 
berri du Ane Irazabal kazetari 
arrasatearrak. Usurbilen 
egindako sari banaketa 
ekitaldian egoteko 
sartu-irtena egin zuen aurreko 
aste bukaeran, eta tartea izan 
zuen GOIENAren galderei 
erantzuteko.
aitortza ederra egin dizute 
prentsa idatziko argia sariarekin. 
Bai, hala da. Nik uste dut 
saritu dutena izan dela 
jarraikortasuna. Izan ere, 
azken urte eta erdian jardun 
dut gai hori lantzen bai 
Ekialde Hurbilean, bai 
Europako txoko ezberdinetan, 
eta, nire ustez, azpimarratu 
gura izan dute gaia 
lantzerakoan jarraikortasuna 
egon izana. Gaur egun, 
erritmo oso frenetikoa dago: 
albisteak badatoz, badoaz… 
eta gai baten gainean halako 
jarraikortasuna egotea 
baloratu dutelakoan nago.

ezustean hartu duzu saria?  
Ezusteko handia izan zen. 
Belgradeko errefuxiatuen 
auzia jarraitzen nengoela 
deitu zidaten sariaren berri 
emateko. Esan zidatenean 
saria zela errefuxiatuen 

gaiarengatik, asko emozionatu 
nintzen. Eta saria emozio 
handiarekin jaso nuen.
zu zara euskaldunen begi eta 
belarri errefuxiatuen artean… 
Horretan saiatzen naiz. Oso 
zaila da etxean dagoen 

pertsona batek errealitate 
hura ulertzea, eta, guk aukera 
dugunez hara joateko, gure 
lana hori denez, ikuslearen, 
entzulearen edo irakurlearen 
begiak izaten saiatzen gara, 
zintzotasunik handienarekin 
gertatzen dabilena kontatuta. 
Nik uste dut gaur egun bizi 
garela emozioen garaian, eta 
beti kontatzen da negarra, 
barrea, garrasia...

Errefuxiatuen kasuan, asko 
ikusi da hori. Emozioen 
gaindosi antzeko bat dago, 
baina atzean informaziorik 
egon gabe. Eta guk 
azpimarratu behar dugu 
azalkeria horren aurrean 
informazioa; bestela, jendea 
narkotizatu egiten da 
emozioekin. Eta atzean ez 
badago informaziorik, ez goaz 
inor ere.
informazioa ematen hunkituta 
ere ikusi zaitugu. errefuxiatuen 
artean hunkituta agertu zara. 
Ez gara robotak. Pertsonak 
gara eta oso zaila da halako 
egoera delikatuen aurrean ez 
hunkitzea. Ni saiatzen naiz 
egunean zehar ahal bezain 
ondoen egiten nire lana; eta, 
gero, etxera bueltatzerakoan, 
gauean, barruko emozio eta 
sentimendu guztiak kudeatu 
behar izaten ditut.
eta, orain, nora zoaz? 
Italiara. Hortik aurrera jakin 
ez, gertatzen denaren arabera.

ane irazabal kazetaria. eneko azkaraTe

"Gaia lantzerakoan izandako 
jarraikortasuna saritu dute"
ane irazabal kazEtaria

protagonista

Iturripe 
kiroldegia, 
zikin-zikin
Arrasateko Iturripe 
kiroldegiaren garbitasunik 
eza salatu gura izan du 
guraso batek. "Eskola kirola 
egiten da bertan, eta kantxa 
horren zikin dago –
argazkian–, neska-mutikoen 
arropa zikindu ere egiten du. 
Eta ez hori bakarrik, 
Iturriperen barruko aldea ere 
zikin-zikin dago. Pentsa, joan 
den astean konpresa bat 
aurkitu zuten komunean, 
lurrean botata". 

a.b.

gora Eta bEHEra

Zea Mays taldea 
Arrasaten, 
maiatzean 
Eguenean, maiatzaren 4an, 
etorriko da Zea Mays musika 
talde bilbotarra eskualdera. 
Kooltur Ostegunak 
programaren barruan 
eskainiko dute kontzertua, 
Arrasateko gaztetxean. 
Maiatzaren amaiera bitartean, 
Zea Mays taldeak 
Debagoienean eskainiko duen 
kontzertu bakarra izango da 
Arrasatekoa. Harro! –Garden 
Records– diskoarekin dabiltza 
lanean, 2016ko azaroan 
aurkeztutako lanarekin, hain 
zuzen ere. Zortzigarren diskoa 
du 20 urte bete dituen talde 
bizkaitarrak. 

iturri onEtik

Hau bE baDogu!

Murias taldeko bergararra sei 
asterako izango da baja.

@EnekoLizarralde: "Ez da 
amestutako denboraldi 
hasiera izan, baina lanean 
jarraitzea besterik ez da 
geratzen".

@Lokatza: "Albiste txarra 
Lizarraldek haustura bikoitza 
Mallorkan izandako 
erorikoan. Erradioa eta 
metakarpoa. Animo handiak 
zuretzat!".

Eneko Lizarralde 
ziklista, lesionatuta

ELA eta LAB sindikatuek 
kaleratutako txosten batek "ia 
ezinezko" jo du AHTak  
etekina lortzea.

@ELAsindikatua: "Txiki 
Muñoz: 'Ez litzateke euro bat 
gehiago ere euskal Y-ra 
bideratu beharko. Bat ere ez'. 
#AHTrikEZ" (itzulita).

@LABsindikatua: "Ainhoa 
Etxaide: 'Ez da egia AHTa 
atzera bueltarik ez duen 
proiektua denik; ez dago 
egina".

#AHTrikEZ traola 
'trending topic' izan da

Kataluniako prozesuaren 
epaiketen aurka mobilizatuko 
da Gure Esku Dago 
plataforma otsailaren 5ean, 
Bilbon, Donostian, Gasteizen 
eta Iruñean, eta sare 
sozialetan oihartzuna izan du 
proposamenak.

@GureEskuDago: "Gure 
Esku Dagok elkartasuna eta 
babesa adierazi nahi dio 
Kataluniari. Otsailaren 5ean 
#Demokrazia hitza hiriburuen 
erdigunean kokatuko dugu!".

Sarean, Kataluniarekin 
bat, #Demokrazia-rekin
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Jokin bereziartua arrasatE
Ohitura zaharrak mantentzen 
diren adierazle garbia da Arra-
saten ere Santa Ageda bezpera, 
otsailaren 4a. Zapatuan tokatu 
da batzea aurten, eta, alde ba-
tetik, ziur aste barruan baino 
abeslari, laguntzaile eta poltse-
ro gehiago elkartuko direla, 
baina, bestetik, ezin izango dute 
lantegietan edota ikastetxeetan 
batu. "Aste barruan tokatzen 
denean, hobeto izaten da batze-
ko. Aste barruan denean, gehia-
go abesten dugu, eta, beraz, 
gehiago batu", onartu du hainbat 
urtez Santa Ageda batzean irte-
ten den Luis Sagasta Mane-k.   

12 ordu baino gehiago eskean 
Goizeko zortzietan San Juan 
Bataiatzailearen parrokian el-
kartuko dira, meza entzun ostean 
Santa Agedako doinua abesteko. 
Lehen saio horren ostean bi 

talde egingo dituzte; batzuk Be-
doña aldera joango dira –berta-
ko baserri baten egiten dute 
hamaiketakoa– eta besteak Mu-
sakola ingurura –hamaiketako-
rako San Isidro elkartea lepo 
betetzen dute–. Baina zapatua 
izanik, ohiko hainbat geldialdi 
ez dituzte egingo. "Taberna eta 
komertzio gehiagotan geldituko 
gara aurten", dio Mane-k. 

Eguerdi inguruan alde zaha-
rrean elkartzen dira bi taldeak, 
eta 14:00 aldera udaletxe barruko 
eskaileretan abestuko dute. Za-
patua izanik udaletxean inor 
egongo den galdetuta, honako 
hau dio, umoretsu, Mane-k: "Uda-
leko ordezkariak ez badira ager-
tzen akabo, errieta egingo diegu; 
kar, kar!". Udaletxean lauzpabost 
kantu interpretatu ohi dituzte, 
Iñaki Maidagan zuzendariaren 
aginduetara: "Garai baten, David 
Arzamendi aritzen zen zuzenda-

ri, baina utzi gintuen...". Udale-
txeko saio ofizialaren ostean, 
Leintze elkartera joango dira baz-
kaltzera: "Urteroko menua izango 
dugu, babarrunak denetariko sa-
kramentuekin". 16:00 inguruan 
irtengo dira Leintze elkartetik, 

eta, aurten eskolako umeekin ego-
terik izango ez dutenez, Iturbide 
egoitza eta San Andres inguruak 
bisitatuko dituzte. Amaitzeko, 
21:00etan, Herriko Plazan egingo 
dute azken kantaldia.  

dirua Caritasera, "argi eta garbi"
Eguazten gauean egin zuten 
eguna antolatzeko batzarra eta 
entsegua. Jende asko elkartu 
zen Alkartetxean, biharko ibil-
bide zehatza adosteko. Ondoren, 
urteroko abestien errepasoa egin 
zuten; entsegua bera ere ikus-
kizun ederra izan zen. 

Aurten ere Caritasi emango 
diote dirua: "Enpresa gehienek 
transferentzia bidez egiten dute 
ekarpena Caritasen kontu ko-
rrontera, eta ez dugu jakiten 
zenbat diru jasotzen den. Cari-
tasek urtero esaten digu zenbat 
jaso den eta nora bideratu duten. 
Kontuak argi eta garbi, beti". 

Santa ageda abesbatzako kideak, laguntzaileak eta poltseroak iazko batzean, San Juan Bataiatzailea parrokiaren atarian. JoSe felix diaz de TueSTa

eztarriz sano, 
eta bihotz oneko
santa ageda bezpera jendetsua bezain euritsua espero da biharko, eta, zapatua izanik, 
ikastetxeetan eta hainbat lantegitan ezingo dute abestu: "aste barruan gehiago 
kantatzen dugu, eta, beraz, gehiago batu"; jasotako diru guztia Caritasi emango diote

1991n irten zen lehen aldiz 
batzera eta azken urteetan 
zuzendari dabil. gustura, 
bere saltsan. 
egun berezia Santa 
Ageda bezpera, ezta? 
oso egun polita izaten da. 
denetarik izan dugu, egun 
eguzkitsu zoragarriak eta 
sekulako elurteak. giroa eta 
umorea itzelak izaten dira. 
abesten zein zuzentzen, 
oso gustura ibiltzen naiz.  
gazteek makilari 
eutsiko diote? 
gu baino nagusiagoek ere 
ardura bazuten, baina 
goikobalu sortu zenean 
belaunaldi aldaketa izan 
zen. Jende gaztea 
gerturatzea nahiko genuke, 
baina ukaezina da garai 
bateko kanturako 
zaletasuna galdu egin dela. 
Hala ere, giro ederra izaten 
dugu eta kantuak, hiru edo 
lau ahotsetara abestu 
arren, ez dira zailak. ateak 
irekita ditugu edonorentzat.   

Jokin bereziarTua

"garai bateko 
zaletasuna 
galdu egin da"
iñaki maidagan 
abEsbatzako zuzEnDaria

esanguratsua da Josemari Velez 
de mendizabalek asteon bere 
blogetako baten argitaratu duen 
argazkia: "gorbatadun asko, ezta? 
eta txapel ugari. zertan ari ziren 
argazkiko lagun horiek? zeharo 
harritu nintzen atzealdean irakurri 
nuenean Coro del Eusko 
Gastediya de Mondragón en el día 
de Santa Agueda, 1931". batzea 
trajez eta zapatekin; gaur egungo 
janzkera ez da horren zaharra... Eusko Gastediya korua, 1931ko otsailaren 4an. JoSemari Velez de mendizabal

santa ageda batzea, gorbata jantzita
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Udaleko Hirigintza Sailak gogo-
ra ekarri du antena parabolikoak 
eraikinen estalkietan bakarrik 
jarri daitezkeela, eta ez balkoie-
tan edota fatxadetan. Udalaren 
arabera, 2016an 65 herritarri 
abisua eman zitzaien antena 
kendu behar zutela esanez; erai-
kin kanpoan edozein antena 
jarri aurretik Udalari baimena 
eskatzeko dei egin dute.

Fatxadetan antena 
parabolikoak jartzeko 
debekua gogorarazten

Jokin bereziartua arrasatE
Jakinekoa da bereziki XV. eta 
XVI. mendeetan Arrasateko 
altzairua mundu osoan zela 
ezaguna. Seguruenik, munduko 
sendoena eta mardulena izan 
zitekeela irakur daiteke, esate-
rako, Esteban Garibairen me-
morietan. Altzairu eta geroago 
burdina barik ez dagoelako 
Arrasateko industriaren jatorria 
ulertzerik. Burdina izan zen, 
hain justu, Arrasateko azken 
errementari Bixente Barandia-
ranen ogibiderako lanabesa, 
eta Udalak 2015eko apirilaren 
24an erakusketa iraunkorra 
ireki zuen Harresi aretoan Ba-
randiaranen lana eta haren 
garrantzia herriari zabaltzeko. 

Dinbi danba mailukaren hotsa 
du izena erakusketak eta horren 
bueltan hainbat ekintza anto-
latu ditu Udalak berriro ere: 
"Erakusketak keinu berezi bat 
egiten dio errementariaren ogi-
bideari,  baina, bereziki, aitor-
tza berezia eskaintzen dio Arra-
sateko azken errementari Bi-

xente Barandiarani. Hark bizi-
tza osoa igaro zuen errementa-
ri gisa lanean eta erakusketak 
haren lanaren inguruan ibilbi-
de sakona egiten du erremen-
tariaren lan prozesuak, teknikak 
eta sekretuak ezagutarazteko". 

Hiribildua eta meatzerreka 
Udalak, nobedade gisa, egitarau 
berezia antolatu du erakuske-
taren bueltan otsailetik maia-
tzera bitartean. Bisita gidatuak 
izango dira protagonista, Ira-
ganeko Oinatzak eta Udala au-
zoko Ingurumen Eskolak gida-
tuta. Lehen bisita domekan 
bertan izango da eta Arrasate-
ko hiribildua bisitatuko dute 
Iraganeko Oinatzak taldeko 
aditu batekin; etziko bisita hori 
euskaraz izango da.  

Aurrerago, eta Iraganeko Oi-
natzak taldekoekin batera or-
duan ere, otsailaren 19an –eus-
karaz– eta martxoaren 5ean  
–gazteleraz– Meatzerreka auzo-
ko San Balerio inguruak bisi-
tatuko dituzte eta industria 

ondarea ezagutzeko bisitak ere 
egingo dira, martxoaren 26an 
–euskaraz– eta apirilaren 2an 
–gazteleraz–. Bisita gidatuak 
amaitzeko, Lezetxikiko koba 
ezagutzeko aukera egongo da 
Udalako Ingurumen Eskolakoe-
kin; azken hori maiatzaren 7an 
izango da, euskaraz. Bisita ho-
rietarako, aurrez eman behar-
ko da izena: BAZen, 943 25 20 
00 telefono zenbakira deituta 
edo www.arrasate.eus/eu/tra-
miteak/izen-ematea webgunean, 
hain zuzen ere. 

bisita gidatuak erakusketan
Gainera, bihartik aurrera, za-
paturo bisita gidatuak egingo 
dituzte Harresi aretoan bertan, 
12:00etan hasita. Ekintza bere-
zi horiez aparte, erakusketa 
iraunkorra ohiko ordutegian 
egongo da zabalik, herritarrek 
euren erritmora bisitatzeko 
aukera izan dezaten: eguenetan 
eta egubakoitzetan, 17:00etatik 
20:00etara eta zapatutan 10:30etik 
13:30era.

Bixente Barandiaran zena , arrasateko azken errementaria, tailerrean izan zituen erramintak atzean dituela. goiena

Azken errementaria are 
gehiago ezagutu guran
bixente barandiaranen lanaren ondarea jasotzen duen 'Dinbi danba mailukaren hotsa' 
erakusketa iraunkorraren bueltan bisita gidatuak antolatu ditu udalak; lehen bisita 
domekan bertan egingo da eta interesatuek aurrez eman beharko dute izena

goiena komunitatea 
aed, ekin eta Txatxilipurdi / arrasatE

AED, Txatxilipurdi eta Ekin 
elkarteetako kideok Zurekin 
Arrasate euskaldunago kanpai-
naren baitan txio lehiaketa 
abiatu dugu. Lehiaketaren hel-
burua da Zurekin Arrasate eus-
kaldunago ideia 140 karakte-
retan garatzea. 

Esaldi labur baten gauza asko 
esan daitezke, eta hori izango 
da lehiaketa honetan parte har-
tzeko egin beharrekoa. Zurekin 
Arrasate Euskaldunago ideia 
oinarri hartuta, esaldi, mikroi-
puin edota aldarrikapen bat 
idaztea. 

Lehiaketan bi modutan par-
te hartzeko aukera egongo da, 
Twitter bidez txioa #Zurekin 
traolarekin idatzita edota el-
karteen helbide elektronikora 
bidalita. Bi aukeretan, #Zure-
kin traola agertu beharko da 
140 karaktereen barruan.

Lehiaketara aurkezteko azken 
eguna otsailaren 13a izango da 
eta esaldi, mikroipuin edota 
aldarrikapen onena egiten due-
nak 100 euroko saria jasoko 
du. Saria banatzeko ekitaldia 
Jai Zale tabernan egingo dugu 
otsailaren 18an, arratsaldeko 
zazpietan. Animatu eta parte 
hartu!  

txio onenaren 
bila, Arrasate 
euskaldunagoa 
helburu
Lehiaketa 'zurekin 
arrasate euskaldunago' 
kanpaina barruan antolatu 
dugu; traola '#zurekin' da

Beste alde batera 
begira

Zaborraren arazoa konpondu 
da: nahi beste zabor sortzen 
jarraitu eta erreko da, kito. 
Bide batez, akabo 
inprobisazioa eta 
konfrontazioa. Zertarako 
birziklatu, benetako 
garapena baldin bada 
balorizazio energetikoa? 
Horrela deitu diote, bai, 
zaborra erretzeari.

Atez atekoaren aurka 
sublebatu zinetenok, 
txerrikeriarik eta 
inposiziorik gabe birziklatzea 
nahi zenutenok, zergatik ez 
duzue orain txipdun 5. 
edukiontzi miragarria 
Gipuzkoa osora zabaldu 
dadila exijitzen? Zergatik ez 
duzue errauskailua inposizio 
bezala ikusten edo 
konponbide bakarra dela 
zalantzan jartzen? Horren 
burugabea al da pentsatzea 
errauskailua eraiki nahi 
duten enpresei ez zaiela 
interesatzen gipuzkoarrok 
birziklatzea? Orain ez duzue 
kantzerigenoa dela sinisten, 
atez atekoarekin arratoi 
inbasio bat izango genuela 
sinistu ondoren?

Jakina, arazoak ez badaude 
gure muturren aurrean edo 
ez badigute ipurdia 
mugiarazten, guri bost! 

Beno, Jordi Evoleren 
programa bertan behera 
utziko dutela Whatsappez 
jakitean, orduan ere 
sumintzen gara...

nirE ustEz

EnEKo 
FErnAndEZ

arrasatE irratia

Astelehen 'musikatua'  
Hurrengo astean ere hainbat gai 
jorratuko ditugu Igo autobusera! 
saioan. Jokin Zaitegi sariketa 
izango dugu hizpide, Gazte Bu-
legoko eskaintzaren berri izan-
go dugu... Astea, baina, musika-
rekin hasiko dugu. Herriko 
Screamers And Sinners taldekoak 
igoko dira gure autobusera, ka-
leratu berri duten The revenge 
of El Sacamantecas izeneko dis-
koaren gainean berba egiteko. 
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Jokin bereziartua arrasatE
Udazkena Euskal Herrian argaz-
ki lehiaketak ibilbide luzea izatea 
espero dute Artgazki taldeak, 
Udalak eta Aspanogi Gipuzkoako 
Haur Minbizidunen Guraso El-
karteak. Joan den domekan ba-
natu zituzten lehiaketaren biga-
rren edizioko sariak: Amaia 
Arzamendi oñatiarrak jaso zuen 
lehen saria Perretxikoa argazkia-
gatik; Andoni Iñarra arrasatearrak 
bigarrena, Haizea argazkiagatik; 
eta hirugarren saria Iñaki Nuñez 
gasteiztarrak eraman zuen, El 
bosque lanagatik. Aurten ere pu-
blikoak izan du iritzia emateko 
aukera eta publikoaren saria 
Sebas Lozano arrasatearrak ira-
bazi du. Antolatzaileek jakinara-
zi dute "maila polita" izan dela 
bigarren lehiaketa honetan ere: 
"Kalitate altuko lanak izan dira, 
iaz bezala. Hori bai, iaz baino 
argazki gehiago jaso ditugu aur-
ten". Guztira 180 argazki inguru 
jaso dituzte, 60 argazkilarik har-
tu dute parte, eta Kulturaten egon 
dira ikusteko horietako asko ha-

mabost egunez. Ikusteko bakarrik 
ez, baita saltzeko ere. Izan ere, 
saldutako argazkien dirua Aspa-
nogi elkartearendako izan da; 
domekan bertan 1.500 euro eman 
zizkioten elkarte horretako or-
dezkariari. 

Hirugarren edizioaren bila 
Aurtengo edizioa ere arrakasta-
tsua izan dela aintzat hartuta, 
Artgazkik hirugarren bat egingo 
dela espero du: "Sariketa errotzea 
gustatu litzaiguke. Hori bai, da-
torren urtean argazkien salmen-
tari buelta ematea pentsatu behar-
ko dugu. Izan ere, iaz baino koa-
dro [argazki] gutxiago saldu di-
tugu; akaso merkeago saldu 
beharko ditugu, Aspanogiri aha-
lik eta diru gehien emateko".

Udazkena Euskal Herrian lehiaketako sari banaketa: artgazkiko kideak, aspanogiko ordezkariak eta alkatea. mirari alTube

Hirugarrenez udazkenari 
zukua ateratzeko gertu 
artgazkiren 'udazkena Euskal Herrian' lehiaketaren bigarren edizioa ere arrakastatsua 
izan da parte hartzaileei eta aspanogi elkartearentzat saldutako argazkiei dagokienez; 
hurrengo urtean ere antolatzea da asmoa: "sariketa errotzea gustatuko litzaiguke" 

bigArren ediZioAn 
180 ArgAZki inguru 
JASo dirA etA 60 
ArgAZkilArik HArtu 
dute pArte

imanol Soriano

sanbalerixoak, atzera begiratua
San balerixo jaiak ospatu zituzten joan den asteburuan meatzerrekan. egun, 
ez dira izango auzoetako jaien artean jendetsuenak, baina inguruko meatzeei 
esker arrasateko altzairua mundu osoan famatu egin zen garaian auzo 
horretan egiten zen herriko bizimoduaren zati handi bat. urtero moduan, San 
balerio ermitaren bueltan jende asko elkartu zen euskal dantzez gozatzeko.

Bueltan dator aurten ere Txa-
txilipurdiren ludoteka ibiltaria. 
Ekimena 3-12 urte bitarteko 
umeentzat, nerabeentzat eta 
horien arduradunentzat dago 
zuzenduta eta zapatu goizak 
euskaraz eta giro atseginean 
gozatzeko aukera eskaintzen du. 
Musakolan izango da lehen saioa, 
bihar, gazte txokoaren atarian. 

Beste hiru saio egingo dituzte 
leku berean: otsailaren 11n, 18an 
eta martxoaren 4an. Ondoren, 
Musakolatik San Andresera egin-
go du salto. Martxoaren 11n, 
18an, 25ean eta apirilaren 1ean 
egingo ditu geldialdiak San An-
dres auzoan. Ordutegia izango 
da 10:30etik 13:30era. "Ez dago 
bazkide izan beharrik, edonork 
izango du aukera gurekin jolas-
tu, euskaraz mintzatu eta gus-
tuko gauzak egiteko", adierazi 
dute antolatzaileek. 

Ludoteka ibiltariaren 
lehen saioa bihar, 
Musakolan hasita

andoni bodeS

iazko asfaltatze lanak amaitzen
maiatzaren lehena plazako biribilgunea eta bañez doktorea kalea elkartzen 
diren tokian zein araba etorbidean asfaltatze lanak egin dira asteon. 2016an 
egitekoak ziren, baina euriaren eraginez atzeratu egin behar izan ziren; obrak 
22:00etatik aurrera egin dira, zirkulazioan ahalik eta eragin txikiena izateko. 
2016ko asfaltatze lan guztien kostua 153.000 euro izan da, beza barne. 

2015eko urtarrilean sortu 
zen artgazki elkartea, 
argazkigintza pasio duten 
zenbait lagunen artean. 
egun, 33 bazkide dira eta 
harreman estua dute 
herriko zenbait talderekin. 
mondraitz, arrasate 
runners, Trikitixa eskola eta 
arrasate Herri eskola dira 
harreman horren adibide: 
"antolatzen dituzten 
ekitaldien argazkiak 
ateratzen ditugu". bestalde, 
aspanogi moduko 
elkarteekin kolaboratzera 
"erabat" daude zabalik: 
"diruaren eta difusioaren 
beharra izaten dute". 
urtean zehar beste zenbait 
lehiaketa antolatzen dituzte, 
sanjuanetan eta maritxu 
kajoi egunean, adibidez. 

Herrian eragile 
den elkartea
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Xabier urzelai arrasatE
Pista estaliko denboraldia au-
rrera doa, eta asteburuan hain-
bat atleta arrasatear Madrilen 
izan dira –Gallurreko kirolde-
gian– Taldekako Errege eta 
Erregina Kopan esku hartzen.

Hasteko, gizonezkoen kate-
gorian, Iñigo Uribarrenek zi-
larrezko domina eskuratu zuen, 
salto hirukoitzean 15,86 metro-
ko marka eginda –Pablo Torri-
jos izan zen onena, 16,17 me-
troko saltoarekin–. Eta txapel-
keta berean Istar Dapenak, 
pertika-saltoan, bost metroko 
saltoa egin eta hark ere biga-
rren postua lortu zuen –Didac 
Salas izan zen onena, 5,20 me-

troko saltoarekin–. Arrasateko 
bi atletek Realaren izenean 
hartu zuten esku, eta, besteak 
beste, eurek egindako lanari 
esker, talde txuri-urdina bos-
garren izan zen taldekako sail-
kapenean –Bartzelona izan zen 
nagusi–. 

maialen axpe hirugarren 
Emakumezkoen kategorian, 
berriz, Maialen Axpe arrasa-
tearra (Atletico San Sebastian) 
ere podiumera igo zen perti-
ka-saltoan, 3,90 metroko saltoa 
eginda. Carla Franch (4,25)  
eta Andrea San Jose (3,90) sail-
katu ziren Bedoñakoaren au-
rretik.

errege kopan, ibarreko 
atletak podiumean
joan den astean jokatu zuten, Madrilen, Espainiako pista Estaliko kluben txapelketa, 
Errege eta Erregina kopa. iñigo uribarrenek eta istar Dapenak zilarra eskuratu zuten 
realarekin eta Maialen axpek brontzea atletico san sebastian taldearekin

Joan den astean, nahiz eta gal-
du, MUko saskibaloi jokalariek 
partidu ederra egin zuten; in-
tentsitate eta jarrerari dagokio-
nez bai, behintzat. Partidu amaie-
ran, baina, esku hutsik geratu 
ziren Larreategirenak, eta orain, 
etxetik kanpora ahaleginduko 
dira ligako seigarren garaipena 
eskuratzen. Tolosa azkenaurre-
koa da sailkapenean.

Take Tolosaren 
kantxara etekin bila 
doa MU, bihar

Orain arteko ligako partidurik 
gogorrena izan zitekeena ere 
irabazi egin zuten Igor Isasiren 
mutilek joan den astean (17-23). 
Bi talde horien artean dagoen 
lehiarekin batera, kontuan har-
tu behar izaten da zein den Elo-
rrioko zelaiaren egoera, eta, hala 
ere, liderrak sendo jarraitzen 
duela erakutsi zuen. Orain, atse-
den hartuko dute zuri-moreek.

Elorrion irabazi 
ostean errugbikoek 
atseden hartuko dute

Joan den asteburuan Gipuzkoa-
ko pista estaliko txapelketak 
jokatu zituzten Anoetan –kade-
te, gazte eta junior mailetan–, 
eta Arrasate Atletiko Taldea 
ondo ordezkatuta egon zen, 
emaitza txukunak lortu zituzten.

Azpimarratzekoen artean, Iria 
Fernandezek, 60 metroko pro-
ban, hirugarren postua lortu 
zuen bere seriean, eta oroko-
rrean 11.a izan zen. Mikel Arre-
gik, berriz, 60 metroko laster-
ketan eta altuera-jauzian hartu 
zuen esku, kadete mailan, eta 
brontzezko bi domina irabazita 
itzuli zen Arrasatera. 60 metro-
koan 7.55eko marka egin zuen 
eta altuera-jauzian 1,68 metro-
koa. Eta 400 metroko lasterke-
tan Dani Martinezek zilarra 
jantzi zuen (53.66). 

Carrascalek eta fernandezek ezin
Gipuzkoako txapelketan Eneko 
Carrascalek ezin izan zuen par-
te hartu, lesio batengatik, eta 
Ibai Fernandez gripeak jota 
zegoen. 

Atleta gazteak txukun 
Gipuzkoako pista 
estaliko txapelketan

Uribarren, iaz, Espainiakoan. goiena
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Amaiako zuzeneko ikuskizunez 
gozatzeko, kultura bonuak salgai
Ekimenak harrera ona izan du aurten; otsailaren 6an, 
7an, 13an eta 14an bonuak erosteko aukera egongo da

Jokin bereziartua arrasatE
Zuzeneko ikuskizunen kontsu-
moa sustatzeko Gipuzkoako Di-
putazioak abiatu zuen Kultura 
Bonua kanpaina martxa onean 
doa Arrasaten. Hamabost euro 
ordainduta 25 euro gastatzeko 
aukera dago, hamar euro opari 
jasota. Bonua erosi eta 25 euro 
baino gehiago gastatuz gero, 
ikusleak ordaindu beharko du 
aldea. Orain arte urtarrileko 
astelehenetan eta martitzenetan 
egon da aukera Amaia antzoki-
ko leihatilara gerturatu eta bo-
nuak erosteko. Bada, Kultura 
Sailak erabaki du aukera hori 
otsaileko lehen bi asteetara ere 
zabaltzea. Hau da, otsailaren 
6an, 7an, 13an eta 14an aukera 
egongo da, 18:00etatik 20:00etara, 
leihatilan bonua erosteko. 

lehentasuna, ohiko sarrerek 
Hori bai, Kultura Sailak argi 
utzi gura izan du lehentasuna 
izango dutela ikuskizun jakin 
baterako sarrera erostera doa-
zen herritarrek: "Iaz gertatu 
zitzaigun leihatilako langileak 
bonuen gaineko azalpenak eman 
bitartean ilarak sortzen zirela 
eta ikuskizunera bakarrik zihoa-

zenak justu-justu ibiltzen zire-
la denboraz heltzeko. Hori 
saihestu nahi izan dugu aurten".   

iaz baino "askoz hobeto" 
Diputazioak iaz abiatu zuen 
kanpaina; iaz 250 bonu jarri 
ziren salgai Arrasaten eta 60 
bat "bakarrik" saldu zirela ja-
kinarazi du Kultura Sailak. "Ez 
dakigu zergatik, baina iaz ez 
zuen esperotako harrerarik izan. 
Aurten askoz hobeto doa. 350 
bonu jarri ditugu salgai eta 200 
bat saldu dira. Diputazioak bo-
nuen kanpainarekin  jarraitzen 
duen bitartean, guk aukera es-
kainiko diegu arrasatearrei 
ekimena aprobetxa dezaten". 

Apirilaren 14ra arte iraungo 
du kanpainak eta ordura arte 
Amaian eskaintzen diren ikus-
kizunekin erabili ahalko dira 
bonuak, Ozenki elkarteak mar-
txoaren 21ean –ikus 41. orria– 
ekarriko duen El elixir de amor 
opera izan ezik: Kaput antzez-
lana, Oskara dantza ikuskizuna, 
Idiot Txou antzezlana, Marikix-
kur eta hiru hartzak umeenda-
ko obra, Kepa Junkera eta Sor-
ginak musika emanaldia eta 
Jainko basatia antzezlana. 

Zeramika ikastaroa antolatu du 
Loixe elkarteak, Udalaren la-
guntzarekin, otsailaren 6tik 
martxoaren 29ra. Ikastaroa as-
telehenetan eta eguaztenetan 
izango da, 18:00etatik 20:30era. 
Hastapen ikastaroa izango da, 
gazteei zein helduei zuzenduta. 
Hau da, zeramika zer den ere 
ez dakienari dago zuzenduta, 
sekula probatu ez dutenentzat. 
Ariketen bitartez, ikasleek euren 
piezen diseinuak sortzeko au-
kera izango dute. Loixek Zal-
duspe kaleko zortzigarren zen-
bakian duen lokalean emango 
da ikastaroa; izena emateko edo 
argibide gehiagorako, deitu ho-
nako telefono zenbaki honetara: 
636 24 42 49 (Imanol). 

Zeramika ikastaroa 
otsailaren 6tik 
martxoaren 29ra

Udal Bibliotekaren eskaintzaren 
barruan, Izaskun Mujika ipuin 
kontalariaren saioak izango dira 
datorren astean: otsailaren 7an 
Santa Marina auzoko bibliotekan 
egongo da (18:00), 3 urtetik go-
rakoendako. Otsailaren 9an, 
berriz, Kulturaten egongo da 
(18:00), 5 urtetik gorakoendako. 

Bestalde, gaztelerazko litera-
tura saioak hasita daude dagoe-
neko. Hurrengo saioa otsailaren 
22an izango da, Kubako Alejo 
Carpentier idazlearen El reino 
de este mundo liburu ezaguna-
rekin. Zikloa ixteko, Juan Car-
los Onetti idazlearen Los adioses 
liburua izango dute hizpide, 
martxoaren 29an. Saioak Kul-
turaten dira, 18:30etik 20:30era.

Ipuin kontaketak eta 
literatura solasaldiak 
bibliotekaren bueltan

eneko Azurmendi arrasatE
"Bi pertsonaiaren bidaia bat 
kontatzen du lanak; hobeto esan-
da, bidaia geldi bat. Agertokia-
ren erdian gelditzen dira prota-
gonistak, ez aurrera eta ez atze-
ra. Beraz, taula gainean ikusten 
ditugu haien pozak eta tristurak, 
dituzten arazoak eta nola kon-
pontzen dituzten arazook, edo 
nola saiatzen diren, behintzat", 
dio Gorka Gansok, antzerki tal-
deko zuzendari eta aktoreak.

Hitzik erabiltzen ez duen an-
tzezlana da Kakut. "Jendeak 
ikusiko duena da: bi pertsonaia, 
ezberdinak, eta nor bere ezau-
garriekin, telebistan hainbeste 
ikusten denetik ihesi doazenak. 
Askotan, gorputza hitza baino 
bide hobea da esan nahi den 
hori adierazteko", nabarmendu 
du Gansok. Hitzik ez erabiltzeak  
musikaren garrantzia areagotzen 
du, zuzendariaren esanetan. 
"Musika originala daukagu, Bur-
gosko lagun batek egindakoa. 
Gure ustez, oso musika polita 
eta ederra da, eta laguntzen du 

egoera kontatzeko. Soinu efektu 
mordoa erabiltzen ditugu girotze 
hori lantzeko eta guk adierazi 
nahi dugun horri bultzada ema-
teko", azaldu du.

bi protagonista 
Antzezlan horretan bi protago-
nista dira, Ganso bera eta Che-
fo Rodriguez. "Aspaldiko laguna 
dut Chefo, oso ondo moldatzen 
gara elkarrekin; Babia antzez-
lanean ere elkarrekin egin ge-
nuen lan, eta ondo ezagutzen 
dugu elkar", dio Gansok. 

Zuzendari eta aktoreak azpi-
marratu du "pailazoak" direla, 
nahiz eta, agian, jendeak paila-
zo izateaz daukan irudi horre-
tatik urrun egon. " Ez daukagu 
sudur gorririk, ezta koloretako 

jantzirik ere. Baina, azken fi-
nean, edozein pailazo bezain 
ergelak eta inuzenteak gara, eta 
hori da gure lengoaia. 

umorea ardatz
Antzerki talde horren antzezlan 
guztien oinarria beti dira umo-
rea eta barrea, Gansoren arabe-
ra. "Gure helburua ikusleei ba-
rrea eragitea da beti. Gai dra-
matikoez aritzeko ere umorea 
eta barrea sekulako bidea dira".

Horrez gain, orotariko publi-
koari zuzendutako antzezlana 
da. "Adinez nagusia den batek 
zein ume batek berdin disfruta-
tu dezake antzezlan honekin. 
Barreak hori dauka, bakoitzak 
barre egiten du edo hunkitu 
egiten da momentu zehatz batean 
eta uste dugu guztiendako mo-
mentuak daudela antzezlan ho-
netan. Hala ere, uste dugu 5 
urtetik gorako umeek hobeto 
ulertuko dutela", zehaztu du 
Gansok.

Sarrerak 5 euro balio du, mo-
mentuan bertan.

gorka ganso eta Chefo rodriguez, antzezlanean. arraSaTeko udala

'kaput' antzezlana bihar 
Amaia udal Antzokian
ganso antzerki talde durangarraren eskutik, orotariko publikoari zuzendutako 
emanaldia izango da bihar, zapatua, 17:00etan: "adinez nagusia den batek zein ume 
batek berdin disfrutatu dezake lan honekin", dio gorka gansok, taldeko zuzendariak

"ASkotAn, gorputZA 
HitZA bAino bide 
HobeA dA eSAn nAHi 
den Hori 
AdierAZteko"
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Mirari Altube arEtXabaLEta
Korrika batzordea hasi da el-
kartzen Aretxabaletan. Dagoe-
neko batzar pare bat egin ditu 
eta hurrengoa otsailaren 14an 
izango da, martitzena, udaletxe 
zaharrean (18:30).  

Astean egin duten bileran, 
besteak beste, Basotxo erretira-
tuen elkarteko eta Loramendiko 
kideak eta udal ordezkariak 
elkartu dira, baita ikastetxeeta-
ko ordezkariak ere. "Ateak, bai-
na, irekita ditugu edonorendako. 
Herriari zabaldu gura izaten 
zaion batzordea da eta pozik 
hartuko ditugu guztiak", adie-
razi du Korrika batzordeko ar-
duradun Titok.

korrika kulturala 
Orain arte berotze ariketak egi-
ten ibili dira: "Informazio oro-
korra eman dugu, zerrendatu 
egin ditugu ekitaldirik garran-
tzitsuenak eta Korrikak berare-
kin dakartzan eginbeharren 
berri eman dugu", dio Titok. 
Hor egongo lirateke Korrikaren 
etorrera girotzeko ekitaldiak 
zehaztea eta horiek antolatzen 
hastea.

Korrika Kulturalak ere izan-
go du lekua herrian. Korrikak 
berak badu ekintzen katalogo 
bat, baina horrekin batera he-
rritarrek antolatutakoak susta-
tu gura dituzte: "Edozein kul-
tura ekintza sartzen da horren 
barruan eta garrantzitsua da 
herriak berak sortzea, bertsoak 
direla, musika dela… Herriak 
duen bizitasuna jasotzen du, 
horrela, Korrikak". 

kilometroak diruz laguntzeko
Kilometroak diruz laguntzeko 
eskaera honako helbide honetan 
egin daiteke: korrikadebagoie-
na@gmail.com. "Oraindik bada-
go denbora, baina, interesa iza-
nez gero, zenbat eta lehenago 
lotu kontu horiek, hobeto".Martitzenean elkartu zen korrika batzordeko kideak. mirari alTube

korrika batzordea 
gogotsu dabil lanean
Martitzenetan elkartzen da, hamabostean behin, udaletxe zaharrean, eta ateak 
zabalik ditu edonorendako; korrikaren etorrera girotzeko ekitaldiak antolatzea eta 
korrika kulturala zehaztea izango dira, besteak beste, talde horren egitekoak

Arabako odol bankuko kideak 
autobusarekin etorriko dira da-
tozen bi astelehenetan, otsailak 
6 eta 12. Durana kalean, Herri-
ko Plaza barrenean, egongo da 
autobus hori 16:45etik 20:00eta-
ra bitartean. Herritarrei, eta 
bereziki gazteei, odola ematera 
dei egin diete, odol erreserbak 
asko gutxitu direlako azken hi-
labeteetan.

Odol ateratzeak 
izango dira datozen 
bi astelehenetan

Hainbat hilabetez landu du Uda-
lak parte-hartze ordenantza he-
rritarrekin batera, eta orain, 
ekarpenak adosteko egindako 
bileraren ostean, zirriborroa 
jarri du Udalaren webgunean 
–aretxabaleta.eus–, gainerako 
herritarrek ere ikus dezaten eta 
azken ekarpenak egin ditzaten. 
Otsailaren 5a arte egongo da 
horretarako epea.

Parte-hartze 
ordenantzaren 
zirriborroa ikusgai
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Mirari Altube arEtXabaLEta
Iazkoaren oso antzeko aurre-
kontua du Udalak 2017rako: 
9.107.048 euro, hain zuzen ere. 
60.000 euro bakarrik gehitu ahal 
izan dizkiote, eta Unai Elkoro 
alkateak onartu du "zuhurtziaz" 
jokatu dutela, batez ere, gastuak 
zehazterakoan. Eguaztenean 
egindako ezohiko osoko bilkuran 
onartu zuten hori.

inbertsioak lanetarako 
Herriko konponketa lanak eta 
inbertsioak oso lotuta joango 
direla jakinarazi zuen alkateak. 
"Ez dugu mugimendu askotara-
ko dirurik. Baina aurten ere, 
handik eta hemendik, 500.000 
euro gordetzen saiatu gara". 
Hala, Iturrigorri pilotalekua 
konpontzeko 60.000 euro inguru 
gorde dituzte, oztopo arkitekto-
nikoak kentzeko 100.000 euro 
eta beste horrenbeste, beste hain-
bat kale eta errepide konpon-
tzeko.

Partida orokorrei dagokienez, 
hainbatek igoera izan dute, nahiz 
eta txikia izan; Ongizatera, esa-
terako, 698.675 euro bideratu 
dituzte eta %7,5eko igoera izan 

du. "Kale hezitzaileen proiektua 
sartu da horren barruan eta 
45.000 euro bideratu ditugu ho-
rretara". Garapen Ekonomikoak 
ere ia %3,2ko igoera izan du eta 
141.343 euroko partida zehaztu 
dute. Hondakinen bilketa, ku-
deaketa eta tratamenduari da-
gokion partida, ostera, jaitsi 
egin da %10 inguru, 629.324 eu-
rora, hain zuzen ere.

sei proposamen eH bilduk
EH Bilduk adierazi zuen "arima" 
falta zaiola aurrekontuari, zen-
bakien atzean ez dituztelako 
plangintzak, irizpideak eta proiek-
tuak ikusten. Eta laguntza es-
kaini zion Udal Gobernuari. 

Era berean, hainbat emenda-
kin eta ideia aurkeztu zituen, 
eta horietako hiru onartu egin 
zizkioten: batetik, zebra-bideak 
egokitzeko plana egitea irisga-

rritasuna bultzatzeko; bestetik, 
osoko bilkuren aretoko soinua 
egokitzeko inbertsioa egitea, 
osoko bilkurak telebistaz jaso 
ahal izateko; eta hirugarrenik, 
hezkuntza egoeraren gaineko 
ikerketa egitea herrian, sare 
ezberdinen artean sortzen diren 
desorekak ikertzeko. Hain zuzen, 
azken horretarako partida berria 
zabaldu zuten.

Beste hiru, ostera, ez zizkioten 
onartu: hutsik dauden etxebizi-
tzen alokairua sustatzeko neu-
rriak hartzea, batetik; bestetik, 
hirugarren munduari laguntzen 
dioten taldeendako diru lagun-
tzak mantentzeak, aurten %35eko 
murrizketa izan duelako parti-
da horrek. Horrek, baina, ba-
duela azalpena erantzun zion 
alkateak: "20.000 eurotik 13.000 
eurora jaitsi dugu, baina 7.000 
euro horiek bideratu ditugu 

Udalbatzako kideak eguaztenean egindako ezohiko osoko bilkuran. mirari alTube

bederatzi milioi 
euro 2017rako
iazkoaren oso aurrekontu antzekoa onartu du udalbatzak, 9.107.048 eurokoa, hain 
zuzen ere, eta hainbat konponketa lan egiteko 500.000 euro inguru gorde dituzte.   
EH bildu eta irabazi abstenitu egin ziren bozketan, nahiz eta hainbat eskaera onartu

ongiZAte SAilAk 
igoerA iZAn du 
orokorreAn kAle 
HeZitZAileen 
progrAMArekin 

gustura onartutako aurrekontuarekin? 
bai, konforme gaude. iazkoaren jarraipena dira aurrekontu 
hauek, 60.000 euroko igoera txiki batekin. baina jakinik 
aretxabaletako udalak duen zorra zenbatekoa den, nahiko 
ondo dago, ez dagoen lekutik ezin da atera eta... bestetik, 
ongizatea eta antzeko partida batzuk mantendu egin dira, eta, 
nire ustez, oso garrantzitsua da hori. Horregatik, orokorrean, 
pozik gaude.
udalaren zorrak asko baldintzatu du partidak 
zehazterakoan? 
Horrek beti baldintzatzen du; horregatik dira iazkoaren oso 
antzekoak. dena den, guk lanean jarraituko dugu herriaren 
alde, ahal den guztia egingo dugu, betiere, horretarako 
ditugun baliabideak eta mugak kontuan hartuta. 

m.a.

"Partida 
garrantzitsuei 
eutsi egin zaie"
miren lorea lana aLDErDi 
soziaLista

Zein ezaugarri ditu onartu 
duzuen aurrekontuak? 
iazko aurrekontuaren nahiko 
antzekoa da, kredituaren 
amortizazioak marjina txikia 
uzten digu jokorako. 
Zeintzuk dira jarri dituzuen 
lehentasunak hori 
zehazterakoan?
aurten ere, herrian konponketak eta beharrezko inbertsio batzuk 
egiteko ahalik eta diru gehien ateratzea izan da lehentasuna. 
noski, horretarako ezinbestekoak diren zerbitzuak murriztu gabe. 
inbertsioak zehazterakoan irizpideren bat jarraitu duzue?
inbertsioetan 217.000 euro pasatxo besterik ez dago, 
behar-beharrezko ikusi ditugunak. edonola ere, ezin da ahaztu 
aurten argiteria publikoan ia 200.000 euro inbertituko direla led 
sistemara aldatzeko, nahiz eta aurrekontuan aurten ez agertu, 
hurrengo urtetik aurrera ordainduko delako idaeko kreditua. 
bestetik, markoleko futbol zelaia egiteko diru laguntzen 
ebazpenaren berri hilabete honen bukaeran jakingo dugu eta 
horren arabera aztertuko dugu proiektu horren bideragarritasuna.
partidaren batek izan du igoera edo jaitsiera 
nabarmenik?
igoerarik ez; proiektu berrietarako partida berriak bai, baina ez 
igoera nabarmenik. Hondakinen bilketan, ostera, 60.000 euro 
inguru aurreztuko dugu.
Soberakinik egongo da aurten?
bai, izango da, baina goiz da oraindik zenbatekoa zein izango 
den zehazteko, hilabete bukaerarako izango dugu zenbatekoaren 
ideia zehatzagoa.
oposizioak abstentziora jo du…
bai; hainbat emendakin aurkeztu dituzte, eta, zenbait gaitan 
desadostasunak egon arren, orokorrean, ez dira puntu askotan.

"konponketetarako ahalik eta diru 
gehien gorde nahi izan dugu" 
unai elkoro aLkatEa

m.a.

HirugArren 
Munduko tAldeei 
lAguntZA MurriZtu 
iZAnA SAlAtu Zuen 
opoSiZioAk
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zenbaki handitan udal 
gobernuak aurkeztu duen 
aurrekontuak iazkoarekin 
alderatuta aldaketa askorik 
ez dauka. orokorrean, esan 
behar dugu aurrekontua 
kiroldegiko maileguak 
baldintzatu eta lotzen 
duela, ez dago inbertsio 
handietarako aukerarik. 
baina aurrekontu bat 
zenbaki sorta huts bihurtu 
daiteke atzean plangintza, 
proiekturik, irizpiderik 
edota lehentasunik ez 
badago. Hauek janzten 
dute benetan aurrekontua; 
gorputzaren arima dira. eta 
aurrekontu hauek ez dute 
arimarik.

bi urte hauetan, ikusten 
ari gara berdintasun eta 
etorkin gaiarekin gogor 
daudela: hor bai irizpide 
garbiak eta murrizketak. 
berdintasun arloan %57 
murriztu dute partida eta 
garapenerako lankidetza 
partidan %35; 
lehentasunak izan beharko 
liratekeen partidetan.

ekarpen asko egin arren, 
gutxi onartu dizkigute. ez da 
kantitate kontua, baizik eta 
ikusten ari garela 
negoziaziorako asko dutela 
hobetzeko. gu lanera eta 
ekarpenak egitera etorri 
gara eta denon artean 
hausnarketa sakonak eta 
luzerako plangintza 
estrategikoa egiteko parada 
hartu behar dugula uste 
dugu. ea udal gobernua, 
behingoz, animatzen den.

gorputzari 
arima falta 
zaio

balorazioa
ion albizu 
EH biLDu

goiena

Santa kurtz kaleko zebrabidea eta espaloia. m.a.

oztopo arkitektonikoak irisgarritasuna bultzatu eta oztopo 
arkitektonikoak ezabatzeko asmoarekin hainbat lan egingo dituzte 
zenbait kaletan; Santa kurtz kalean, esaterako. Horretarako 
100.000 euro gorde dituzte eta asmoa da beste 100.000 euro 
errepideak konpontzeko erabiltzea.

inbertsio aipagarrienak

Umeak iturrigorri pilotalekuan. m.a.

iturrigorri pilotalekua Sabaia konponduko diote pilotalekuari, 
egoera eskasean dagoelako. euria egiten duenean itoginak sortzen 
dira, batetik, eta, bestetik, kondentsazio arazoak ditu; bi arazo 
horien ondorioz, lurzorua erabat labainkor geratzen da. Horretara 
60.000 euro inguru bideratu dituzte.

gastu 
esanguratsuak

partidak euroak

zor publikoa 874.795

administraz. orokorra 984.548

kiroldegia 803.425

euskara 277.921

enplegu sustapena 141.342

etxerik etxeko lagu. 350.000

bideen garbiketa 397.850

kale argiteria 181.775

lorategiak 141.000

droga-menpekotasuna 79.183

zaharren egoitza 150.142

Jaiak 183.625

gazteria 189.295

gobernu organoak 213.437

bide publikoak 208.500

ura 478.634

Segurtasuna 274.451

kutsadura babesa 42.684

berdintasuna 28.600

liburutegia 132.421

erretiratuen etxea 23.000

gizarte larrialdiak 50.000

Hilerria 50.309

kirola sustatzea 43.191

Turismoa sustatzea 23.360

kultura sustatzea 157.000

Pilotalekua 64.225

iTurria: udala

ontzat eman dugu, enplegua 
eta ongizatea bezalako partida 
garrantzitsuak mantendu egin 
dira eta. euskararen kasuan, 
igoera txiki bat egon da eta 
kritikatu egin dugu erakunde 
partikular bati egindakoa. 

negoziatzeko jarrera 
mantendu egin da; horregatik 
emendakina bakarrik jarri 
diogu urkuluko gastuari eta 
hirugarren munduko 
taldeendako laguntza 
jaitsierari; horren helburua da 
7,5era gerturatzea agintaldian. 
inbertsio txikiak daude: 
zazpiko futbolerako zelaia, 
bidegorria, Santa kurtz kalean 
hobekuntzak… eta legeak 
exijitutako soberakina 
mantentzen da. 

berdintasunak suspenditu 
du, orain azpikontratatu 
egingo da eta gutxienekora 
murriztu da; hortaz, guztiok 
galtzen dugu, baita garaileek 
ere.

garaileak ere 
galtzaile dira 
oraingoan

balorazioa
luis mariano gomez 
irabazi

goiena

herrian gizarteratze lanetan 
dabilen talde batera. Lan horre-
tan profesionalizatu gura du 
talde horrek, eta, horretarako, 
laguntza behar du". Gu Haziak 
Gara elkarteak jasoko du lagun-
tza hori, eta horrekin konforme 
agertu zen EH Bildu, baina bes-
te partida batetik kentzeko es-
katu zuen.

Berdintasun Saila indartzea 
izan zen hirugarren eskaera, 
baina horrek ere ez zuen aurre-
ra egin: "Erdira baino gehiago-
ra murriztu dute partida eta 
desadostasun sakonak ditugu 

bai planteamenduan, bai diru 
kopuruan, bai etorkizuneko 
lehentasunak zehaztean", zioen 
Ion Albizu zinegotziak. Hala, 
abstenitu egin zen EH Bildu: 
"Iaz baietza eman genion aurre-
kontuari, baina mesfidantza 
sortu digu aurtengoak. Baietze-
rako gertu gaude, baina, horre-
tarako, negoziatzeko eta lane-
rako jarrera ikusi behar ditugu 
Gobernuaren aldetik". 

irabazik bi emendakin 
Irabazik ere bi emendakin aur-
keztu zituen. EH Bildukoekin 

bat egin zuen hirugarren mun-
duko taldeendako diru laguntzen 
kontuan, eta hori igotzea eska-
tu zuen, urtez urte, %0,7ra iritsi 
arte. Eta bestetik, Urkulu ingu-
ruak txukun eta garbi manten-
tzearen ardura ez dagokiola 
Aretxabaletako Udalari adiera-
zi zuen, urtegiaren jabe denari 
baizik. Horregatik, horretarako 
zehaztutako 16.000 euroak beste 
kontu batzuetarako erabiltzeko 
eskatu zuen; herrian dauden 
komunak mantentzeko edo bi-
degorrian beste batzuk egiteko, 
esaterako. 

Ez bata, ez bestea ez zituzten 
onartu. "Ontzat" eman zuen au-
rrekontua Irabaziko Luis Ma-
riano Gomezek, baina abstenitu 
egin zen: "Ontzat eman dugu ez 
dagoelako mugimendu askota-
rako aukerarik. Guretako ga-
rrantzitsuak diren partidak 
errespetatu egin dira: Enplegua, 
Ongizatea... Hirugarren mun-
duari dagokion laguntza izan 
ezik, horregatik aurkeztu dugu 
mozioa. Gainerakoa iazkoaren 
errepikapena da. Eta Udal Go-
bernuak adostasunetarako duen 
jarrera ere baloratu dugu.
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i.b arEtXabaLEta
1998an jaiotako neska-mutilak 
izango dira aurten kinto Are-
txabaletan. Dagoeneko antolatu 
dute aste bukaera, eta gogotsu 
daude.

Guztira, 40 kinto dira aurten, 
baina guztiak ez dira egongo, 
Josu Irure kintoak adierazi due-
nez: "Ekainean denok batu ginen, 
40 inguru, baina batzuk kanpoan 
daude ikasten, eta ez gara guz-
tiok egongo". Lehen hitzordua 
gaur egingo dute, izan ere, 
08:30ean batuta, herriko komer-
tzio, ikastetxe, eta abarretara 

joango dira. Zapatuan, berriz, 
baserrietara joateko 06:30ean 
batuko dira, eta domekan, 
09:00etan elkartu eta kantu-es-
kean herrian ibili ondoren, dan-
tzak egingo dituzte, 19:00etan, 
Herriko Plazan. 

baserriak bi taldetan banatuta 
Zapatuan, Oro, Urkulu, Arean-
tza, Arkarazora-eta joango dira 
kantu-eskean. "Bi taldetan ba-
natuko gara, batzuk Larrinora 
eta beste batzuk Urkulura joa-
teko. Hala ere, beste leku guz-
tietara denok batera joango gara".

Hiru egunez arituko dira 
aurtengo kintoak kantu-eskean
40 neska-mutil izan arren aurtengo kinto, ez dira 
guztiak izango, batzuk kanpoan daude-eta ikasten

imanol beloki arEtXabaLEta
Aretxabaletako UDA Karate 
Taldea denboraldi ona egiten 
ari da aurten, iazko denboral-
diaren antzera, nahiz eta emai-
tza hain onak ez lortu. Hala ere, 
pasa den aste bukaeran, urta-
rrilaren 22an, senior mailako 
Gipuzkoako txapelketa eta junior 
mailako Kopa jokatu ziren Do-
nostian, eta UDAko hainbat ka-
rateka joan ziren lehiatzera. 
Batzuek, gainera, lan oso ona 
egin zuten.

Juniorrei dagokienez, Alex 
Benitezek, kumite modalitatean, 
76 kilotik beherakoetan, hiru-
garren postua eskuratu zuen eta 
Eneko Calvok, kumite modali-
tatean, 76 kilotik gorakoetan, 
garaipena lortu zuen. Bestalde, 
senior mailako Oxel Vazquezek, 
kumite modalitatean, 76 kilotik 
beherakoetan, bigarren postua 
lortu zuen.

ordezkariak azkoitian 
Hurrengo txapelketak Azkoitian 
jokatuko diren senior mailako 
Euskadiko txapelketa eta junior 
mailako autonomia artekoa izan-
go dira. Arabak, Bizkaiak, Gi-
puzkoak, Kantabriak eta Nafa-
rroak hartuko dute parte eta 

UDAko  Eneko Calvok eta Oxel 
Vazquez izango dira han. Odilo 
Vazquez entrenatzailearen esa-
netan: "Oxel oso ondo ari da 
denboraldi honetan eta lehenen-
go postua lortzeko aukera han-
diak ditu. Eneko, berriz, lan ona 

egiten ari da, eta, irabazi ahal 
duen arren, aurkariak ez ditugu 
ezagutzen; ea nortzuk datozen... 
Hala ere, entrenamendu saio 
gehiago egiten ari gara txapel-
ketak prestatzeko, eta emaitzak 
onak ari dira izaten".

Pasa den astean, senior mailako gipuzkoako txapelketa eta junior mailako kopa jokatu zen momentu bat. eneko CalVo

udAko karatekak 
euskadiko txapelketara
oxel Vazquez karateka senior mailan lehiatuko da domeka honetan azkoitiko 
Euskadiko txapelketan eta Eneko Calvo, berriz, junior mailan. biek ere aukera asko 
dituzte emaitza ona eskuratzeko, eta irabaztera irtengo dira

Gaur ospatuko dute San Blas 
eguna Apotzaga-Etxebarri au-
zoko Salluente ermitan. Meza 
eta jakien bedeinkapena egingo 
dute eta ikastetxeetako neska
-mutikoak eta herritarrak el-
kartuko dira bertan. Haiei hain-
bat azalpen emango dizkie An-
doni Illarramendi parrokoak; 
ermitaren eta San Blas egunaren 
gainekoak.

San Blas eguna 
ospatuko dute gaur 
Apotzaga-Etxebarrin

Aretxabaletako Guraso Foroak 
Eskoriatzako Hezkuntza Foroa-
rekin elkarlanean antolatuta, 
Kurtzetxikira mendi irteera 
egingo dute domekan. 10:00etan 
irtengo dira Aretxabaletako He-
rriko Plazatik eta parte hartze-
ko ez dago izena eman beharrik. 
Hala ere, haurrak ezin dira ba-
karrik joan, heldu edo arduradun 
batekin joan beharko dute.

Kurtzetxikira mendi 
irteera egingo dute 
domeka honetan

i.b arEtXabaLEta
Aretxabaletako Loramendi el-
karteak dituen aisialdi eskain-
tzetan parte hartzeko begirale 
talde iraunkorra sortu nahi du. 
Hain zuzen, gaur egun dituzten 
eskaintzetarako edota taldeak 
berak sor ditzakeen eskaintzak 
aurrera eramateko.

Haur eta gazteei begira, lan-
tzen dabiltzan proiektuetarako 
izango da. Besteak beste, ludo-
teka, hizkuntza errefortzu, gaz-
te zoro, egun berezi, udaleku 
ireki eta ekintza zehatzak behar 
bezala gauzatzeko eta, bide ba-

tez, indartzeko sortu nahi dute 
taldea.

Ekintza horien helburua ai-
sialdiaz eta aisialdiaren bidez 
gozatu eta gozaraztea izanik, 
nahi duenak eman dezake ize-
na, datuak –izen-abizenak eta 
telefonoa– posta elektronikoz 
bidalita aisia@loramendielkar-
tea.eus helbidera edota Lora-
mendi elkartera, bertara ger-
turatuta –Aretxabaletako uda-
letxe zaharra, Durana kalea 
11–. Izena eman nahi duenak 
otsailaren 20a baino lehen egin 
beharko du.

loramendi elkartean begirale 
taldea sortzeko deialdia
aisialdi ekintzetarako eta taldeak sortu nahi dituen 
eskaintzak aurrera eramateko asmoz egin dute eskaera

eneko Calvo karateka pozik 
agertu da gipuzkoako 
txapelketan garaipena lortu 
ostean. orain, denboraldirako 
erronkei begira dago.
Azkoitiko euskadiko 
txapelketan dena emateko 
prest? 
irabazteko asmoarekin joango 
naiz azkoitira. Hala ere, hara 
doazen karateka asko ez ditut 
ezagutzen, eta ez dakit zer 
aurkituko dudan. dena dela, 
dena emateko prest nago.

entrenamendu saio 
gogorragoak 
prestaketarako? 
Txapelketetarako 
entrenamendu gogortxoagoak 
egiten ari gara. asteko betiko 
entrenamenduez gain, 
domekan ere entrenatzen… 
Hemendik aurrera geroz eta 
gehiago egitea da asmoa.
Hurrengo helburuak? 
euskadiko txapelketa irabazi 
ostean, ea espainiakorako 
deitzen didaten.

eneko CalVo

"euskadiko 
txapelketa 
irabazi nahi dut"
eneko Calvo 
karatEka
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imanol beloki Eskoriatza
Bihar ospatuko da Kinttaden 
Eguna Eskoriatzan, eta dagoe-
neko beteta daude herriko ta-
berna eta elkarteak, kintada 
bakoitzak egingo duen bazkari 
edo afarirako. Herritik sortuta-
ko festa da, eta herritar guztiak 
jakinaren gainean daude noiz 
egiten den jaieguna.

Eskoriatzan errotu den festan, 
urtero dago giro aparta, eta aur-
ten seigarren edizioa ospatuko 
dute. Sortu zeneko batzorderik 
ez egon arren, kintada bakoitzak 
urtean zehar bazkaria egin barik, 
egun hori ezartzen dute egute-
gian kinto bazkaria egiteko.

Ekimenaren helburua, fun-
tsean, adin bereko kintoak batzea 
da, eta, egun batez, bazkari ba-
ten bueltan, momentu atsegina 
pasatzea. Horrekin batera, aur-
tengo Santa Ageda neska-muti-
lentzat herria girotzeko asmoa 
du ekimenak. Goizean, poteoa-
rekin emango zaio hasiera egu-
nari, nork bere kintadarekin 
egingo duena. Horren ondoren, 
kintada bakoitza aurrez erre-

serbatuta duen elkarte edo ta-
bernara joango da bazkaltzera, 
eta arratsaldean jarraituko du 
festak.

zapia edo kamiseta ohitura 
Egun horretan, ohitura da ka-
miseta, zapia, gorbata… halako 
bereizgarri batekin irtetea ka-
lera; hori horrela, aurten, Ben-
ta Motz Berri tabernako ugaza-
bak dei egin die eskoriatzarrei, 
zapia egin nahi badute bertan 
eskatzeko. Hala, hamaika kin-
tadak eskatu diote zapia egiteko; 
guztira, 180 pertsonarentzat egin-
go ditu. Hala ere, batzuk iazko 
zapiekin edo kamisetekin irten-
go dira eta beste batzuk, aldiz, 
ezer barik. Dena den, jende asko 
espero da egunerako, eta zaila 
da zehazki jakitea zenbat kin-

tada izango diren. Izan ere, ba-
tzuek, leku falta dela-eta, herri-
tik kanpora egingo dute bazka-
ria; beste batzuek, aldiz, afaria 
egingo dute.

kintadak emakumeen alde 
Kinttaden Eguna dela aprobe-
txatuta, Eskoriatza Kirol Elkar-
teak martxoaren 12an izango 
den Emakumeen Martxarako 
betaurreko eta kamisetak sal-
duko ditu, egunak ekarriko diz-
kien gastu ekonomikoei aurre 
egiteko. Horrekin batera, zapa-
tuan, 11:30ean, plazan, txistorra 
jan eta sagardoa edateko auke-
ra izango da. Kinttaden Eguna-
ri bultzada emateko, eta giroa 
berotzeko, txistor-jana eta Sa-
gardo Eguna antolatu dute Es-
koriatza Kirol Elkartekoek.

dantzak, kolokan
Azken bi urteetan, dantzak egin 
izan dituzte kintada ezberdine-
ko herritarrek txistularien la-
guntzarekin. Baina gaur egun 
batzorderik ez dagoenez, ez da 
ezer antolatu.

iaz egindako kintada baten talde argazkia. imanol Soriano

Herritarrak kinttaden 
egunerako dena prest
goizean poteoa izango da, kintada bakoitzak bazkaria egingo du, eta egun osoan 
zehar festa izango da nagusi kinttaden Egunean. aurten, sei urte beteko ditu 
ospakizun horrek, eta herritik sortutako jaian jende asko espero dute

errotutA dAgo 
eSkoriAtZAn 
kinttAden egunA; 
Aurten SeigArren 
AldiZ egingo dA

Juan karlos beloki 
1956ko kintoa

"Santa ageda egunaren 
bueltan, urtero afaria egin 
izan ohi dugu guk. 
20:00etan batuko gara 
zerbait hartzeko, afaldu, 
eta festa egingo dugu. 
guztira, 35 lagun inguru 
batuko gara".

aritz oianguren 
1983ko kintoa

"gu deseatzen egoten gara 
eguna heltzeko. Sekulako 
giroa egoten da herrian; 
urtero moduan, apotzagan 
egingo dugu bazkaria. 55 
inguru izango gara guztira, 
baina 26 bakarrik joango 
gara bazkarira".

iratxe arrese
1990Eko kintoa

"Hogeita bost inguru gara 
gure kintadan, baina 
hamalau bakarrik goaz 
bazkarira. denok elkar 
ezagutzen dugun arren, 
urteko egun bakarra da 
adin berekoak batzen 
garela, eta bikain pasatzea 
da asmoa".

nola ospatuko 
duzu zapatuko 
eguna? Ezin da jan, ezin da 

edan, ezta erre ere

Prestatu dugu 
antzezlanerako eszenografia, 
frogatu dugu argia, frogatu 
dugu soinua, jantzi dugu 
pertsonaiaren arropa eta, 
oihala ireki bezain laster, 
hasi gara ikusleen aurrean 
antzezten. Segituan 
konturatu gara isiluneak 
izan beharko zirenak ez 
direla isilune. Zerbait 
entzuten da isiltasun horren 
gainean, eta ez da zarata 
egiten duen fokuren bat, ezta 
soinu ekipoko akople 
arraroren bat… ez da 
ikusleen marmarra… 
Gozokiak dira. Txutxeak, 
txerrikeriak... Zergatik? 
Zertarako? Zer dela eta? Ez 
dituzte karteltxoak ikusi? Ez 
al dute isiltasuna jasaten? 
Hemen ez al dago, ni txikia 
nintzenean bezala, 
harrapatuz gero kalera 
bidaltzen zaituen langilerik…

Edonork daki antzoki 
batean ezin dela erre, ezta 
jan, ezta edan ere. Haurrak 
haur dira eta helduok gara 
beraien irakasle. Horregatik, 
arauak errespetatzen 
irakatsi behar diegu haurrei, 
gure erantzukizuna da, egin 
beharrekoa. Antzezle zein 
albokoak kontuan hartu 
behar direla irakatsi behar 
diegu, isiltasuna jasaten, eta 
abar. Halakoak ez badiegu 
irakasten, ea ze etorkizun 
datorkigun! –Gero eta 
antzoki gehiagotan jasaten 
ari diren gaitza da–.

nirE ustEz

olAtZ PAGAldAy

ESKORIATZAN
AUKERA

Etxebizitza salgai 
San Juan kalean. 140 m2

Sukaldea, egongela 
eta 3 logela 

Bista paregabeak 
Atxorrotxera, Kurtzebarrira 

eta Asensiora.

Ganbara etxebizitza 
gainean, 80 m2, gela 
egiteko aukerarekin.

616 41 71 05
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imanol beloki Eskoriatza
1999an jaiotako Eskoriatzako 
Santa Ageda neska-mutilak 
08:30ean batu ziren atzo, eta 
etxafuegoen zaretekin esnatu 
zituzten eskoriatzarrak. Ondo 
gosaldu ostean, kantu-eskean 
ibili ziren herriko hainbat txo-
kotan, hurritz-makila, zahatoa, 
dirua batzeko saskia eta kantuan 
egiteko gogoz kalera irtenda. 

lau eguneko ospakizuna
Hainbat kinto batu ziren eguen 
goizean –15 inguru– eta arra-
tsaldean, berriz, pintxo-potea-
rekin bat eginez, talde osoa batu 
zen festari behar bezala hasiera 
emateko. Izan ere, atzo hasi beha-
rrean, aurreratu egin dira, eta 
zapatu eta domekan soilik irten 
beharrean, lau egunera luzatzea 
erabaki dute aurten ospakizuna. 
Hau adierazi du Lander Media-
villak, kintoetako batek: "Eguen 
goizean hamabost kinto inguru 
batu ginen. Beste batzuek esko-
la zeukaten, eta denok ez ginen 
batu, baina arratsalderako denok 

batuta ginen. Lehenago hastea 
erabaki dugu, aste bukaera ba-
karrik gutxi iruditzen zitzaigun 
eta… Guztira, 33 kinto gara aur-
ten Eskoriatzan, eta festarako 
gogotsu gaude guztiok".

baserriz baserri, kantu-eskean 
Atzo herrian ibili ostean, gaur, 
egubakoitza, komertzio eta ikas-
tetxeetara eta hainbat baserri-
tara joango dira kantu-eskean. 
"Ondo ikasi ditugu kantuak, eta 
gaurko plana ikastetxeak, ko-
mertzioak eta baserriak egitea 
da. Ikastetxeetara denok batera 
joateko asmoa dugu; baserrie-
tara joateko, aldiz, bi taldetan 
banatuko gara. Batzuk Bolibar 
auzo aldera joango dira baserriz 
baserri kantu-eskean, eta beste 

batzuk, Apotzaga aldera. Arra-
tsaldean, berriz, denok batuko 
gara eta Gatzaga aldera joango 
gara". 

Bihar, zapatua, Santa Ageda 
bezpera da, eta egun horretan, 
geratzen zaizkien baserrietara 
joango dira kantu-eskean, eta 
geratzen zaizkienak amaitzea 
izango dute helburu, ondoren, 
lehenbailehen herrira jaitsi, 
eta Kinttaden Eguna aprobe-
txatzeko. 

dantzak, domekan, 19:00etan 
Domeka goizean herrian ibiliko 
dira kantu-eskean, eta arratsal-
dean, berriz, hainbat astez en-
tseatu dituzten dantzak egitera 
irtengo dira Herriko Plazara. 
19:00etan izango dira, baina au-
rretik, ohiturari jarraituz, Jose 
Arana zaharren egoitzatik pa-
sako dira, egoiliarrei dantza 
egiteko. 

Datorren domekan kintoek 
azken hitzordua izango dute; 
izan ere, berriz egingo dituzte 
dantzak plazan, ordu berean.

Eskoriatzako Santa ageda neska-mutilak kantu-eskean, atzo, eguena. imanol beloki

Hasi dira kantu-eskean 
aurtengo kintoak
atzo goizean batu ziren 1999an jaiotako Eskoriatzako kintoak kantu-eskean aritzeko. 
gaur, ikastetxeetara eta baserrietara joango dira, zapatuan baserrietara joango dira 
eta domekan, aldiz, dantzak egingo dituzte Herriko plazan, 19:00etan

Aurten, 33 dirA 
1999. urteAn 
JAiotAko SAntA 
AgedA 
neSkA-MutilAk

TorToliS

txoriendako txabolak zintzilik
eskoriatzako Tortolis ludotekako haurrek, begiraleen laguntzarekin, 
txorientzako txabolak egin zituzten aurreko astean, eta aste honetan   
zintzilikatzen ibili dira bidebarrietako hainbat zuhaitzetan. 

Haurrek eragindako txabolak dotore margotu eta kordelarekin 
zintzilikatu zituzten, bide batez, arratsalde ederra pasata.

Domekan Kurtzetxikira irteera 
egingo dute Aretxabaletako pla-
zatik 10:00etan irtenda. Aretxa-
baletako Guraso Foroak eta Es-
koriatzako Hezkuntza Foroak 
antolatu dute irteera elkarlanean, 
eta ibilbidea Aretxabaleta-Kur-
tzetxiki-Aretxabaleta izango da. 
Haurrak ezin dira bakarrik joan, 
heldu edo arduradun batekin joan 
beharko dute.

Kurtzetxikira mendi 
irteera egingo dute 
Aretxabaletatik irtenda

Datorren eguenean, otsailaren 
9an, Igor Meltxor Kazetari Ka-
naia izango da Eskoriatzako 
kultura etxean hitzaldia egiten. 
18:30ean izango da, eta ele bitan 
eskainiko du. Mugimendu so-
zialak, analisi politikoak, me-
moria… mota horretako gaiak 
jorratzen ditu, eta Eskoriatzan 
ere hainbat gai aterako ditu 
mahai gainera, konplexu barik.

Igor Meltxor  
'Kazetari Kanaia'-ren 
hitzaldia Eskoriatzan

i.b

testamentuak eta herentziak
Olazar Jubilatu Elkarteak antolatuta, Euskal Herrian, 
ondorengotzaren legean aldaketak; testamentuak eta herentziak 
legearen inguruan hitzaldia izan zen martitzenean, Zaldibar 
antzokian. Jose Luis Amerigo notarioak eskaini zuen hitzaldia 
eta aretoa beteta izan zen.
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i.b Eskoriatza
Gurasoen eta anai-arreben la-
guntza izan dute iaz jaio ziren  
eskoriatzarrek zuhaitz-landa-
reak sartzeko. Domekan, Zuhaitz 
Eguna ospatu  zuten ,  e ta 
11:00etan batu ziren zuhaitz 
landaketarako prest agertu 
zirenak Ibarraundi museoan; 
gero, Arbiñoste aparkaleku 
ondoan dagoen belar-gunera 
joan ziren eta lizarrak eta hal-
tzak landatu zituzten.

Aitzurrarekin zuloa egin eta 
landareak sartu zituzten, "au-
rreko urteetakoak baino han-
diagoak, indarra hartu eta gal 

ez daitezen", Saioa Altzua Iba-
rraundi museoko teknikariaren 
esanetan.

Hala, aitzurrak, landareak eta 
beharrezkoak zituzten tresnak 
banatu zizkieten gurasoei, eta, 
zuloak egin ostean landareak 
sartu zituzten. "Gehienak liza-
rrak dira. Erreka ondoan lan-
datu ditugu, gune honetarako 
egokiak direla uste dugulako".

familia-argazkia aterata 
Familia-argazkiak atera zituz-
ten, argazkia albumean sartu 
eta 2016an jaiotako haurrek 
eskolara eraman ditzaten. Eu-
rek landatutako zuhaitza zen-
batgarrena zen kontatu zuten 
batzuek, hurrengo bisitan doa-
zenean zein zuhaitz den jaki-
teko. Aitzurrarekin zuloa egi-
ten izerditu arren, domeka goiz 
polita pasatu zuten guztiek.zuhaitzak landatzen. oiHana elorTza

Hamabost zuhaitz landatu dituzte 
iaz jaiotako eskoriatzarrek
Landaketaz gain, familia-argazkiak atera zituzten, 
albumean sartu eta haurrek eskolara eraman ditzaten

imanol beloki Eskoriatza
Elaitz Iregi Eskoriatzako ema-
kumezkoen areto futbol taldeko 
senior mailako kapitaina da. 
Aurten egindako lan ona azpi-
marratu du hark, eta denboral-
diko bigarren bueltan martxa 
berean jarraitu nahi dutela 
azaldu, gorantzako pausoak ema-
ten jarraituta.
nola ari zarete denboraldian? 
Espero baino hobeto ari gara 
jokatzen, gogotsu gaude, eta 
lehen postuetara gehiago gertu-
ratzeko asmoa daukagu. Sailka-
penean, laugarren postuan gau-
de, partidu bat galduta, lau 
berdinketarekin, eta lau garai-
pen lortuta.
bigarren itzuliko lehenengo partidua 
1-23 irabazita, a zer-nolako garai-
pena? 
Egia esan, bai. Beasainen kontra 
etxetik kanpora sekulako garai-
pena lortu genuen pasa den jar-
dunaldian. Talde hasiberria da, 
gu baino gazteagoak direnak, 
eta, gure ligako talde errazena 

edo errazenetarikoa  izan arren, 
hurrengo partiduetara begiratu 
behar dugu.
Hurrengoa, etxean, anoetaren aur-
ka; partidu zaila? 
Egubakoitzean 22:00etan joka-
tuko dugu partidua. Irabazi 

beharrekoa da eta dena eman 
beharko dugu. Ea herritarrak 
gerturatzen diren animatzera, 
nahiz eta, orokorrean, zaleez 
ezin garen kexatu…
Hemendik aurrera, helburu berezi-
rik badaukazue? 
Hasiera batean, lehen lau pos-
tuetan geratzea zen asmoa, eta 
laugarrenean gaude. Hala ere, 
hemendik aurrera denak iraba-
zi nahi ditugu.
duela urte gutxi jaiotako taldea, 
baina hazteko gogoz zaudete. 
Kostata sortu genuen taldea, 
Narciso Pavoren eta Enrique 
Iregi nire aitaren laguntzarekin, 
eta bide onetik goazela uste dut. 
Taldean bi neska berri ditugu,  
gainera, eta topera gaude.
eta batzuk euskal selekzioarekin 
ere aritu zarete. 
Nerea Pavo bigarren mailara 
joan zitzaigun, Marta Gartzia 
eta biok ere aritu gara entrena-
tzen euskal selekzioarekin, bai-
na taldea da begiratu behar du-
guna, hori ez da garrantzizkoena.

Elaitz iregi. eSkoriaTza k.e

"lehen lau postuetan 
geratzea da helburua"
elaitz iregi Eskoriatza arEto FutboL taLDEko kapitaina
Denboraldiko bigarren itzulia ezin hobeto hasi dute Eskoriatzako areto futbol taldeko 
senior neskek; hain zuzen ere, 1-23 irabazi diote beasaini, etxetik kanpo

Euskailuak 
baratze berrian
gurel guraso elkarteak 
bultzatuta eta eguraldi ona 
aprobetxatuz, herriko baratze 
berrian euskailuak jarri zituzten 
pasa den zapatuan herriko 
zenbait haurrek.

izan ere, baratze berria hasi 
da fruituak ematen, ilarrak eta 
beste hainbat landare hazi dira 
dagoeneko. azaroan jarri zen 
martxan Jakion alboko baratzea.

gurel

Beheko autobus geltokia leku egokiagoan jartzea da asmoa. eneko azurmendi

beheko autobus geltokia lekuz 
aldatu gura du udal Gobernuak
"gaur egun dagoen lekua ez zaigu egokia iruditzen, ez 
herritarrentzat, ezta turistentzat ere", dio alkateak

eneko Azurmendi LEintz gatzaga
Hiru inbertsio nagusi ditu Ga-
tzagako Udal Gobernuak 2017ari 
begira: beheko autobus geltokia 
lekuz aldatzea eta egokitzea, 
Gaztainuzketako mantentze eta 
hobetze lanak egitea eta Arta-
bila baserriko bidea konpontzea.

Beheko autobus geltokiaren 
egokitze lanetara 20.000 euro 
inguru bideratuko ditu Udalak. 
"Irisgarritasunerako diru lagun-
tza eskatuta dugu Foru Aldun-
dian. Proiektua aurkeztu genien 
eta erantzunaren zain gaude. 
Orain dagoen moduan egonda, 
errepidean bertan, ez zaigu iru-
ditzen leku egokia denik, ez he-
rritarrentzat, ezta turistentzat 
ere", adierazi du Eneka Zanka-
da alkateak. Gaineratu du au-
tobusari itxaroten dagoen jendea 
lasaiago eta erosoago egon dadin 
dela helburua: "Geltokia barru-
rago eta babestuago egitea izan-
go da inbertsioetako bat, jendea 

erosoago egon dadin autobusa-
ren zain. Alde horretatik, hobe-
tzeko beharra ikusten dugu", 
azpimarratu du.

Bestalde, Gaztainuzketa ingu-
ruaren mantentze lanak egiten 
jarraituko du udalak. "Aurreko 
urtetik datorren proiektuari 
jarraipena emango diogu. Egu-
neraketa bat eta mantentze lan 
batzuk behar ditu, hobekuntza 
batzuk. Diru asko gastatzen da 
lan hauek egiten", dio Zankadak. 
Izan ere, lan hauetara 41.000 
euro inguru bideratuko direla 
aurreratu du alkateak.

Azkenik, Artabila baserriko 
bidea konpontzeko beharra ere 
ikusi du Udal Gobernuak. "Kon-
pontzeko beharra dauka bide 
horrek", onartu du Zankadak. 
Proiektu honetara 37.000 euro 
bideratuko dira.

Inbertsioak egiteko, diru la-
guntzekiko duten menpekota-
suna azpimarratu du alkateak.
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Xabi gorostidi araMaio
Santa Ageda eguna Aramaion 
ongi erroturik dagoen ohitura 
da, eta, tradizioari jarraiki, aur-
ten ere kantu giroan murgildu-
ko dira Aramaioko kaleetako 
eta auzoetako bazterrak. 

Aurten, laugarrenez, herriko 
lau kultura talde batera irtengo 
dira bihar, zapatua, eskea egi-
tera. Izan ere, azkeneko asteetan, 
Bertso Eskolako, Bizente Goi-
koetxea eta Papargorri abesba-
tzetako eta Trikiti Taldeko ki-

deak eguenero elkartu dira el-
karlanean egun berezi hori 
prestatzeko. 

Baina auzoetan ere betidanik 
egon da Santa Ageda egun be-
rean kantuan aritzeko tradizioa, 
eta aurten, zapatua izanik, he-

rriko lau taldeekin bat egingo 
dute egun berean. 

Trikiti Taldearen kasuan, fak-
tore horrek eragina izan du,  
partaideek batean edo bestean 
aritzea erabaki behar izan du-
telako. "Gure taldeko partaide 
asko auzoetan bizi dira, eta, 
normala den legez, bertan ari-
tzea erabaki dute", azaldu du 
Ainhoa Ullibarriarana trikiti-
lariak.  

Hiru entsegu 
Urtarrilaren 19an egin zuten  
aurtengo kalejira lantzen has-
teko lehen entsegua. Jende gutxi 
agertu zela esan zuten lau tal-
deetako koordinatzaileek. "Ho-
rrelako kasuetan, normala iza-
ten da lehen entsegura jende 
gutxi hurbiltzea. Baina eguna 
gerturatzeaz bat, jende agertzen 
hasten da" azaldu Larraitz Arrio-
labengoak, Papargorri abesba-
tzako koordinatzaileak. 

Hori ikusita, herritarrei en-
tseguetan parte hartzeko dei 
egin zieten eta joan den asteko 
entseguan jende kopuru polita 
batu zen.

Aurten ere aurreko urteetako 
ibilbide bertsua egingo dute. 
Goiz partean bi taldetan bana-
tuko dira, eta, Zalgo, Arraga, 
Salazan eta Ametzu inguruan 
ibili ondoren, Iturrieta sagar-
dotegian batuko dira bazkaltze-
ko. Bazkalostean kalegunera 
jaitsiko dira, Ibarra kantuz alai-
tzera. Aurtengo bazkarirako 55 
lagunek eman dute izena.  

Herritarrak eta trikitilariak Santa ageda bezperan abesten, iturrieta sagardotegiaren kanpoko aldean. monika belaSTegi

elkarlanean prestatutako 
Santa Ageda ate joka
Herriko bertso Eskola, trikiti taldea eta bizente goikoetxea abesbatzak elkarrekin 
irtengo dira, beste behin, kaleak eta auzoak girotzera. aurtengoa berezia izango da; 
izan ere, zapatua izanda, auzoz auzo ere arituko dira eskea egiten egun berean

ainHoa ullibarriarana 
trikiti taLDEa

"orokorrean, ondo, betiko 
martxan. Herriko elkarteetako 
kideez gain, herritarrak ere 
gerturatzen dira eta giro polita 
egoten da. lehen entsegura ez 
zen jende askorik gerturatu, eta 
urduritasun puntu bat nagusitu 
zen, aurten bertso berriak 
abestu behar direlako, baina 
gero, jendeak ez du kale egin".

larraitz arriolabengoa 
papargorri abEsbatza

"ba, egia esan, lehen entsegua 
eskas samarra izan zen, ez 
zelako jende askorik hurbildu. 
baina aurreko asteko entsegura 
jende gehiago etorri zen; beraz, 
ondo. aurreko urteetako jende 
kopuru antzerakoa batu ginen, 
eta garrantzitsua da, aurten 
egun berean auzoetan ere 
abestuko dela kontuan izanda".

bitxor kortabarria 
bizEntE goikoEtXEa abEsbatza

"eguenero elkartu gara, eta, aste 
honetakoarekin, hiru entsegu 
egin ditugu. ondo joan dira. 
lehen entsegura ez zen jende 
askorik hurbildu, baina normala 
izaten da hori gertatzea. 
bigarren entsegura 30 lagun 
etorri ziren, eta zapatuan jende 
mordoa izatea espero dugu, 55 
lagun batuko baikara iturrietan".

xabi igoa 
bErtso EskoLako kiDEa

"aurten doinu berri bat landu 
dugu, eta lehen entseguan jende 
gutxi ikustean alarmak piztu 
ziren. laugarren urtea denez 
parte hartzaileek erlaxazio puntu 
batekin hartzen dute, eta 
normala da hori gertatzea. Hala 
ere, bigarren entsegua ondo joan 
zen eta bazkaltzeko jendetza 
batuko gara".

nola joan dira aurtengo entseguak? 

Duela astebete egindako batza-
rrean aurreko urteetan baino 
partaide gehiago batu zirela 
nabarmendu dute. 

Hiru pertsona berri aukeratu 
zituzten elkartea zuzentzen duen 
lantaldean sartzeko, eta, horre-
taz gain, Martxoaren 8ari begi-
ra antolatu behar dituzten ekin-
tzak definitzen hasteko baliatu 
zuten batzarra.

Itur-zuri elkartekoen 
batzar orokorra bide 
onetik joan zen

X. g. araMaio
2017ko Arabako Bertsolari Txa-
pelketako azken txanpak aste-
buru honetan hasiko du ibilbi-
dea, Langraitzeko Gizarte Etxean 
egingo den lehenengo finalau-
rrekoan. 

Saioa 17:30ean hasiko da eta 
bertan abestuko dute Manex 
Agirrek eta Peru Abarrategik. 
Lehenak titulua defendatzen, 
eta bigarrenak bertsolari gaz-
teena gisa.

"Burua zalantzez beterik du-
dala ekin nion txapelketa pres-
tatzeari. Duela bi urte izan nituen 
sentsazio on horiek urrun sen-
titzen nituen. Kuriositatez eta 
gogoz nago aurtengo lehiakideei 
pultsua hartzeko, eta zein mai-
la dagoen ikusteko", azaldu du 
Agirrek. 

Peruren kasuan, lehen Txa-
pelketa izan arren, ahotsa ondo 
berotuta helduko da domekako 
saiora. Gaur bertso afaria dau-
ka Gasteizen eta bihar kantuan 
arituko da Santa Ageda eskean. 
"Bertso eskolan martitzenero 
elkartzen gara, baina azken bi 
hilabeteetan serioago hartzen 
ditugu saioak, txapelketarako 
lagungarriak diren ariketak 
lantzen. Manex alboan izango 
dut, eta egun ona edukitzea es-
pero dut, saio polita egiteko".

Manex Agirre 
eta Peru 
Abarrategi etzi, 
domekan
Langraitzen jokatuko den 
finalaurrekoan egingo 
dute debuta 2017ko 
arabako txapelketan
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aramaioko udala 

Fitosanitario tituluaren bila
astelehenean hasi zuten arbel-ek antolatutako fitosanitarioen ikastaroa, 
eta 35 lagunek eman dute izena. aste honetako arratsalde guztietan batu 
dira udaletxeko osoko bilkura aretoan, fitosanitario titulua lortzeko asmoz. 

udalak lokala utzi dio arbeli, lehen sektorearen profesionalizazioan, 
iraunkortasunean eta garapenerako ekintza positiboa dela argudiatuta.

Bizi ala 'bizi'?

Lanpetuta, estresatuta eta iritsi ezinik bizi gara. Bizi garen 
jendarte zoro honetan ohikoa da, ohikoegia.

Bizitza erdigunean jarri behar dela entzun eta aldarrikatu 
dugu askotan, baina benetan egiten ahal dugu? 

Teoria feminista eta ekonomia ekosozialistetatik datorren 
ideia dugu. Bizitza benetako erdigune izan dadin badago guztiok 
–indibidualki zein kolektibo bateko partaide bezala– egin 
beharreko zerbait: lan egin, kontsumitu, militatzeko eta 
erlazionatzeko eredua aldatu beharra daukagu.

Konturatu orduko kapitala eta merkatuaren zurrunbilo 
geldiezinaren nahitaezko kide bihurtzen gara. Eta zurrunbilo 
hori da gure bizitzako denbora erritmoak markatzen dituena. 
Baita rolak eta lan egiteko moduak ere. Konturatzerako gure 
bizitza pertsonal, militante eta denbora librean merkatuak 
ezarritako baldintzak errepikatzen ditugu.

Nire buruari galdera bat planteatzen diot sarri, ea denon 
artean erantzuteko kapaz garen. Nolakoa izan behar luke 
bizitzea merezi duen bizitzak?

nirE ustEz

AndErE ArriolAbEnGoA

Xabi gorostidi araMaio
Urtarrilaren 26an egindako oso-
ko bilkuran, Aramaioko udal 
ordezkari guztiek baiezko botoa 
eman zuten Oleta auzoa Otxan-
diorekin lotzeko bidegorria egi-
teko hitzarmena sinatzeko. 

Era horretan, hiru aldeko akor-
dioa lortu da, Otxandioko eta 
Aramaioko udalen inplikazioa-
rekin eta baita Oletako Batzar 
Administratiboarenarekin. Bi-
degorria egiteko proposamena 
Otxandioko Udaletik etorri da, 
bidea azken sei mendeetan ez-
tabaidagai izan den Limitaue 
(El Limitado) lursailetik igaro-
ko delako. 592 hektareako lursail 
hori Oleta, Legutio eta Otxandio 
artean dago.

'limitaue'-ren gatazka 
Kondairak dio Aramaio eta 
Otxandio arteko muga apustu 
baten bidez ezarri zela. Egun-
sentiko oilarraren kukurrukua-
rekin bat, herri bakoitzetik ko-
rrikalari bat atera eta haiek 
elkartzen ziren tokian muga 
ezartzea adostu zuten. Aramaio-
ko oilarrari kandela jarri omen 
zioten kukurrukua lehenago 
egiteko, eta, hori dela eta, bi 
korrikalariek ia Otxandion egin 
zuen topo.  

Baina kondairatik harago, 
badaude Limitaue-ren jabegoari 
buruzko datu historikoak. Jesus 
Maria Elejaldek idatzitako Ayer 
y hoy del valle de Aramayona 
liburuan jasotzen denez,  XV. 
mendea ezkero dator lur horien 
jabetzaren eta erabileraren gai-
neko gatazka. 

1457an, Elvira de Leyvak,  Juan 
Alonso Mujika Aramaioko jaun-
txoaren amak, Limitaue-ko lu-
rren gozamen-eskubidea eman 
zion Otxandioko Udalari: "Des-
de agora en adelante y para 
siempre jamás damos e entre-
gamos al Concejo  de la villa de 
Ochandiano el uso e frutos, 
aprovechamiento de cualesquie-
ra tierras...".  

Ordutik hona, hainbat auzi 
izan dira gai horren inguruan, 
baina kontzeptu hauek nahiko 
argi mantendu dira: gozamen-es-
kubidea Otxandiorena dela eta 
lurraldetasuna eta jurisdikzioa 
Aramaiori dagozkiola. 

gatazka gainditzeko borondatea
Hitzarmenaren helburu nagusia 
gatazka historikoa alderatu eta  
bertako bizilagunen bizi-kalita-
tea eta mugikortasuna hobetzea 
izan da. 

Hitzarmenean bertan hauxe 
aipatzen  da: "Adierazten dugu 
bailararen garapenak eta bertan 
bizi diren bizilagunen bizi-ka-
litatea hobetzea izan beharko 
lukeela helburu nagusia. Gara-
pen eredu iraunkorrago bate-
ranzko bidea egin nahi badugu, 
beharrezkoa da pertsona eta 
merkantzien mugikortasuna 
arrazionalizatzea". 

Baina bidegorria egiteko akor-
dioaz gain, gatazka historikoaren 
eraginak leundu eta hura gain-
ditzeko urratsak egiteko kon-
promisoak ere hartzen ditu bar-
ne hitzarmenak.

Hain zuzen, zazpigarren pun-
tuan argi eta garbi azaltzen da 
borondate hori. "Gatazka histo-
riko honek pizgarri bihurtu 
beharko luke liskarra gainditu 
eta bi udalerrien arteko lanki-
detzarako esparruak garatzeko. 
Zentzu horretan, hitzarmen hau 
aro berri baten lehenengo pau-
soetako baten gisa irudikatzen 
dugu".  

lanak zatika
Bidegorria egiteko inbertsioa 
handia denez, proiektu zatika 
garatzea adostu dute. 

Aramaioko Udalak ez du au-
rreikusten epe laburrean bide-
gorria egiten hasteko aukera 
ekonomikorik izango duenik. 
Otxandioren kasuan, aurten 
lanak hasteko asmoa adierazi 
dute. 

Zehazki, lehentasuna eman 
nahi diote Otxandioko Mainon-
do ikastetxea eta Etxebarri ba-
serria lotzen dituen oinezko bide 
zatiari. 

Bidegorriarekin oletako bizilagunen mugikortasuna hobetuko da. afa HiriginTza

Akordioa, otxandio eta 
oleta bidegorriz lotzeko
otxandioko eta aramaioko udalek eta oletako batzar administratiboak hitzarmena 
sinatu dute oleta eta otxandio artean bidegorria egiteko. Horretaz gain, 'Limitaue' 
lursailaren mendeetako gatazka gainditzeko konpromisoa azaldu dute bi udalek

gAtAZkA HiStorikoA 
bAZtertu etA biZi 
bertAn biZi direnen 
kAlitAteAn JArri 
dute fokuA

Aramaioko Udalak 1999ko osoko 
bilkura batean onartu zuen eus-
kal presoak Euskal Herrira ekar-
tzea eskatzen zuen bandera uda-
letxeko balkoian jartzea.

2004an helegite administratibo 
bat jarri zuten banderaren aur-
ka, baina Udalak errekurtsoa 
jarri zuen, eta kausa artxibatu 
egin zen. 2013an, Carlos Urqui-
jo Espainiako Gobernuaren or-

dezkariak helegitea jarri zuen 
Arabako Auzitegi Probintzialean, 
baina 2014ko maiatzean helegi-
tea bertan behera geratu zen 
bigarrenez. 

Urte bereko abenduan berriz 
jarri zuen helegitea gobernu 
ordezkaritzak, argumentu ez-
berdinak erabiliz, eta, orduan, 
Udalaren errekurtsoak ez zuen 
aurrera egin. Euskadiko Auzi-
tegi Gorenean helegitea jarri 
zuen Udalak, baina kartzela kon-
petentzia udal konpetentzia bat 
ez dela argudiatu dute epaileek.

Epai batek behartuta 
presoen aldeko 
bandera kendu dute
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Julen iriondo bErgara
Gobernuaren aldeko botoekin 
eta oposizioaren kontrakoekin 
egin du aurrera Bergarako Uda-
laren 2017ko aurrekontuak: 
22.362.510 euro, iazkoa baino %1,55 
handiagoa. Asteleheneko osoko 
bilkuran Elena Lete alkateak 
nabarmendu zuen Gizarte Zer-
bitzuak, Kultura, Kirola, Gazte-
ria, Hezkuntza edo Euskara mo-
duko sailetan ez dela jaitsierarik 
egon –azaldu zuen Gizarte Zer-
bitzuetan eta Auzoetan taulan 
ikus daitezkeen balio negatiboak 
direla Mizpirualde egoitza Kabia 
erakundearen menpeko izatera 
pasako delako ekain amaieran 
eta San Martin eta Erramu Za-
patuko feriak Kulturara pasa 
dituztelako–.

Inbertsio eta partida nagusiei 
dagokienez, kopuru handiagoko 
beste batzuekin batera, berrita-

sun gisa, alkateak nabarmendu 
zituen gazteendako alokairu so-
zialerako 30.000 euroak eta Eras-
mus plus programarako 12.000k: 
"16-18 urte arteko gazteentzako 
Europara joateko aukera izango 
da, institutu batera; Bergarak 
daukan iragana eta ondarea kon-
tuan hartuta, esparru egokiena 
eta naturalena zientzia eta tek-
nologia dela ikusten dugu".

negoziazioa eta etorkizuna 
Aurrera begira adostasunak lor-
tzeko itxaropena agertu zuten 
bai Gobernuak eta bai EH Bilduk, 
oraingoan negoziatu izana ontzat 
joz, nahiz eta adostasunera iritsi 
ez: "EH Bilduk proposatutakoen 
aurrekontua zen milioi bat euro 
pasakoa, oso altua emendakinak 
izateko, kontuan hartuta, batez 
ere, inbertsiorako gure ahalme-
na ez dela hiru milioira iristen".

Arrizuriagarekin lotutakoa 
zen koalizioaren proposamene-
tako bat: "Goazen hastera he-
rriari galdetzen zer nahi dugun, 
eta, behintzat, aurreproiektu 
batzuk-eta egitera. Bada, ez. Eta 
hori gutxi balitz, gainera, euren 
intentzioetan ez dago Arrizuria-
ga, ze, ingurua konpondu behar 
dute, eta nola inbertituko duzu 
diru bat inguruko parkea kon-
pontzen etxea bada arazoa? Aur-
ten konpontzen dugu parkea eta 
hurrengo urtean sartuko ditugu 
makina guztiak?", zioen Leire 
Iruinek. EH Bilduren irakurke-
ta ez zela zuzena eta lorategiko 
lanak eraikinarena kontuan 
hartuta egingo dituztela eran-
tzun zuen Gobernuak.

EH Bildu kexu agertu zen, 
baita ere, Gobernuari sail ba-
koitzeko kudeaketa planak es-
katu, eta jaso ez dituztelako: 

Jaitsiera gabeko 
udal kontuak
gobernuak nabarmendu du herritarrekin zerikusia duten gaietan jaitsierarik gabekoa 
dela 2017ko aurrekontua eta egitasmo berrietarako ere dirua jarri dutela, gazteek 
etxebizitza alokatzea errazteko eta gaztetxoak atzerrira ikastera joateko, adibidez

departamendu eta zerbitzuetako aurrekontuak
Saila 2016 % 2017 % Aldea

auzoak eta landa garapena 348.985,00 1,58 332.930,00 1,49 -4,60

euskara 449.773,00 2,04 452.763,00 2,02 0,66

gazteria 249.500,00 1,13 277.000,00 1,24 11,02

gizarte zerbitzuak 2.073.071,00 9,41 1.990.103,35 8,90 -4,00

gobernu organoak 438.490,00 1,99 622.689,53 2,78 42,01

Hezkuntza 390.860,00 1,77 468.200,00 2,09 19,79

ingurumena 1.346.285,00 6,11 1.345.285,00 6,02 -0,07

kirolak 1.483.440,00 6,74 1.505.679,89 6,73 1,50

kultura 1.173.321,00 5,33 1.745.509,50 7,81 48,77

lurralde antolamendua 798.510,00 3,63 952.960,00 4,26 19,34

obra eta zerbitzuak 3.609.531,00 16,39 3.353.362,93 15,00 -7,10

ogasuna 1.489.781,00 6,77 1.318.401,00 5,90 -11,50

Pertsonala 7.656.417,00 34,77 7.440.545,00 33,27 -2,82

zerbitzu orokorrak 513.181,00 2,33 557.081,00 2,49 8,55

guztira 22.021.145,00 100 22.362.510,20 100,00 1,55

iTurria: bergarako udala

gobernuko kide da PSe-eekoa.
Zer nabarmenduko zenuke 
gizarte Zerbitzuetara bideratuko den dirutik? 
berehala erantzungo dizut, baina aurrena esan nahi nuke 
eraginkortasunez eta bizkor ibili dela udala boluko luiziaren gaian, 
eta bizilagunen alboan egon garela etxetik irten behar izan dutenen 
arazoa konpondu arte. Hori esanda, entzumen arazoak dituzten 
pertsonei laguntzeko partida izango dugu aurten ere. eta, lehen 
aldiz, gazteek etxebizitza alokatu ahal izateko diru bat ere izango 
dugu; aspalditik nahi genuen.
oro har, gobernuaren gardentasunaren gainean zerbait esan 
nahi zenuen. 
bai. ez nago ados oposizioak esaten duenarekin. batzordeak informatiboak 
dira, eta ezin badu zinegotziak joan, taldeko beste edonor joan daiteke.

goiena

"gazteek etxea 
alokatzeko diru 
bat egongo da"
mari Carmen barrenetxea 
psE-EE

eH bildurekin izandako 
negoziazioekin gustura da 
gobernua.
pozik agertu zarete 
adostasunak irits 
daitezkeelako.  
negoziazioa egon izana, bere 
horretan, ona da: elkartu gara, 
ikusi dugu zeintzuk ziren 
adostasunak eta desadostasunak, eta, alde horretatik, arrakasta 
izan da. orain, beti nahi dena da adostasuna lortzea, eta hori ez 
dugu lortu, nahiz eta gerturatu garen hainbat puntutan. baina 
urtean zehar izango dugu gertu gauden puntu horiei heltzeko 
aukera, ekonomikoki modua baldin badago.
Arrizuriaga izan daiteke bat? 
Harako bi partida ditugu: 19.210 euroko bat eraikina birgaitzeko 
proiektua garatzeko –ez horretarako bakarrik, ze udalak baditu 
hainbat proiektu lehendik, eta mahai gainean jarri behar dira eta 
ikusi ezer badagoen egunean: liburutegiaren proiektua-eta hor 
daude–. bilduk diru gehiago eskatzen zuen partida horretarako, 
oso kopuru handia. Horrez gain, lorategia egokitzeko 48.000 euro 
daude.
osintxurako 250.000 euro proposatzen zituen eH bilduk. 
pena zuten, horretan ados egon baina proposamen 
orokorrarekin bat etorri ez izanagatik hura ere ez zelako 
aurrekontuan sartu, azaldu zutenez. 
Hori da interpretazio bat, nik ez dut berdina egiten. ez dugu 
aurrekontuan sartu: batetik, diru asko zen, eta, adibidez, ikusi egin 
behar dugu oraindik boluan gertatutakoak zer eskatuko duen. 
baina osintxurako ekarpen batekin guztiz ados gaude, eta 
horregatik eskatu genuen iaz Jaurlaritzan birgaitze integratuko 
area izendapena; erantzuna ez dugu jaso oraindik, eta uste dugu 
horren arabera eman behar ditugula hurrengo pausoak. Partida 
berezia sartu ez badugu, ez da beharrik ikusten ez dugulako.

goiena

"urtean zehar izango dugu gertu 
gauden puntuei heltzeko aukera"
elena lete bErgarako aLkatEa
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"Prozesua denboran kokatuz, 
aurrekontuak lantzeko 
beharrezkoak diren kudeaketa 
planak eskatu genituen azaroan, 
batzorde guztietan, baina ez 
genuen erantzunik jaso, bi 
batzordetan salbu. Hau kudeaketa 
eredu ilunaren isla da, izugarrizko 
gardentasun falta. kudeaketa plan 
hauek definitzen dute urtean zehar 
aurrera eramango diren ekintzen plana, eta hauen gainean landu beharko 
lirateke aurrekontuak, egin beharreko bakoitzari dagokion diru partida 
esleituta.

inprobisazioa izan da nagusi. bilerak egun batetik bestera deituta, 
beraiek ezarritako egutegia ez errespetatuz... adibide garbi bat: 
abenduaren 28rako, inuzente egunerako, hamar bilera deitu zituzten 
bezperan. Honek asko zaildu du adostasuna.

laburbilduz, aurrekontuak eztabaidatzeko prozesua nahiz eta 2016koa 
baino zerbait hobea izan –iaz eH bilduk egin zuen salaketaren ondorioz–, 
adostasunetara iristeko saiakera egin eta zenbait gaitan etorkizunean 
ados jartzeko atea irekita geratu –gazteentzat alokairurako laguntzak, 
larramendi edo labegaraieta; nahiz eta proiektuon zehaztasunak 
ezagutzeko zain gauden–, oraindik ere hobetzeko marjina handiak ikusten 
ditugu. udal gobernuak oposizioarekin benetan kontatzeko oraindik bide 
luzea falta da, eta, gainera, gogor salatu nahi dugu auzoetako 
ordezkariekin izan duten jarrera. ez diete aurrekontu proposamena 
aurkeztu, eta, ondorioz, ez dute ekarpenik egiteko aukerarik izan.

aurrekontuak berrikuntza falta du, ez da etengabe eraldatzen ari den 
gizarte honen beharrei erantzuteko gai. Horren erakusle dira auzoak, 
ingurumena, enplegua eta parte-hartzea. arlo horiek hobetzeko bidean 
egin genizkion aurrekontuari ekarpenak: arrizuriagako etorkizuneko 
proiektua idazteko partida; lan harreman demokratikoak bermatzen 
dituzten lanpostuak sortzen dituzten enpresei diru laguntzak; energetikoki 
burujabeagoak izateko aukerak aztertzea...".

goiena

"kudeaketa eredu iluna dute"

balorazioa
leire iruin EH biLDu

"inposatu egin dizkigute 
aurrekontuak. aurrekontu hauek 
herriak bizi duen errealitate krudela 
ezkutatu egiten dute. gizarte 
zerbitzuetako departamendua 
jendez gainezka dago eta hark 
duen gaitasun eza Caritas edo 
elikagai bankua bezalako elkarteek 
euren gain hartu behar dute. 
energia burujabetza, elikadura 
subiranotasuna, alokairu sozialarekiko apustua, uraren kudeaketa, 
mugikortasun jasangarria, bioaniztasuna edo eta hondakinen prebentzioaz 
ez dute ezer jakin nahi. auzoei dagokienez, bertako herritarrek bigarren 
mailakoak izaten jarraitzen dute. ura, internet, goiena telebista, argiteria, 
garraio publikoa, bidegorriak, eta beste hainbat oinarrizko behar bermatu 
gabe dituzte; bitartean, gobernuak, ohikoa den moduan, guztion dirua 
hirigintzako makro-proiektu amaigabeetan xahutzen jarraitzen du".

goiena

"inposatu egin dizkigute kontuak"

balorazioa
aiert lizarralde irabazi

"Kudeaketa planak dira jakite-
ko Udal Gobernu honek ze asmo 
dituen urte guztirako, eta horren 
isla izan behar dira gero au-
rrekontuak. Bestela, aurrekon-
tuak zenbakiak baino ez dira, 
eta horren atzetik ze proiektu 
eta ze ekintza dauden ez daki-
gu". Gobernuak defendatu zuen 
aurreikuspenak egiteko bere 
modua eta asmoak aurkezteko 
era –ekintza planaren bitartez–. 

Adibidez, EH Bilduk hasiera 
batean begi onez ikusiko lituz-
keen Gobernuaren asmoen ar-

tean legoke Larramendin en-
presa txikiak bultzatzea helbu-
ru lukeena –150.000 euro–, 
baina proiektuaren gaineko 
zehaztasun handiagoa eskatu 
zuten.

irabaziren zuzenketa 
Irabazik osoko zuzenketa aur-
keztu zion aurrekontuari, eta 
Gobernuak negoziatzeko boron-
date eza eta "proposamen dema-
gogikoa" egitea egotzi zizkion. 
Bergara "oso egoera txarrean" 
dagoela zioen Aiert Lizarraldek, 

"bai auzoetan, bai ingurumen 
arloan eta bai zerbitzu soziale-
tan"; azken horretan, memoria 
bat badagoela baina "lanketa 
handiagoa" falta dela zioen, "ara-
zoaren tamaina" ezagutzeko.

Bestetik, alkateak egotzi zion 
Boluko lurjausiaren harira gaia-
rekiko interesik agertu ez iza-
na. Lizarraldek erantzun zuen 
Gobernuari zegokiola egoera 
hartan erabakiak hartzea, eta 
ondo jardun zuela, gainera. 
Akusazio horretan "mendeku 
gosea" ikusi zuen Irabazikoak. 

aurrekontuan jasotakoek 
oinarria euren programetan 
dutela dio gobernuak. Horrez 
gain, partaidetza sustatzen 
jarraitzen dutela, zeharkako 
irizpidea dela proiektu 
askotan.

Seminarioko aretoa: 495.000
bidegorria, ugarte: 400.000
espoloiko kioskoa: 211.000
errekaldeko lorategia:  157.000
larramendi: 150.000
azterketa teknologikoa: 150.000
boluko frontoia: 100.000

ideia lehiaketa: 100.000
labegaraieta: 85.000
San martin, karpa: 77.000
arrizuriaga: 67.000
San antonio: 38.500
gazteen alokairua: 30.000
'erasmus plus': 12.000

zenbait inbertsio eta partida, eurotan

errekalde lorategia txukuntzeko proiektua egina 
du udalak. "irisgarritasuna bermatzea oso zaila da, 
gaur egun", eta aurten horri heltzea aurreikusi 
dute aurrekontuan. ilustrazio garaiko lorategi 
baliotsua da errekaldekoa.

San Martin Agirre ikastetxea aspalditik ari zen 
eskatzen jolastokirako karpa bat, jolas-orduetan 
eguraldi txarrarekin ere han jardun ahal izateko. 
Jaurlaritzaren Udalaguntza 2016 programako diru 
laguntza eskatu du udalak azpiegitura honetarako.

espoloia kioskoaren aurreproiektua aurreratuta 
dago, eta proiektua udarako egotea espero du 
gobernuak. alfredo gonzalez Chirlaqueren 
aholkularitzarekin, Pazkoetan behin-behineko 
agertokia jarri zuten inguruan egingo dute.

goiena

goiena

bidegorria Herriko sarea osatzea nahi du 
gobernuak. geltoki inguruko zatian lanak hasita 
daude, gero etorriko dira boni laskurainekoak, eta 
aurrekontuak 400.000 euro ditu ugarte kaleko 
zatirako, proiektua egiteko eta exekuziorako.

goiena

goiena
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

Izorratu

Aurreko zutabe baten 
kutsadura akustikoari buruz 
idatzi neban. Udalak Bergarako 
zarata mapa garatu duela 
enteratu nintzenian, nire izaera 
konpetitiboa dela-eta, interes 
handiarekin irakurri neban, 
bizi naizen kalea zenbatgarren 
sailkatu zen jakitzeko… eta 
sorpresa, beste kale gutxi 
batzuekin batera, herriko 
tokirik zaratatsuenean bizi naiz, 
toma esa. Txapeldunak.

Asko kostatu zaigu titulua 
lortzea eta eskerrak emon nahi 
dotset horretarako topera 
lanean ibili garen guztioi: 
goizeko seietako okinei eta 
beraien karromato zaratatsuei, 
zazpietako barrenderoei         
–merkatuko makina 
zaratatsuenari kaña emoten–, 
enbragia pikatzen pasatzen 
diren kotxeei, alkantarillak 
solte lagatzen dozuenoi, topera 
azeleratzen dozuen motoristei, 
gabian garrasika pasatzen diren 
juergistei, udalari –gero eta 
kontzertu gehiago bertan 
antolatzearren–…

Hurrengo ikerketari begira 
emaitza hobetu eta titulua berriz 
lortzeko ideiak lantzen ari gara: 
garai bateko afiladoria eta ijito 
tronpetistia kontratau auzoan 
joteko, kotxe eta motorrei 
tuboskapia kendu, auzoko 
batukada taldea sortu, "el ke no 
pita no pasa" kartela jarri…

Beti esaten dot zentroan 
bizitzeak badauzkala 
abantailak… leku baketsuetan 
bizi zaretenok, izorratu…

nirE ustEz

AsiEr ElortZA

Maite txintxurreta bErgara
Urtarrilaren 16an Boluan izan-
dako luiziaren eraginak oraindik 
ere jarraitzenitzen du, eta kal-
tetutako zazpi familiek  ez da-
kite noiz itzuliko diren etxera.

Udalari ordezko etxebizitza 
eskatu zioten lau familiak da-
goeneko sartu dira etxe horietan 
bizitzera. Giltzak joan den astean 
jaso bazituzten ere, horietako 
bik arazoak izan dituzte etxeko 
hornidurekin, baina honezkero 
konpondu dute.

Egubakoitzean, etxetik kanpo 
dauden familia horietako batzuek 
euren etxeetan sartzeko aukera 
izan zuten, beharrezko dituzten 
gauzak ateratzera, udaltzainen 
laguntzarekin. 59. atarikoek, 
aldiz, ezin izan zuten sartu, ata-
ria egoera kaxkarrean dago eta. 
Suhiltzaileen laguntzaz atera 
zituzten euren gauzak. Suhil-
tzaileak balkoietatik sartu ziren. 
Haiek grabatutako irudiek era-
kusten dute etxebizitzak urez 
beteta daudela oraindik.

Bada, 59. atariaren egoerak 
peritua sartzea ere galarazi zuen, 
suhiltzaileen gomendioz. Atari-
ko komunitateko presidente 
Karlos Etxanizek dio perituaren 
azterketa horren zain daudela 
orain, ahalik eta lasterren jakin 
nahi baitute ea aseguruak bere 
gain hartuko dituen kalteak.

segurtasunagatik, etxetik kanpo
57, 61 eta 63. atarietakoek ere 
etxeetatik kanpo jarraitzen dute. 
Etxe horietan ez dago bertan 
bizitzea eragotziko lukeen mo-
duko kalterik, sartzeko aukera 
izan zuen Maite Agirre zinego-
tziak azaldu duenez. Argitu du 
segurtasuna bermatzea dela 
bizilagunak etxetik kanpo man-
tentzeko erabakiaren arrazoia.  

makina berezia lanerako 
Maldan egiten diharduten lanei 
dagokienez, etxearen atzealdean 

pilatuta geratutako lokatza eta 
arramak kentzeko, makina be-
rezi bat ibili da lanean. Lanen 
zailtasuna zela-eta Bizkaitik 
makina berezi bat ekarri behar 
izan dute, goiko trenbidetik lan 
egin duena.

trenbide zatia itxita 
Bolua paretik pasatzen den Goi-
ko trenbideko pasealeku zatia 
itxi egingo dute: “Segurtasun
neurri denak betetzen direla 
ziurtatu arte, ez dugu berriro 
zabalduko”,dio Lander Arregi 
zinegotziak.

Suhiltzailea kaltetutako etxebizitza baten balkoian, egubakoitzean. m.T.

nobedadeen zain daude 
bolua kaleko bizilagunak
Etxeetatik kanpo jarraitzen duten kaltetuetako batzuek euren etxebizitzetan sartzeko 
aukera izan zuten egubakoitzean, beharrezko gauzak jasotzeko. 59koen kasuan, 
aldiz, ataria oso kaltetuta dago, eta ez eurak, ezta peritua ere, ezin dira oraindik sartu

Aste honetako eguaztenean amai-
tu da Bergarako Udalak herriko 
bizi kalitatea hobetzeko proiek-
tuak jasotzeko antolatutako ideia 
lehiaketa. Bada, orain, proiektu 
horiek Aroztegi aretoan ikusgai 
jarriko dituzte, martitzenetik 
(otsailak 7) domekara (otsailak 
12). Gainera, bertan, herritarrek 
gustuko izan dituzten proiektuen 
aldeko botoa emateko aukera 
izango dute. Hala, lehiaketa ho-
netarako eratutako epaimahaia-
ren balorazioak %50eko balioa 
izango du sariak erabakitzean, 
eta herritarrenak gainerako%50a. 
18 proiektu jaso dituzte Udalean, 
eta guztiak izango dira ikusgai 
Aroztegin, adin kategoriaren 
arabera sailkatuta. 

Ideia lehiaketako 
proiektuak ikusi eta 
bozkatzeko aukera

Gaur, egubakoitza, goizeko zor-
tzietako etxafuegoek abiatuko 
dituzte Buruñao auzoko San 
Blas jaiak. 11:00etan, berriz, meza 
nagusia izango da, eta San Blas 
opilak bedeinkatuko dituzte ber-
tan. Gero, salda eta txorizoa 
izango da auzoko elkartean. 
17:00etan, berriz, txokolate-jana. 
Bihar, 16:00etan mus txapelketa 
jokatuko dute –izen ematea ordu 
erdi lehenago–, 29. San Blas sa-
ria. Iluntzean auzo afaria eta 
gero erromeria. Domeka goizean, 
etxafuegoak eta motozerrarekin 
egurrezko eskulturak nola egiten 
dituzten ikusteko aukera izango 
da, eta eguerdian Moises Azpia-
zu-Aranzadi ikastolakoen dantza 
emanaldia.

San Blas jaiak 
egubakoitzetik  
domekara Buruñaon
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TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

Gaztelekukoak Valdezcarayra 
joango dira (Errioxa) otsailaren 
18an. Izena emateko azken egu-
na otsailaren 12a izango da  –gaz-
telekuan edo Jardunen bulegoan–. 
07:00etan irtengo dira autobus 
geltokitik eta 20:30ean bueltan 
izango dira. Prezioak 24 eta 42 
euro artekoak izango dira, alo-
katu beharreko materialaren 
arabera.

Hilaren 18rako eski 
irteera antolatu du 
Xabalote gaztelekuak

Hurrengo domeka 
azokarako izen 
ematea, 13ra arte

11:30ean hasita, nahi duenak 
Bergaran bisita gidatua egiteko 
aukera izango du (5 euro). On-
doren, 13:00etatik aurrera po-
teoan ibiliko dira Irala kalean, 
eta 14:15ean autobusez igoko 
dira Tartufo jatetxera. Arra-
tsaldean DJa izango dute eta 
buelta 20:00etan izango da. Izen 
ematea, Bulen, Agorrosinen eta 
Tartufon.

1973an jaiotakoek 
kintada ospatuko 
dute otsailaren 18an

14:30ean izango da, Aranzadi 
ikastolako gimnasioan, Kolpez 
Blaik girotuta. Menua Berga-
rako produktuekin egina da: 
patatak errioxar erara, haragi
-bolak, ogia, tarta, kafea eta 
edariak. Txartelak salgai Uda-
leko Kultura Zerbitzuan eta  
Pol-Pol eta Ariznoa tabernetan 
otsailaren 21era arte. Prezioa: 
16 euro.

Otsailaren 25eko 
mozorro bazkarirako 
txartelak salgai

Astelehenean, hilak 6, Taila 
Eskolak batzar nagusia egingo 
du, Zabalotegiko lokalean ber-
tan. 17:00etan da lehen deialdia 
eta bigarrena, berriz, 18:00etan. 
Urteko gestioaren laburpena, 
txosten ekonomikoa aurkeztu 
eta onartzea eta Udalari aur-
keztutako 2016ko ekintzen txos-
tena onartzea izango dira gai 
nagusiak. 

Taila Eskolak batzar 
nagusia egingo du 
astelehenean

Maite txintxurreta bErgara
Jardun euskara elkarteak bu-
katutzat eman du abenduan 
martxan jarritako Zurekin Ber-
gara euskaldunago bazkidetza 
kanpaina, joan den egubakoitzean 
egindako ekitaldiarekin. 
Kanpainak bi helburu nagusi 

izan ditu, Jardunen zuzendari-
tzako kide Iñigo Arregiren esa-
netan: "Batetik, "elkartea sortu 
zeneko bazkideekin harremanak 
berrartzeko asmoa", eta, bestetik, 
bazkide berriak lortzekoa. Hala, 
herriko euskaltzaleak Bergara 
euskaldun baten aldeko lanera-
ko aktibatu nahi izan dituzte.

balorazio positiboa
Kanpaina horrek emandakoa-
rekin pozik azaldu dira Jardunen. 
Balorazioa egiteko orduan, bi 
aspektu nabarmendu dituzte: 
kualitatiboa eta kuantitatiboa.  

Batetik, Arregik azaldu duenez, 
Barrenkaleko behin-behineko 
lokalaren presentziak kanpaina 
herrira zabaltzen lagundu du, 
eta aipatu du antolatu dituzten 
ekintzek –hitzaldiak, mahai-in-
guruak, umeendako tailerrak...– 
harrera ona izan dutela. Gaine-
ra, azpimarratu duenez, Jardu-
nek "aspalditik izan nahi duen 
gune propio hori" irudikatu ahal 
izan dute lokal berri horren 
erabilerarekin.

Arlo kuantitatiboari dagokio-
nez, azaldu du kanpainak iraun 
duen bitartean 24 bazkide berri 
lortu dituztela, "gaur egun baz-
kideak lortzea zaila den arren".  
Gehienek laguntzaile ekonomi-
koaren figura hautatu dute, bai-
na lehengo bazkide batzuk eta 
bazkide berri batzuk bazkide 
ekintzaile ere bilakatu dira. Hala, 
"oso ondo" baloratu dute hila-
bete eta erdi honetan lortutakoa.

Ezinbestekoa izan den langile 
eta boluntarioen lana txalotu 
du Arregik, eta bazkide berriei 
eskerrak eman dizkie.

lanean segitzeko beharra
Arregik gogorarazi du azterke-
tek erakusten dutela euskararen 
erabilera mantenduz edo jaitsiz 
doala herrietan, eta Bergara ez 
dela salbuespen. Horregatik, 
euskararen aldeko lana artean 
ere ezinbestekoa dela uste du.

Bada, lan horretan Jardunen 
bazkide bilakatuz lagundu nahi 
duenak badu horretarako auke-
ra oraindik, kanpaina bukatu 
bada ere. Jardunen Errotalde 
jauregiko betiko bulegotik pa-
satuta edo jardun.eus webgunean 
egin daiteke hori.

kanpaina bukaeran Barrenkaleko lokalean egindako ekitaldia. Jardun euSkara elkarTea

Herri euskaldunagoa 
lortzeko indarberrituta
jardun Euskara Elkarteak bukaera eman berri dio 'zurekin bergara euskaldunago' 
bazkidetza kanpainari. antolatutako ekintzek erantzun ona izan dute eta 24 bazkide 
berri egin dituzte; horrenbestez, bultzatzaileek "oso ondo" baloratu dute kanpaina

Otsailaren 19an egingo dute el-
kartrukea, berrerabilera eta 
artisautza sustatzea helburu 
duen domeka azoka. 11:00etatik 
14:30era izango da eta lehenta-
suna izango dute bigarren es-
kuko produktuak saltzen dituz-
tenek eta herriko eta eskualde-
ko artisauek. Hilaren 13ra arte 
eman daiteke izena Udalaren 
webgunean.

goiena komunitatea 
xaxau konpartsa/ bErgara

Xaxau konpartsak Pentekoste 
jaietara begira egitarau herri-
koia antolatzeko lehenengo bi-
lera deitu du datorren eguazte-
nerako, hilak 8, 18:45ean, kultur 
etxeko ganbaran. Interesa duen 
edo ekarpenen bat egin nahi 
duen edonor gonbidatu nahi 
dugu bertan parte hartzera. 

Jaiak antolatzeko 
lehen bilera deitu du 
Xaxau konpartsak
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Bihar, Santa Ageda bezpera, 
Alai taldearen irteera izango 
da. 18:00etan San Martin plaza-
tik irten eta ibilbide hau egingo 
dute: Bidekurutzeta, San Pedro 
kalea, erresidentzia, Goenkalea, 
Arruriaga, Simon Arrieta plaza, 
Fraiskozuri, Juan 23 plaza, Ba-
rrenkalea eta San Martin plaza. 
Domekan, Txistulari Bandak 
kalejira egingo du, 11:00etan.

Alai taldearen irteera 
eta Txistulari 
Bandaren kalejira

Urnieta hartuko du Soraluce 
BKEk domekan, 13:00etan, La-
begaraietan. Sailkapenaren bi-
garren erdian daude bergararrak, 
bost garaipen eta zortzi porro-
tekin; urnietarra, berriz, aurre 
aldeko taldea da, hirugarrena, 
hemezortzi punturekin. Aurre-
ko jardunaldian etxean irabaz-
tetik datoz; BKE, berriz, Legaz-
piren kontra 21-30 galtzetik.

Mutilen eskubaloi 
taldea, Urnietaren 
kontra domekan

Julen iriondo bErgara
Argibel Eubak (Galdakao, 1979), 
kasualitatez, garaiko egunka-
rietan irakurrita izan zuen 
Suediako SVT telebistak 1963an 
Euskal Herrian egindako gra-
baketen berri. Hari horri tira-
ka topatu zituen, 2009an, Bas-
ker –Euskaldunak, 24 minutu-
koa– eta Bondei i Baskerland 
–Nekazaria euskaldunen he-
rrian, 17 minutukoa– izeneko 
dokumentalak, garaiko euskal-
dunen kulturaren eta bizimo-
duaren berri ematen dutenak. 
"Balio handikoak" zirela iritzi-
ta, lan haien, egileen eta do-
kumentaletan agertzen denaren 
eta direnen gaineko ikerketa 
abiatu zuen, eta berriki plaza-
ratu du EHUren Mikel Laboa 
Katedraren bekari esker egin-
dako lana, DVD –jatorrizko 
dokumentalak, azpitituluekin– 
eta liburu eran. 
zertan datza lan horien balioa? 
Egileak zentratu ziren, batez 
ere, Euskal Herriko kultura 
tradizionalean: musikan, dan-
tzan, herri kiroletan, folklorean, 
eta, baita ere, nekazarien edo 
landatar munduan. Ez da hi-
ririk agertzen, mundu indus-
triala edo garai hartarako in-
dartsu zegoen hiritar kultura 
modernoa ere ez dira agertzen...

... trailerrean, dena den, lantegiren 
bateko irudiak agertzen dira. 
Bai, eta hori aztertu dut lanean. 
Ze, beraiek ez dituzte gauza ho-
riek ezkutatzen, baina ez dituz-
te erakusten ezaugarri nagusi 
bezala. Suediatik etorrita, eta 
hain herrialde aurreratua izan-
da Suedia, pentsatzen dut kon-
tsideratuko zutela benetan in-
teresgarria zela, gure herrian, 
nahiz eta kultura industria hori 
izan eta hiritar kultura hori eta 
bizi maila nahikoa altua izan, 
jendeak eusten ziela bizimodu 
zehatz eta tradizio batzuei.
eta bergarak protagonismo ageri-
koa du filmetan. 
Bai, hiru pasarte agertzen dira 
bi pelikuletan banatuta. Basker 
izenekoan, pelikulako bigarren 
eszena eskupilotari buruzkoa 
da, eta eszena garatzen da, ba-
tez ere, Bergarako pilotaleku 
zaharrean. 1963ko otsailaren 
5ean filmatutako partidua da, 
San Martin Agirreren kanoni-
zazioaren mendeurreneko os-
pakizunetan. Pelikula berean, 
aurrerago, agertzen da bertso 
saio bat Umore Ona elkartean. 
Eta saio horretan agertzen dira 
Jesus Alberdi Egileor, Berga-
rako bertsolaria, eta Jose Mari 

Gabilondo, Antzuolakoa. Da 
saio informal bat, dena gizo-
nezkoen artean, ardo botila ba-
tzuen inguruan, eta bertso nahi-
koa dibertigarriak kantatzen 
dituzte puntuka. Eta, azkenik, 
eszenarik luzeena eta, esan dai-
teke, esanguratsuena, Bergara-
ri dagokionez, da bigarren pe-
likula ixten duena, Itxasmendi 
baserrikoa; bertan bizi zen Ga-
ritano-Irazabal familia, eta sue-
diarrak joan ziren hara pare 
bat egunetan filmaketak egite-
ra. Irudi pila bat filmatu zituz-
ten, baina pelikulan agertzen 
direnak dira, batez ere, etxe 
barruko irudiak: sartu ziren 
sukalderaino eta filmatu zituz-
ten etxekoak bazkaltzen, etxeko 
lanetan... irudi nahikoa bitxia 
da eta nahikoa polita, familia-
ko bizitza agertzen duelako modu 
nahikoa hurbilean.
nolakoa izango da eguazteneko 
saioa? 
Aurkezpen orokor bat egingo 
dugu proiektuari buruz, testuin-
guruan kokatuko ditugu peli-
kulak; gero pelikulak osorik 
ikusiko ditugu, eta ondoren 
zentratuko gara Bergarako es-
zenetan, geldoago ikusiz eta ko-
mentatuz.

argibel Euba. argibel euba

dVdaren azala. eHu

"bergarako hiru pasarte 
agertzen dira filmetan"
argibel euba antropoLogoa Eta 'baskEr' ikErkEta LanarEn EgiLEa
Eguaztenean zabalotegin emango dituzte suediako sVt telebistak 60ko hamarkadan 
Euskal Herriko hainbat lekutan grabatutakoekin egindako dokumental etnografikoak

Pilota partidu bakarra jokatuko 
da asteburuan Udal Pilotalekuan. 
Udaberri Txapelketaren barruan, 
nagusien bigarren mailan, Be-
lokiko pilotarien kontra jokatu-
ko dute Bergarako Jon Perezek 
eta Harri Oterminek. 19:30ean 
hasiko da.

Martitzenean, berriz, Soralu-
ce txapelketako bigarren jardu-
naldia jokatuko da, lau t'erdian. 

Oskar Lerena eta Josu Zezeaga 
izango dira aurrez aurre promes 
mailan, eta Eneko Labaka eta 
Iraitz Zubizarreta nagusietan. 
19:30ean hasita, beraz, txapel-
ketako etxeko ordezkaria, Ze-
zeaga, lehian ikusteko aukera, 
besteak beste.

Bailarako beste ordezkariak, 
Ander Murua arrasatearrak, 
galdu egin zuen lehen jardunal-
dian 22-17 Arangurenen kontra. 
Hori promesetan; nagusietan, 
berriz, Peru Labakak 22-20 ira-
bazi zion Pradori.

Udaberri txapelketa 
gaur eta lau t'erdikoa 
martitzenean

Astelehenean egin zuen Pol-Po-
lek batzar orokorra, eta bertan 
erabaki zuten San Pedroko lo-
kaleko obraren lehen fasea ba-
karrik onartzea; lehen fasea egin 
bai edo ez galdetuta –fatxada, 
egitura eta bulegoak, 48.824,87 
euroko aurrekontua–, 50 bazki-
detatik bost bakarrik agertu 
ziren aurka. Obra osoa egin bai 
edo ez galdetu zuten gero 

–97.706,17 euro–, eta hor emaitza 
bestelakoa izan zen: 23 alde eta 
27 kontra. Hau horrela, Pol-Po-
leko presidente Bittor Alberdik 
atzera egin du berriz ere kargu-
rako aurkeztuko denaren baiez-
tapenean –asmo hori agertu zion 
Goienari duela bi aste–. Kontua 
da zuzendaritza aukeratu behar 
dela berriz –astelehenean ireki 
zen hautagaitzak aurkezteko 
hamabost eguneko epea–, baina 
lokaleko obra osoa aurrera ez 
badoa Alberdik bere burua hor 
ez duela ikusten adierazi du.

Obraren lehen fasea 
egitea onartu dute 
Pol-Poleko bazkideek

"Sinergiak eta aliantzak ezar-
tzeko eginahalean, gizarte akti-
boagoa sortzeko asmoz", Eusko 
Jaurlaritza Mugiment plana 
bultzatzen ari da. Planaren ba-
rruan, Mugibili webgunea dago,  
jarduera fisikoen bilatzailea, 
kirol antolatzaileek beraien es-
kaintzaren berri emateko ko-
munikazio tresna: "On line jarri 

genuenetik, 350 erakundek 12.000 
mugitzeko aukera argitaratu eta 
5 miloi inprimatze lortu dituzte 
Interneten". Mugibili-k bere ahal-
men osoa garatzeko eragileen 
beharra duela-eta, otsailean 
egingo duten aurkezpen sortaren 
barruan, Bergaran egingo dute 
bat hilaren 15ean, 19:00etan Ago-
rrosinen. Kirol jarduerak ku-
deatzen edota ezagutarazi nahi 
dituen edozein erakunderentzat 
da deia. Parte hartzeko, izena 
eman behar da.

'Mugibili' plataforma 
aurkeztuko dute 
otsailaren 15ean



Bergarako 
osoko Bilkura
goiena teleBista
egubakoitza, otsailak 3, 22:00etan

zu hemen zaude
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Maider Arregi antzuoLa
2017rako aurrekontua onartu du 
Antzuolako Udal Gobernuak: 
2.686.000 euro –iazkoa 2.629.000 
euro izan zen–. Inbertsioetarako  
4.000 euro gehiago izango dira 
aurten: 252.000 euro.  

Aurrekontuaren zati handia, 
berriz, pertsonal gastuek erama-
ten dutela dio Udal Gobernuak: 
780.103 euro.

Plan estrategikoa  
21.000 euro bideratuko dira An-
tzuola 2030 Plan Estrategikoa 
egiteko. Helburua, baina, ahalik 
eta sentsibilitate gehien jasoko 
dituen Plan Estrategikoa egitea 
da. Horretarako, sei hilabete 
iraungo duen galdeketa eta par-
te hartze prozesua zabalduko 
dute herritarren hitza jasotzeko 
–4.000 euro–. "Asmoa da Udalera 
iritsiko diren taldeek egin beha-
rrekoaren zati bat egitea. Denon 
artean, herritarrekin egin gura 

dugu, gainera", dio Antzuolako 
alkate Beñardo Kortabarriak. 

baserrietara ura 
Ekonomikoki egingo den inber-
tsio nagusia Bergara aldeko au-
zoetako baserrietara –Galartza 
auzoraino– ura eramateko lanak 
bukatzea da. Hala, aurten 120.000 
euro bideratuko dituzte lan ho-
riek egiteko. "Aurten, Ur Kon-
tsorzioak 80.000 euroko laguntza 
jarriko du; Udalak 40.000 bide-
ratuko ditu lan horiei bukaera 
eta errematea emateko".

Esan behar da baserrien sei-
nalizazioa egingo dela, eta sasiak 
garbitzeko lanak. 

bestelako inbertsioak 
Oinezkoen Plana indartzeko, 
Kalebarrengo seinaleetan kame-
rak jarriko dituzte –17.500 euro–
. Udalaren asmoa da aurten ko-
mun publikoak jartzea –52.000 
euro–, baina, oraindik, tokia 

zehazteke dago. Bestalde, Auzo-
ko ekimenera aurten 5.400 euro 
bideratuko dituzte eta Narruola 
berriro diseinatzeko, berriz,  2.000.  

Alardearen gaineko ikerketa 
egingo dute.  Hala, zer den egia 
eta zer den gezurra aztertzeko 
beka bat hartuko du bere gain 
Eusko Ikaskuntzak. 

Gazteria Plana egingo dute, 
14-18 urte arteko gaztetxoen ai-
sialdi aukerak aztertzeko.

Obra txikiak egingo dituzte. 
Besteak beste, Errekalde auzoko 
baranda konpondu, Beheko au-
zoko garajeetako lanak egin eta 
erretiratuendako ibilbide osa-
sungarria osatu–ariketak egite-
ko kartelekin eta gomendioekin–.

Herriko garbiketa zerbitzua 
indartu egin gura du Udal Go-
bernuak. Hala, garbitzaile postua 
aterako dute. "Garbitzaile bat 
egun osora eta beste bat erdira 
ariko dira lanak egiten", argitu 
du alkateak.

Antzuola 2030, 
"denon artean"
21.000 euro bideratuko ditu udal gobernuak antzuola 2030 plan Estrategikoa 
egiteko. Horretarako, aurten, herritarrei nolako antzuola gura duten galdetuko diete. 
Helburua sentsibilitate guztiak jasotzen dituen plan Estrategikoa egitea da

auzolanaren garrantzia eta herritarren parte hartzea azpimarratu 
gura ditu udal gobernuak, besteak beste. lehen sektorea 
indartzen jarraituko dutela kontatu du alkateak.
Zeintzuk dira aurrekontuen lehentasunak? 
Herritarrek izan ditzaketen beharrak asetzea. zerbitzuak hobetu 
nahi ditugu, okerren egon daitekeen jendearen egoera aztertu eta 
laguntza zuzenak emateko bideak bilatu. Jarraituko dugu lehen 
sektorea ahal den neurrian indartzen, eta kirolean, aisialdian, 

kulturan, auzolanean zein 
ospakizunetan aukera berriak 
landuko ditugu. antzuolaren 
gaineko erabakiak hartzeko 
bilduko gara herritarrekin.
badirudi egon dela 
hartu-emana 
oposizioarekin.
Horrela esanda, badirudi lehen 
ez geneukala hartu-emanik, eta 
hori ere ez da horrela. 
agintaldiaren hasieran udal 
gobernuan sartzeko 
gonbidapena egin genion eaJri, 

eta ezezkoa eman zigun. kontuan hartuta gehiengo osoa dugula, 
eskuzabalagoa izaterik ez dago. Hori eskaini, eta gero entzun 
behar izateak "ez gaituzue kontuan hartu" moduko esaldiak... 
aurten ere denboraz bidali genien aurrekontu-zirriborroa 
oposizioko bi taldeei, aztertzeko eta hitz egiteko 
gonbidapenarekin. eaJk erantzun egin zion gonbidapenari eta 
elkartu egin ginen; baina PSe-eek, tematu egin ginen arren, ez 
zigun erantzun. azkenean, eaJrekin hitz eginda, euren 
proposamenetako batzuk sartu ditugu aurrekontuan.
Aurrekontuen inguruan zer azpimarratu gurako zenuke?
batetik, auzolana. aurrekontuetan, auzolana izeneko diru-partida 
sortu dugu. Txikia da, baina kontzeptua ofizialki agertzea 
aipagarria iruditzen zaigu. auzolana aurrekoengandik jaso dugun 
kulturaren parte da eta gauzak denon artean errazago egiten 
direla adierazten du. eH bilduk herri honentzat duen proiektuaren 
oinarria da hori. eta horrekin lotuta, parte hartzea. asko hitz 
egiten da eta gutxi praktikatzen da, ez delako erraza. 2017a 
antzuolarentzat garrantzitsua izango da, etorkizunera begira jarri 
eta Nolako Antzuola nahi dugu? galderari erantzuten saiatuko 
garelako. Herritarren partaidetza prozesu bat egingo dugu 
etorkizunean nolako antzuola gura dugun erabakitzeko.  

"antzuolaren gaineko erabakiak 
hartzeko bilduko gara herritarrekin"
beñardo kortabarria aLkatEa

gastuen 2017rako aurrekontua
Saila gastua

idazkaritza, kontu hartzea 1.410,112

kirola, kultura, Hezkuntza 148.787

gizarte zerbitzuak 385,200

Hirigintza eta zerbitzuak 609.885

euskara, liburutegia, gazteak 79.516

alkatetza, gobernu organoak 52.500

guztira 2.686.000

iTurria: anTzuolako udala

Pilotalekuko ate txikia. maider arregi

Ate txikia Pilotalekuko ate txikiko sarrera egokitu 
egingo dute. Hau da, atea zabaltzeaz bat dagoen 
koska kendu, eta arrapala baten bidez sarrera 
irisgarria izan dadin egokituko egingo dute.

Udal gimnasioko sarrera. maider arregi

Arrapala sarreran udal gimnasioko sarrera ere 
egokitu egin gura dute, irisgarriagoa izan dadin. 
orain, eskailerak soilik daude, eta, irisgarriago 
egiteko, arrapala jarriko dute.

bi sarrera irisgarri bilakatuko dituzte 

maider arregi
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Positiboki baloratzen ditugu 
egin diren urrats batzuk; izan 
ere, aukera txiki bat izan dugu 
aurrekontuak negoziatzeko. era 
horretan, onartuak izan dira 
hainbat partida: baserrietarako 
urei bultzada sendoa ematekoa 
eta narruolako proiektua berriro 
diseinatzeko beste partida txiki 
bat. ondo iruditzen zaigu herri 
garbi baten alde sentsibilizazioa 
jorratzeko diru partida. 
onartzen dugu gerora egin beharreko Hiri ordenantza plana egin 
ahal izateko aurrez egin behar den ingurumen Plana bideratzeko 
partida garrantzitsua. 

ez gaude ados, ordea, zirkulazioa kontrolatzeko herri barruan 
kamerak jartzearekin eta horretarako 17.500 euro bideratzeaz. ez 
zaigu ondo iruditzen, oraindik orain,  mugikortasun plana jarri berri 
denean. 

antzuolako Plan estrategikoa egiteko 21.000 euro gastatzea ere 
larregi dela iruditzen zaigu. izan ere, lanketa hori merkeago egin 
daiteke, baldin eta udala osatzen dugun zinegotzi zein teknikariek 
plan horri ekiten badiogu. Horretarako beharrezkoa ikusten dugu 
barne komisioen funtzionamendua maiztasun handiagoarekin 
egitea. 

beraz, ez gara aurrekontuen aurka azalduko, baina kritiko 
izango gara orain arteko funtzionatzeko moduarekin. 
eztabaidarako tarte gutxi ematen du eta. Hori horrela izanik, 
espero dugu legealdi honetan geratzen diren urteetan elkarrekin 
egindako eta konpartitutako aurrekontuak aurkeztea. Hori litzateke 
gure gogoa; eH bilduren jarreraren baitan geratzen da. 

Basilio ormazabal.  m. a.

"aurkako botoa eman dugu, 
herriko gizarte eskaerei ez 
dielako erantzuten. ez die 
herritarren beharrei erantzuten, 
ezta etorkizuneko erronkei ere. 
gizarte ekintzarako gastua jaitsi 
egin da; oinarrizko zerbitzu 
publikoak blindatzea eskatzen 
dugu. udala herritarren 
zerbitzura egon behar da eta 
antzuolan denek izan behar 
dituzte oinarrizko beharrak 
estalita. gure lehentasuna hori da. bestetik, ez gaude ados 
etakideen familiendako laguntzak gizarte laguntzako diru 
partidetatik irteteaz. modu horretan, kideren bat langabezian duten 
familiendako edo bazterkeria egoeran daudenendako diru gutxiago 
baitago. emakumeei bideratutako diru partida bat ere faltan 
sumatu dugu. bukatzeko, eudelen aldeko aldarria egiten dugu. ez 
dugu ulertzen udalbiltzara bideratutako diru partida. alde 
bakarreko erabakia da eta ez dio mesederik egiten antzuolari".

Miren arrate gallastegi. m. a.

"gizarte ekintzetarako gastu gutxi" 

M.A. antzuoLa
Duela 45 urte hasi ziren lehen 
odol ateratzeak egiten Antzuo-
lan. Eta orduan hasi eta gaur 
egunera arte, hutsik egin gabe, 
hiru antzuolarrek ehun aldiz 
baino gehiagotan eman dute: 
Luis Mari Jauregik, Pablo Her-
nandok eta Begoña Letek.

Jose Angel Arbulu odol emai-
leen elkarteko kide antzuolarrak  
odola ematearen garrantzia azal-
du du: "Ebakuntzetarako odol 

asko erabiltzen da; ez da soilik 
ezbehar handiak gertatzen di-
renean behar. Egunero-egunero 
behar da odola; batez ere, trans-
fusioetarako". 

Odola emateko, baina, 18 eta 
70 urte bitartean izatea, gutxie-
nez 50 kilo edukitzea eta osa-
suntsu egotea beharrezkoak 
direla gaineratu du.

Gipuzkoako odol bankuko au-
tobusa maiatzean etorriko da 
berriro. 

Urtarrileko lehen odol ateratzea, olaran etxean. maider arregi

Herritarrak animatu gura 
dituzte odola ematera
gipuzkoako odol bankuko autobusa urteko lehen odol ateratzea egitera etorri da 
antzuolara. aurrerantzean, eguaztenetan egingo dituzte ateratzeak, olaranen, 
17:30ean. Hurrengoa maiatzean egingo dute, eta herritarrei dei egin gura diete

%65ek darabilte 
euskara kalean
antzuolan euskararen erabilera 
neurtu dute eta ondorioztatu dute 
erabilera orokorrean ez dela jaitsi 
–%65ekoa da–. baina bai haurren 
eta gazteen erabilera. izan ere, 
udalak normaltzat hartu du datua, 
herrian elebakar asko dagoelako. 
baina kezkatuta daude gazteengan 
eta haurrengan izan den 
jaitsierarekin, eta iaztik hona 
lanean dihardutela diote.

amaia TxinTxurreTa

Martxoaren 8aren bueltan, An-
tzuolako emakumea lanean gaia 
oinarri hartuta, erakusketa an-
tolatuko du Gizarte Zerbitzuak. 
Gaia: Antzuolako emakumea 
lanean, etxean edo eta kanpoan. 
Emakumea lanean jasotzen duen 
edozein argazkik balio du. Egun-
goak edo lehengoak, kanpoan 
edo etxean. Otsailaren 15era arte 
eraman daitezke udaletxera.

'Emakumea lanean' 
erakusketa antolatu 
du Gizarte Zerbitzuak

begoña lete
oDoL-EMaiLEa

"40 urtean eman dut odola 
antzuolan; ahal izan dudan 
guztietan. 104 bider eman 
dut dagoeneko".

Pablo Hernando  
oDoL-EMaiLEa

"oso garrantzitsua da odola 
ematea; beharra daukan 
jendea badago eta. nik 103 
bider eman dut odola".

40 urtean 
odola eman 
dutenak

"ez gaude aurka, baina bai kritiko"

balorazioa
basilio ormazabal Eaj

balorazioa
miren arrate gallastegi psE-EE
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urko ariSTi

Mintzalagunak batetik bestera
euskararen ginkanaren finalean izan zen, zapatuan, elgetako mintzalagun 
talde bat. lizarrara joan zen 3.000 euroko zakua, baina, elgetarren 
esanetan, esperientzia oso polita izan da. mintzalagunek otsailaren 12rako 
antolatu dute hurrengo irteera. euskal mitologiaren inguruko bisita gidatua 
egingo dute aramaion debagoieneko gainerako mintzalagunekin batera.

andoaingo piano jaialdian izango diren zazpi elgetarrak musika gelan. l.z.

Elgetatik Andoaingo piano 
jaialdira onena ematera
Herriko zazpi piano ikasle aurkeztuko dira, aurten, 
jaialdira. ondo prestatuta daudela esan du irakasleak

l.Z. ELgEta
Zazpi elgetar izango dira, aurten, 
Andoaingo piano jaialdian. Lau 
lagunek bihar, zapatua, hartuko 
dute parte. Maia Erostarbek eta 
Ehari Barquerok goizean joko 
dute pianoa, eta lau eskutara 
egiteko pieza bat prestatu dute. 
Lehenengo aldia izango dute 
Andoaingo jaialdian eta txukun 
egin nahi dituzte gauzak. Arra-
tsaldez joko dute La Cucaracha 
Jokin Zeziagak eta Nerea Cane-
lok, horiek ere lau eskutara. 
Eskarmentu handiagoa dute 
Zeziagak eta Canelok antzerako 
egoeretan, eta lasaiago daude. 

Bakarka joko dute pianoa, 
domekan, Amets Olasolok, Ka-
ttalin Otxoak eta Lorea Gallas-
tegik. "Urtero izaten da Elgeta-
ko ordezkaritza bat Andoaingo 
piano jaialdian", azaltzen du 
Lorea Larrañaga irakasleak. "Ez 
ditut ikasleak behartzen, nahi 
duenak hartzen du parte jaial-
dian, eta, gehienetan, pozik itzul-
tzen dira. Esperientzia intere-
sagarria da pianoa, gehienetan, 
bakarka jotzen dugulako. Besteek 
zer egiten duten eta zein maila 
duten ikustea beti da ona, nire 
ustez. Jendaurrean jotzea ere 
bai, noski". 

larraitz Zeberio ELgEta
Eztabaida piztu zuen martitze-
neko osoko bilkuran Zubietako 
erraustegiaren inguruan Elge-
tako EH Bilduk aurkeztutako 
mozioak. Idatziak eskatzen zuen 
Elgetako Udalak finantzaketa 
horren inguruko hainbat galde-
ra luzatzea erraustegiaren bul-
tzatzaile nagusia den Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiari. Oposizioak 
ekimenaren kontra bozkatu zuen. 
"Mozio honi ez diot helbururik 
ikusten, ez bada prozesu bat 
paralizatzea", esan zuen Gu Geu 
Elgeta plataformako ordezkari 
Mikel Larreak. "Ez dakit udal 
honek zergatik jartzen duen 
interes hori Foru Aldundiari 
galdera horiek egiteko, bertako 
batzarretan ordezkaritza bat 
dagoenean. Nire ustez, han ber-
tan saiatuko ziren horiek eran-
tzuten". Iraitz Lazkano alkateak 
erantzun zion Elgetako Udalak 
ordezkaritza duen erakundeetan 
egin dituela galdera horiek edo 
oso antzerakoak, eta ez duela 
inork erantzuten asmatu. Gu 
Geu Elgetako ordezkari Eduar-
do Zubiaurrek ere hartu zuen 
hitza: "Nik uste dut proiektu 
ekonomikoa landuta eta azaldu-
ta dagoela. Behin eta berriro 
esan da zaborrekin ordaindu 
beharreko fakturetan sartuko 
dela... Ez dakit zein zalantza 
dagoen!". Iraitz Lazkanok eran-
tzunik jaso gabeko hainbat gal-
dera bota zituen: "35 urteko zor 
hori sortzen dugun errefusaren 
arabera ordainduko dugu elge-
tarrok ala biztanle kopuruaren 
arabera? Udalak ordainduko du 
zuzenean ala Foru Fondotik 
kenduko digute?".

Eztabaidak eztabaida, mozioak 
aurrera egin zuen, EH Bilduko 
bost zinegotzien babesarekin. 
Gu Geu Elgetako hiru ordezka-
riek kontra bozkatu zuten.

Herrixa dantzan 
Osoko bilkuran aztertutako gai-
nerako gaiei dagokienez, udal-

batzak aho batez onartu zuen 
Elgetako Udalak Herrixa Dantzan 
ekimenarekin duen elkarlane-
rako hitzarmena berritzea. Kul-
tura zinegotzi Janire Lazkanok 
azaldu zuenez, 2017an zortzi saio 
babesteko konpromisoa hartu 
du Udalak. "Egoera ekonomikoa 
zein den ikusita, ordea, bi mila 
eurora murriztu dugu diru la-
guntza", azaldu zuen. Ekimena-
ren xedea zalantzan ipini barik, 
oposizioak kezka agertu zuen 
forma arrazoiengatik. Esleipen-
dun kontratu zerbitzu bat egitea 
egokiago ikusiko lukete. "Zalan-
tza pila dauzkat, nik, forma al-
detik", adierazi zuen Gu Geu 
Elgetako Mikel Larreak. "Ez 
dakit pertsona fisiko batekin 
egin beharrekoa hitzarmen bat 
den edo egokiagoa litzatekeen 
zerbitzu eskaera bat egitea. Diru 
laguntza bat pertsona fisiko bati 
ematea zalantzazkoa egiten zait", 
azaldu zuen.

Kultura zinegotzi Janire Laz-
kanok adierazi zuen idazkaria-
rekin aztertuko dutela gaia. 
Udalbatzak aho batez hartu zuen 
hitzarmena berritzeko erabakia. 
Lazkanok eskerrak eman zizkion 
Herrixa Dantzan saioetako gi-
dari Patxi Monterori urteetan 

ekimenarekiko erakutsitako 
arduragatik eta aurten Udalak 
aurkeztutako diru laguntza mu-
rrizketa onartu izanagatik.

Elgetako Udalak, azkenik, ad-
ministrazio-izapideen eskulibu-
rua egiteko konpromisoa hartu 
du. Bederatzi hilabeteko progra-
ma da eta 500 euroko inbertsioa 
ekarriko du. "Izango litzateke 
udaletxean egin daitezkeen tra-
mite guztiak banan-banan ze-
rrendatzea eta guztiak liburux-
ka batean biltzea izapide horiek 
zein bide egiten duten jasotzeko. 
Non egin daitezkeen, zein ordu-
tan, posta elektronikoz edo faxez 
egin daitezkeen... ", azaldu zuen 
alkateak.

Oposizioak galdetu zuen be-
netan eraginkorra izateko eki-
menak ez ote duen bestelako 
inbertsiorik eskatuko: sistema 
informatikoetan edo pertsona-
laren formazioan. Alkateak esan 
zuen baliabide aldetik ezetz; bai, 
akaso, pertsonalaren formazioa.

arrain saltzailea martitzenetan 
Bilkura hasi aurretik, alkateak 
jakinarazi zuen hurrengo aste-
tik aurrera arrain saltzaile ibil-
tari bat izango dela Elgetako 
plazan martitzen goizetan. 

Elgetako udalbatza, martitzenean egindako osoko bilkuran. l.z.

erraustegia berriz ere 
desadostasun iturri
proiektuaren finantzazioarekin lotuta EH bilduk aurkeztutako mozioa eztabaidagai 
izan zen martitzeneko osoko bilkuran. bestelako gaien artean, aho batez onartu  
du udalbatzak Herrixa Dantzan ekimena diruz laguntzen jarraitzea
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larraitz Zeberio ELgEta
Bat baino gehiago izan dira az-
ken egunotan faxismoaren bik-
timen oroimenez egindako eki-
taldiak. Astelehenean udal or-
dezkaritza zabala izan zen El-
goibarko Olaso hilerrian egin-
dako ekitaldian. 36ko gerrako 
biktimei eskainitako Duintasu-
naren Kolunbarioan, Elgetan 
aurkitutako bederatzi gorpuzki 
lurperatu zituzten, besteak bes-
te –ikus 6. orria–.

Hiru egun lehenago, Tomas 
Rebolloren eta Pascual Askasi-
barren omenezko ekitaldia egin 
zuen Elgetako Udalak Mendi-
zaleen plazan. "Holokaustoaren 
gaineko testigantza horiek ere 
Udalak aurkeztuko duen kerei-
lan jasotzea da asmoa", azaldu 
du Iraitz Lazkano alkateak. "Nire 
ustez, jendea oraintxe hasi da 
konturatzen berba egin beharra 
dagoela gertaera haien ingu-
ruan. Horrekin konturatzen 
hasita, ohartzen gara geroz eta 
jende gutxiago dagoela berba 

egin dezakeena, baina bagoaz, 
poliki-poliki, lekukotasunak 
jasotzen".

lekukotasunak udaletxean 
Urtarrilaren 16an udaletxeak 
zabaldutako testigantzen bule-
goan hasi dira lehenengo leku-
kotasunak jasotzen. "Testigantza 
horiek garrantzitsuak dira me-
moria kolektiboa eraikitzeko 

bidean", esan du alkateak. "Le-
kukotasun horiekin txosten ju-
diziala osatuko dugu eta sala-
keta jarriko dugu krimen horien 
erantzuleak topatzeko". Udalak 
1936tik 1978ra egindako edozein 
giza eskubideren urraketaren 
gaineko dokumentazioa behar 
du kereilatzeko. "Denbora tarte 
oso zabala da eta krimen asko 
egin ziren tarte hartan".

faxismoaren biktimekiko 
sentsibilitate berezia
Elgoibarko hilerriko Duintasunaren kolunbarioan lurperatu dituzte herrian aurkitutako 
bederatzi gorpuzki eta barikuan holokaustoaren bi biktima elgetar omendu zituen 
udalak. testigantzen bulegora, berriz, iritsi dira lehenengo lekukotasunak 

elgetako udalak barikuan omendu zituen holokaustoaren bi 
biktima elgetar: Tomas rebollo eta Pascual askasibar. 
lehenengoaren  semea eta bi biloba bertan izan ziren. "nire 
eskerrik beroenak ahaztutako pertsonen alde egiten ari zareten 
lanarengatik", esan zuen, hunkituta, Tomas rebolloren semeak.

Holokaustoaren biktimak gogoan

aurreskua, askasibarren eta rebolloren omenezko oroitarrien aurrean. mirari alTube

Tomas rebolloren semea eta bilobak omenaldi egunean, plazan. mirari alTube

iraitz lazkano eta Julia Monge gorpuzkietako bat eramaten Elgoibarko ekitaldian. i.a.

goiena komunitatea 
liburutegia / ELgEta

Gu ere kontalari ekimenaren 
barruan, herriko 5 eta 8 urte 
bitarteko bost neskatilak egingo 
dute gaur ipuin kontalari saioa 
liburutegian. Maia Erostarbek,  
Alazne Lozanok, Uxue Martinek, 
Janire Lopezek eta Irargi Ortu-
zarrek kontatuko dituzte ipuinak, 
17:00etan. Saioa euskaraz izan-
go da eta irekia. Gogoratu inte-
resa duen edonork konta ditza-
keela ipuinak liburutegian, eta 
urte osoan zehar dagoela zaba-
lik izen-ematea. 

kontalaritza ikastaroa 
Helduendako, berriz, kontalari-
tza tailerra antolatu dugu libu-
rutegian. Bina orduko hiru saio 
izango dira otsailaren 15ean,  
22an eta martxoaren 1ean. Ipuin 
kontalari Eneko Haritzak gida-
tuko du tailerra, eta saioak 
18:30etik 20:30era izango dira.

Haritza 2011a ezkero dabil jen-
daurrean ipuinak kontatzen. 
Istorioak kontatzeko trebetasu-
na lantzeko tailerrak ere egiten 
ditu. "Bizitzako alor eta une 
askotan lagun diezaguke isto-
rioak kontatzen jakiteak", dio.

bost neskatilak egingo dute 
ipuin kontalari saioa gaur
Helduendako, bestalde, kontalaritza tailerra antolatu du 
liburutegiak eta zabalik dago izena emateko epea

Gaur, San Blas opilak egiten 
emango dute goiza Elgetako He-
rri Eskolan. Urteroko hitzordua 
da, eta aurten ere amantalak 
jantzi eta arrabolak eskuan opi-
lak egiteko orea prestatuko dute 
ikastetxean. Lehen Hezkuntzako 
ikasleek eta 5 urteko gelako 
neska-mutikoek egingo dute lan 
hori. Haur Hezkuntzako gaine-
rako umeendako ere prestatuko 
dituzte opilak. Eskola amaitu-
takoan etxera eramango dute 
orea labean sartu eta egosteko.

Arantzeta auzoko San Blas 
ermitan ere ospatuko dute, aur-
ten, patroiaren eguna. Urtero 
moduan, auzotarrek meza ira-
garri dute. Domekan izango da, 
12:00etan.

Opilak eskolan eta 
meza Arantzetako 
San Blas ermitan

l.Z. ELgEta
Zornotzarra da Mikel Inunziaga 
Inun, eta zuzeneko emanaldia 
egingo du bihar, 19:30ean, Spa-
loian. Da nola diskoa aurkezte-
ra dator. Bigarren lan horretan 
hainbat idazle euskaldunen be-
deratzi olerki eraman ditu pop 
musikara, eta Elgetan eskainiko 
ditu. Berreginez izeneko lehe-
nengo diskoko abestiak ere joko  
ditu, ziurrenik. Sarrera doan 
da. Otsaileko lehenengo ema-
naldia izango da; izan ere, bes-
te lau iragarri dituzte antzokiko 
arduradunek –ikus 41. orria–.

'da nola' diskoa aurkeztuko du 
inun abeslariak bihar spaloian
otsaileko lehenengo kontzertua izango da, eta beste lau 
ere iragarri dituzte kafe antzokiko arduradunek

Mikel inunziaga Inun. inun
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Pake Leku erretiratuen elkar-
tekoek Santa Ageda bezperako 
kantuak abestuko dituzte za-
patuan, kalean, Aloña abesba-
tzarekin batera. Horixe izango 
da otsailerako antolatu duten 
lehen ekitaldia. Hilaren 12an 
antzerkia egingo dute eta 14an 
hitzaldia. Ostegun Gizen eguna 
eta Inauteriak ere ospatuko 
dituzte. 

Santa Ageda 
kantuekin hasiko dute 
otsaila Pake Lekun 

1999an jaiotako 85 gaztetxo dira 
aurtengo kintoak eta domeka 
goizean kalez kale ibiliko dira 
Santa Agedako kantuak abestuz 
eta dirua batuz. Multzoan, gai-
nera, soinua eta panderoa jotzen 
duten asko daude, eta musikak 
lagunduta abestuko dute. 
08:00etan elkartuko dira, Foruen 
plazan; hurrengo zapatuan au-
zoetara joango dira. 

Aurtengo 85 kintoek 
kantuan egingo dute 
kaleetan domekan 

Berezao auzora joateko bidea 
zabaltzeko eta espaloia jartzeko 
eskaera egin gura diote hango 
auzotarrek Oñatiko Udalari, 
eta firmak batzen hasi dira es-
kaera babesteko. Martxoaren 
3a arte bilduko dituzte sinadu-
rak, eta herriko bi tokitan jarri 
dituzte orriak horretarako: Bi-
zipoz Kafen eta Txantxiku Ikas-
tolan.

Berezaorako bidean 
espaloia jartzeko 
eskatuko diote Udalari

Erdiguneko oinezkoen kaleetan 
bizi diren herritarrei, ordutegi 
barruan zamalanak egiteko, etxe 
atarira autoz sartzeko aukera 
eman zien Udalak. Horretarako, 
autoaren matrikula jakinarazi 
behar izan zuten baimen txar-
tela gertatzeko. Txartel horiek 
eskuragarri daude dagoeneko 
udaletxean. Goizetan egin ahal 
izango dira zamalanak.

Zamalanetarako 
txartelak udaletxean 
har daitezke

oihana elortza oñati
Onartutako araua ez da propio 
horretarako egindakoa, hiri pla-
neamenduko lehengo arau baten 
aldaketa baizik. "2006ko arau 
ordezkoak edo subsidiarioak dira 
Oñatiko hirigintza planeamendua 
arautzen dutenak eta urte hartan 
harrobi jarduera baimentzen zen. 
Orain egin duguna da arau ho-
rietako bat aldatu handitzea ga-
larazteko", azaldu du Mikel Biain 
alkateak. "Horrela, Udalak hiri-
gintza mailan bere esku duen 
instrumentu eraginkorrenean, 
arau subsidiarioetan, aldaketa 
egin du oztopoa jartzeko harrobia 
handitzeari", jarraitu du.

Behin-behingoz onartu dute 
araua, eta alegazio tartea zabal-
du dute, baina egon daitezkeen 
lizentzia eskaerak bertan behera 
gelditzen dira eremu horretan.

ingurumena 
Urtarrileko osoko bilkuran aho 
batez hartutako erabaki horrek 
dio erauzketa jarduerak, harro-
bia, meategia edo antzerako jar-

duerak ez direla baimentzen 
abelazkuntza eta nekazaritza 
babestuko gune horretan. Egun-
go jarduera errespetatzen da, 
baina bere mugen barruan ez du 
uzten handitzea.

Handitzeko proiektuaren asmoa 
2006a ezkero dator: "Jakin dugu 
Jaurlaritzarekin tratua egon zela 
egun harrobia ustiatzen duen 
enpresarekin, eremu zati bat ez 
ustiatzearen ordez beste zati bat 
ustiatzeko. Baina ez dago inon 
jasota. Duela hamar bat urte en-
presak handitzeko proiektua 
aurkeztu zuen, egungoaren an-
tzekoa. Kontrakotasunak egon 
ziren orduan ere, baina hantxe 
gelditu zen eta 2015eko martxoan 
berriz azaleratu zen", dio Mikel 
Biainek. 

Aridos Aloña enpresak handi-
tzeko proiektua Jaurlaritzari 
aurkeztu zionean, inpaktu txos-
tena eskatu zion enpresari, eta 
Oñatiko Udalari iritzia. Ordutik 
hona, asmo horren kontrako mo-
zioak, adierazpenak eta alegazioak 
jarri ditu Oñatiko Udalak, batez 
ere, ingurumen babeserako arra-
zoiak argudiatuta. Jaurlaritza-
rekin bilerak egin ditu, baina 
oraindik ez dute inolako eran-
tzunik jaso. 

Enpresak ingurumen-inpak-
tuari buruz egindako azterketa-
ren ondorioak, bestalde, oso aza-
lekoak dira, alkatearen esanetan. 
Azken erabakia Jaurlaritzako 
Industria Sailak du, baina, au-
rretik, txostenari erantzuna eman 
behar dio. "Uste dugu, benetan, 
Jaurlaritza gaiarekiko sentsiblea 
izango dela eta proiektuari ezez-
koa emango diola. Egia da Natu-
ra 200 eremuan egon daitekeela 
harrobi jarduera, baina oso behar-
tua da hori. Ez dugu ikusten 
Arantzazun hori onartu daite-
keenik", dio Mikel Biainek.    

aridos aloña enpresak harrobiaren azalera bikoiztu gura du, 52.300 metro koadrotik 100.000 metro koadrora pasatuta. o.e.

beste pauso bat harrobia 
handitzea galarazteko
arau subsidiarioak aldatu ditu oñatiko udalak, aho batez, abelazkuntzako eta 
nekazaritzako lurzoru babestuan halako jarduerarik ez baimentzeko. ingurumen 
babeserako arrazoiak argudiatu ditu sarri udalak handitzearen kontra egoteko 

JAurlAritZAk eZ du 
orAindik 
erAntZunik eMAn, 
eZtA inpAktu 
tXoStenAri ere

Gaur egingo dituzte plazako 
haritzaren mendeurren ekitaldiak
18:30ean kontzejupean elkartu eta gernikako arbolaren 
ondora joango dira; 100 kandela piztuko dituzte

o.e. oñati
Mendeurrena bete da aste ho-
netan Gernikako Arbolaren kimu 
bat Oñatin landatu zutela, eta 
hori ospatuko dute gaur, egu-
bakoitza. "Atzo, otsailak 2, bete 
ziren 100 urte landatu zutela, 
baina pentsatu dugu egubakoi-
tza egun aproposagoa zela he-
rritarrak batu eta ospakizuna 
egiteko, eta horregatik izango 
da gaur", azaldu du Mikel Biain 
alkateak.

adierazpena 
Biainen esanetan, ekitaldia "sin-
plea baina sinbolikoa" izango 
da. 18:30ean elkartuko dira kon-
tzejupean eta haritzaren ondo-
raino joango dira gero. Udal 
Musika Bandak, txistulariek, 
abesbatzek eta dantzariek har-
tuko dute parte, besteak beste, 
ospakizun ekitaldian. "Zuhai-
tzaren ondora joan, kantuak 

abestu eta 100 kandela piztuko 
ditugu, piztu eta itzali. Oroiga-
rri bat ere jarriko dugu haritza-
ren ondoan", zehaztu du alkateak. 
Herritar guztiak daude gonbi-
datuta ekitaldira joateko. Joan 
den asteko osoko bilkuran ere 
deialdi egin zien alkateak he-
rritarrei udalbatza osoaren ize-
nean haritzaren mendeurreneko 
ospakizunean parte hartzeko.

Udalbatzak, gainera, urteurren 
horri lotutako adierazpen ins-
tituzionala adostu eta onartu 
zuen aho batez. Gogora ekarri 
zuten duela 100 urteko udalba-
tzak kimu hori landatzeko har-
tu zuen erabakia, eta haritz 
horrek duen esanahia ere jaso 
dute testuan. "Egun ezagutzen 
dugun abertzaletasunaren au-
rreko ikurra da, agintari asko-
ren gainetik foruen errespetua 
irudikatzen duena", Biainek 
azaldu zuen moduan.
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bi proiektu aurkeztu dituzte 
biziPoz programako kideek
Denboraren bankua eta elkarri entzuteko tailerraren 
proiektua landu dituzte parte-hartzaileek 

A.t oñati
Eman diote bukaera BiziPoz 
programaren bigarren aldiari. 
Oraingoan adimen emozionala 
eta osasun gaiak landu dituzte 
tailerretan, eta gero, parte-har-
tzaileek taldetan banatuta bi 
proiektu eraman dituzte aurre-
ra: denboraren bankua eta el-
karri entzuteko proiektua. 55 
urtetik gorako pertsonendako 
da programa

Proiektuak
Aurrera eraman duten proiektu 
batean, denboraren bankua sus-

tatu nahi izan dute Oñatin. Ber-
tan aztertu dute bakoitzak dau-
kan denbora nola trukatu deza-
keten beste pertsona batzuekin 
edota zein onura ekar ditzakeen 
herri batean horrelako iniziati-
ba bat aurrera eramateak.

Bestean, elkarri entzuteko tai-
lerraren proiektua eraman dute 
aurrera. Gainera, proiektuarekin 
aurrera jarraituko dute eta tai-
lerrak antolatu dituzte interesa 
duten edozein herritarrendako. 
Otsailaren 18an, zapatua, 
18:00-20:00etara doan Eltzian 
egingo dute lehenengo saiora.

Euskadiko Eskubaloi Federa-
zioko presidente kargua hartu 
zuen Oñatin bizi den Jose Ma-
nuel Ruiz de Cenzanok 2013ko  
martxoaren 18an eta berriki 
berraukeratua izan da, aldeko 
37 botorekin. Beste hautagai 
Jose Angel Garciak 7 boto es-
kuratu ditu eta bik zuri bozka-
tu dute. Barakaldon jaio bazen 
ere, Oñatin daramatza Ruiz de 
Cenzanok ia 40 urte eta eskuba-
loiari lotuta egin du bizitza guz-
tia. Eskubaloi jokalari izan zen 
lehenik eta entrenatzaile ondo-
ren. 2009an aurkeztu zen lehe-
nengoz Federazioko presidente 
kargura eta ez zuen lortu. 2013an 
aukeratu zuten eta orain, be-
rraukeratu egin dute. 

Jose Manuel Ruiz de 
Cenzano, berriz ere 
Federazioko presidente

Martxoaren 4an egingo da, Zu-
bikoa kiroldegian, eta 0 eta 24 
urte bitarteko umeen gurasoei 
dago zuzenduta. Ikastaroak "haur 
txikiak igeriketan murgiltzeko 
baliabideak eta ezagutzak" es-
kainiko ditu. Haurtxoaren pro-
zesu psikomotorra nolakoa den, 
eta aurreneko bi urteetan honi 
etekina ateratzeko teknikak era-
kutsiko dira. Sekretu psikomo-
torrak ezagutu ondoren prakti-
kara joko da. Lara Martin izan-
go da irakaslea. 

Interesatuek izena eman behar-
ko dute otsailaren 21a baino 
lehen. Abonatuek 8 euro ordain-
duko dituzte eta ez abonatuek 
12. Ikastaroa 15:30ean hasi eta 
19:00etan bukatuko da. 

Gurasoendako ur 
estimulazio ikastaroa, 
martxoaren 4an

Miren Arregi oñati
Otsailaren 15erako utzi beharko 
dute karitateko mojek San Mar-
tin egoitza. Jakina zen aurtengo 
udaberrian utzi beharko zutela, 
150 urte oñatiarren zerbitzura 
lan egin ostean. Baina berriki 
baieztatu ahal izan dietenaren 
arabera, 15 egunen buruan utzi 
beharko dute etxea: "Pentsatzen 
dut gehienak joan beharko dire-
la hilaren 15a baino lehen, eta 
ni hemen geldituko naizela ko-
munitatekoak direnak antolatzen 
joateko. Ordenagailuak, hainbat 
altzari... gureak dira eta horiek 
batzen eta antolatzen geldituko 
naizela pentsatzen dut", esan du 
Sor Mirarik, ama nagusiak. 

Gutxi gorabeherako dataren 
jakitun badira ere, ez dakite non 
egin beharko duten hemendik 
aurrerako bizitza. "Oraindik ez 
dakigu nora joango garen. 11 
gara eta, seguru asko, ez gara 
denok toki berera joango", adie-
razi du ama nagusiak. Gurako 
lukete, hori bai, Euskal Herrian 
gelditu ahal izatea. "Gu Donos-
tiako Probintzialaren barruan 
gaude eta orain gure probintzia-
la Leongoarekin elkartu da. Es-
painiako iparraldean edozein 
tokitara bidal gaitzakete".  

Toki aldaketak eurengan sortu 
dituen sentimenduen gainean 
galdetuta, adierazi du "endredo 
handia" dela, baina bereziki "pena 
handia" sentitzen dutela. 

mojak omentzeko liburua 
Karitateko mojek 150 urtetan 
Oñatin egindako lanari nolabai-
teko aitortza egiteko asmoarekin, 
liburu bat osatzen ari da Iñazio 
Irizar. Dagoeneko nahiko aurre-
ratuta du, eta apirilaren 1ean, 
zapatua, egingo da horren aur-
kezpena, San Martin egoitzan 
bertan. Liburuan 250 argazki 
inguru jasoko ditu Irizarrek, 
horietako 40 bat herritarrek utzi-
takoak. Hain zuzen ere, otsaila-
ren 10era arte jasoko ditu herri-
tarrek argazkiak Irizarrek. "Ar-

gazki zaharrena 1920koa da, 
ospitaleko ikasleei ateratako 
argazki bat. Eta berriena bihar 
bertan aterako dugu, Remigio 
Biaini egoitzan egingo zaion ome-
naldian. Txukuna ateratzen bada, 
sartuko dut liburuan", adierazi 
du Irizarrek.  

omenaldia, apirilaren 2an 
Liburuaren aurkezpenaren biha-
ramunean, apirilaren 2an, hain 
zuzen ere, omenaldia egingo zaie 
karitateko mojei: "Gaur egun 
San Martin egoitzan dauden mo-
jak egongo dira omenaldian eta 
iraganeko ama nagusiak ere eto-
rriko dira", dio Irizarrek, ome-
naldiaz galdetuta. Goizeko ha-
maiketan hasiko da ospakizuna,  
San Migel parrokian egingo den 
mezarekin. "Mezan dantzariek 
eta bertsolariek ere hartuko dute 
parte eta ondoren kontzertua 
egingo da. Hor Oñatiko Banda 

eta abesbatzak arituko dira;  hala 
nola Oñati Abesbatza, Ganbara 
Abesbatza eta Musika Eskolako 
eta Txantxiku Ikastolako abes-
batza". Omenaldia bukatzeko, 
2016ko azaroan hil den Leonard 
Cohen musikariaren abesti eza-
gunenetako bat abestuko dute 
Olaitturri Elkarteko kideek. Ale-
luia kantua, hain zuzen ere.

1864a ezkero oñatin 
Karitateko ahizpen komunitatea 
1864an iritsi zen Oñatira. Haur 
eta gaztetxoei eskolak emateaz 
gain, ospitale zaharreko ardura 
izan zuten, umezurtz eta babes 
bariko herritarrei laguntza es-
kainita. 1966an ospitale zaharra 
bota zuten, han institutua erai-
kitzeko. Gaur egungo San Martin 
egoitza egin bitartean, karitate-
ko mojak eta gaixoak Etxaluzen 
egon ziren, hamabi urtez. 1974az 
geroztik San Martin egoitzan 
bizi dira karitateko ahizpak, eta 
bertako egoitzaren ardura izan 
dute urte hauetan guztietan. 11 
ahizpa bizi dira gaur egun ko-
munitatean. Oñatiarren zerbi-
tzura 150 urtez lan egin ostean, 
otsailaren 15a baino lehen utzi-
ko dute Oñati oraindik bertan 
dauden ahizpek.

Urtarrilean egoitza kanpoan ateratako argazkia –hiru ahizpa falta dira–. roberTo Plazaola

Parte-hartzaileak diplomak eskuetan dituztela. amaia TxinTxurreTa 

otsailaren 15erako utzi 
beharko dute egoitza
udaberrian joatekoak zirela esan zen, baina, azkenean, otsailaren 15a baino lehen 
utzi beharko dute san Martin egoitza bertan dauden karitateko 11 ahizpek. 1964an 
iritsi ziren oñatira eta gaixoen zaintzara bideratu dute euren bizitza

otSAilAren 10erA 
Arte JASoko ditu 
iñAZio iriZArrek 
MoJekin lotutAko 
ArgAZkiAk
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eneko Azurmendi oñati
Sasoi betean daude eskubaloiko 
senior mailako gizonezkoen bi 
taldeak. Goren-gorenean daude 
bai Izarraitz-Muñoz Aloña Men-
di, baita Muñoz-Izarraitz Aloña 
Mendi ere.

Lehen taldea, Izarraitz-Muñoz 
Aloña Mendi, Euskadiko Senior 
Ligako liderra da, hamahiru 
partidu irabazita, bi berdinduta 
eta bakarra galduta. Bigarren 
sailkatua, Basauri Indupime, bi 
puntura dago.

Muñoz-Izarraitz Aloña Men-
diri dagokionez, lehen sailkatua 
da Gipuzkoako 2. Lurraldeko 
Txapelketan, partidurik galdu 
gabe –hamaika partidu irabazi-
ta eta bakarra berdinduta–. 

Bi liga ezberdinetan jokatzen 
badute ere, argi dute talde ba-
karra direla, eta behin eta berriz 
azpimarratzen dute horrek dau-
kan garrantzia, bai kantxan, 

baita kantxatik kanpo ere. "Ha-
sieratik garbi izan dugu talde 
bat izan behar ginela, eta ez 
ditugu bi taldeak bereizten. Jo-
katzeko momentuan eta deialdia 
egiteko momentuan bakarrik 
bereizten dira bi taldeak; gai-

nontzekoa elkarrekin egiten 
dugu guztiok", azaldu du Aitor 
Aranburuk, lehen taldeko en-
trenatzaileak. 

Bere garaian, senior mailan 
bi talde egon zirenean, "oso be-
reizita" egon ziren eta gauzak 

ez ziren ondo irten, Aranburu-
ren esanetan. "Orain, plantea-
mendu berri honekin, ikusten 
da eraginkorra dela bi taldeek 
talde bakar moduan funtziona-
tzea", gaineratu du. 

igoera helburu 
Biek ala biek mailaz igotzea 
dute helburu aurtengo denbo-
raldian. Izarraitz-Muñoz Aloña 
Mendi iaz ere goiko postuetan 
ibili zen, baina ezin izan zuen 
igoera lortu. Aurten, gaur-gaur-
koz daukan lehenengo postuari 
eusten badio, igoera fasea joka-
tzeko aukera izango du. Horre-
tarako, hurrengo pausoa aste-
buru honetan Ford Mugarriren 
aurkako derbia izango da, Arra-
saten.

Muñoz-Izarraitz Aloña Men-
diri dagokionez, helburu nagu-
sia jokalarien prestakuntza da. 
"Lehen helburua, betiere, joka-
larien formazioa da. Esperientzia 
hartu, lehiatu eta lehen taldean 
bajaren bat badago, jokatzeko 
moduan egon daitezen da gura 
duguna", azaldu du Francisco 
Benitok, bigarren taldeko en-
trenatzaileak. Helburu nagusia 
hori bada ere, taldea egiten ari 
den denboraldia ikusita, igoera 
ere helburu bilakatu da. "Ea 
igoera lortzen dugun. Hala, da-
torren denboraldian lehiakor-
tasun handiagoa izango dute 
jokalariek, eta, formazio horri 
begira, pauso bat aurrera egin 
ahal izango dute Gipuzkoako I. 
Lurraldeko Txapelketan", dio 
Benitok.

Igoera hori lortzeko, nahikoa 
izango dute lehenengo bi pos-
tuetan sailkatzea, eta, orain ar-
tekoa ikusita, hiru talde egongo 
dira bi postu horiengatik borro-
kan, sei partiduren faltan. As-
teburu honetan, Egia Kata Ta-
berna taldea hartuko du Beni-
toren taldeak, Zubikoan.

neskak, atzetik aurrera
Emakumezkoen Euskadiko Se-
nior Mailan, denboraldi hasiera 
txarrari buelta ematen ari da 
pixkanaka Iturritxo Taberna 
Aloña Mendi. "Gabonetatik buel-
tan, partidu bat irabazi dugu 
eta bi galdu, baina azkena Bera 
Beraren aurka izan da, gauza 
jakina zen. Gure aurkari zuze-
nari irabazi egin diogu, eta ea 
pixkanaka egoerari erabateko 
buelta ematen diogun", azaldu 
du Ixone Lizarra entrenatzaileak. 
Asteburu honetan Elgoibar tal-
dea hartuko dute, etxean.

Eskubaloiko seniorren bi taldeak batera entrenatzen dira eta talde bakarra direla diote, nahiz eta bi ligatan jokatu. mireia bikuña

Senior mailako 
bi taldeak, lider
Denboraldi bikaina egiten ari dira gizonezkoen senior mailako bi taldeak; Euskadiko 
Ligan, izarraitz-Muñoz aloña Mendik lehenengo postua sendotu du pulpori irabazita 
eta 2. Lurraldeko txapelketan, Muñoz-izarraitz aloña Mendik ez du partidurik galdu

Seniorretako bi taldeetan 
jokatzen dute jokalari 
batzuek. Horietako bat da 
Josu arenaza.
ia astebururo bi partidu 
jokatzen dituzue. 
bai, eta, batzuetan, egun 
berean eta elkarren 
segidan ere bai. bost edo 
sei jokalari gaude egoera 
honetan.
gustura bai, baina 
nekatuta ere bukatuko 
duzue, ezta? 
gustura bai, eta, emaitzek 
laguntzen dutenean, are 
gusturago. Hala ere, 
denboraldia luzea da eta 
nekatuta amaitzen dugu. 
baina guk nahi dugulako 
gaude egoera honetan. 
bi taldeak batera 
entrenatzen zarete. Zer 
iruditzen zaizue 
sistema hori jokalarioi? 
Hasieratik garbi genuen ez 
ginela bi talde, baizik eta bi 
ligatan banatuta jokatzen 
duen talde bakarra. 
gainera, denbora laburra 
daramagunontzat oso 
lagungarria da 
nagusiagoen esperientzia, 
aurrera egiteko eta 
hobetzeko.
Alde handia dago liga 
batean zein bestean 
jokatu? 
bai, diferentzia handia da. 
nazionaleko taldeen aurka 
jokatzen duzunean, asko 
nabaritzen da. Jokaldiak 
azkarragoak dira eta 
jaurtiketak ere bai, 
indartsuagoak eta hobeto 
botatakoak. 

m.b.

"talde bat 
gara, bi ligatan 
banatuta"
Josu arenaza 
aLoña MEnDiko atEzaina

aloña mendiko eskubaloi sailak bazkidetze kanpaina jarri du abian 
dagoeneko.

adierazi dutenez, sailari bultzada ekonomikoa ematea da 
kanpaina horren helburua. Horretarako, urtean 15 euro jarri 
beharko ditu bazkide izan nahi duenak, eta, bazkide izanda, urtean 
zehar egingo diren hainbat zozketatan parte hartu ahal izango du.

bazkide egiteko aukera hemendik aurrera zapatu arratsaldeetan 
zubikoan jokatuko diren partiduetan egongo da. 

gaur egun, 400 bazkidetik gora ditu aloña mendiko eskubaloi 
sailak. Jokalariei dagokienez ere osasuntsu dago. kimuetatik 
aurrera hamalau talde daude eta gazteagoentzat eskola ere 
badago. eskolan beste hiru bat talde daude.

bazkidetze kanpaina, abian
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eneko Azurmendi oñati
Orain dela zazpi urte, Ander 
Lizarralde Pertzi bertsolariak 
Pertzuak izeneko grabazio bat 
argitaratu zuen, hainbat bertso 
eta ateraldi batzen zituena.

Orain, orduko disko hari ja-
rraipena eman nahi izan dio 
Pertzi-k, baina beste bi bertso-
larirekin batera, Urko Arregi-
rekin eta Gontzal Belategirekin. 
"Lehenik, haren antzeko proiek-
tu bat egitea bururatu zitzaigun, 
baina ni bakarrik izan beharrean, 
hiru bertsolari. Beraz, data zehaz-
tu genuen, eta data horretarako 
nork bere produkzioa egin zuen. 
Ondoren, guztiak batu eta disko 
baten sartu genituen", azaldu 
du Pertzi-k.

70 minutuko grabazioa da, 
hiru bertsolarien ekoizpenak 
batzen dituena. Esan bezala, 
Lizarralderen bertso eta ateral-
diak pertzuak dira, Arregirenek 
urkoplak eta Belategirenak ber-
tzalak. "Guztiok ez dugu bertso 
kantitate bera diskoan, ez da 
hain zehatza", dio Pertzi-k.

Oro har, kritika soziala egiten 
da, gai politikoak jorratzen dira, 
eta gogoeta filosofikoak eta gi-
zakiari loturikoak ere batzen 
ditu grabazioak.

Pertzuak atalak hainbat kri-
tika eta hausnarketa batzen ditu. 
"Gizakiaren kontrako bertso 
batzuk ditut, lanaren aurkako 
errezitaldi batzuk, gizakiak Wha-
tsappi ematen dion erabilera 
ere kuestionatzen dut. Hori da, 
gutxi gorabehera, lantzen duda-
na", adierazi du Pertzi-k.

Urkoplak atalari dagokionez, 
hiru sorta ezberdinetan banatzen 
dira, Arregiren esanetan. "Ba-
tetik, normalean pentsatzen ez 
ditugun gauzak jorratzen ditut, 
modu ironikoan. Bestetik, au-
tobusean gertatzen diren kontuez 

dihardut, eta, azkenik, telebistan 
haurrek ikusten dituzten pro-
gramen gainean ere hausnartu 
nahi izan dut".

Azkenik, bertzalak atalean, 
"probokatzaile" ibili dela aitor-
tu du Belategik. "Punken kontra 
egin dut, baita klase politikoaren 
kontra ere", dio.

aurkezpena, antixenean 
Pasa den egubakoitzean aurkez-
tu zuten diskoa, Antixena gaz-
tetxean. "Jende dezente batu zen 
eta animatuta egon ziren, gai-
nera. Alde horretatik, gu ere 
oso gustura gelditu ginen", onar-
tu du Pertzi-k.

Diskoan agertzen diren bertso 
eta ateraldietatik hautaketa bat 
egin, eta horiek errezitatu zi-
tuzten aurkezpenean. "Guztia 
errezitatzea oso luze joango zela 
iruditu zitzaigun; beraz, hauta-
keta bat egitea erabaki genuen. 
Gutxi gorabehera, erdi-edo erre-
zitatu genuen".

Diskoa Arrano tabernan dago 
salgai, 3 euroren truke.

Urko arregi, gontzal Belategi eta ander lizarralde Pertzi, diskoaren aurkezpenean, antixena gaztetxean. imanol Soriano

'garbantzuak': pertzuak, 
urkoplak eta bertzalak 
ander Lizarralde, urko arregi eta gontzal belategi bertsolariek sortutako grabazioa da 
Garbantzuak; bertsoetan oinarrituta badago ere, ateraldiak eta koplak ere batzen ditu 
pasa den egubakoitzean antixena gaztetxean aurkeztu zuten disko horrek

70 Minutuko 
grAbAZioA dA, Hiru 
bertSolAriren 
ekoiZpenAk bAtZen 
dituenA

Herstura taldearen kontzertua olakuako jaietan. imanol Soriano

Herstura taldeak disko berria 
argitaratuko du: 'Metamorfobia'
otsailaren 25ean izango da aurkezpena, gaztelekuan, 
Willis Drummond taldearekin joko duten kontzertuan

e.A. oñati
Herstura musika talde oñatia-
rrak hirugarren lana grabatu 
berri du, Metamorfobia izenekoa, 
eta hilabete honetan aurkeztuko 
du. Hain zuzen ere, otsailaren 
25ean Oñatiko gaztelekuan izan-
go da disko berriaren aurkez-
pena, Willis Drummond talde 
ezagunarekin batera eskainiko 
duten kontzertuan.

Zazpi abestiz osatutako lana 
da Metamorfobia, lehengo mu-
sika estiloari eutsiz, Jagoba 
Martin Herstura taldeko kidea-
ren esanetan. "Nahiko berdintsua 
da disko berria. Desberdintasun 
bakarra, agian, abesti luzexea-
goak direla, baina, bestela, oso 
antzerakoa da", adierazi du. 

Andoaingo Garate estudioan 
grabatu du diskoa talde oñatia-
rrak. "Grabatu, nahastu eta mas-
terizatu astebetean egin dugu, 
guztia ondo joan da", azpima-
rratu du Martinek. 

Hirugarren lana 
Esan bezala, taldearen hiruga-
rren lana da Metamorfobia. Izan 
ere, aurretik beste bi lan ere 
badituzte oñatiarrek. Batetik, 
Herstura, lehenengoa, sei abes-
tiz osatutakoa. Eta, bestetik, 
Annuis Coeptis, lau abestiz osa-
tutakoa.

Honako hauek osatzen dute 
taldea: Jagoba Martin gitarra 
eta ahotsak; Xabi Pico gitarra 
eta ahotsak; Unai Pata baxua 
eta ahotsak eta Mikel Marco 
bateria eta ahotsak.

kontzertuan diskoa salgai
Otsailaren 25eko kontzertuan 
jarriko dute salgai diskoa. "Orain-
dik ez dugu erabaki ze preziotan 
egongo den salgai, baina kon-
tzertuan erosteko aukera egon-
go da. Gainera, herriko taberna 
batzuetan ere jarriko dugu or-
dutik aurrera", nabarmendu du 
Martinek.

Asteburu hau ere ekintzaz be-
teta dator Antixena gaztetxean. 
Gaur, egubakoitza, 22:00etan, 
Antixeneko I. Mus Txapelketa 
jokatuko da. Izen-ematea doan 
izango da eta herritar oro dau-
de parte hartzera gonbidatuta. 
Nahi duenarentzat, gaztetxean 
bertan afaltzeko aukera egongo 
da eta barra zerbitzua ere es-
kainiko dute.

Bestalde, punk, rock eta oi! 
doinuak izango dira nagusi otsai-
leko lehen zapatuan Antixenean. 
Arrasatetik WC taldea etorriko 
da, aski ezagunak herrian zein 
gaztetxean. Eta Txipittuk eta 
Txuak Oñatiko ordezkaritza 
beteko dute.

 Nabarmentzekoa da Txua tal-
deak bigarren kontzertua eskai-
niko duela eta Oñatin joko duen 
lehenengoa.

Kontzertua bihar, zapatua, 
izango da, 22:00etan, Antixena 
gaztetxean.

Mus txapelketa eta 
musika, asteburuan 
Antixenean 
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X. urzelai / e. Azurmendi arrasatE
Euskadiko Triatloi Federazioak 
2016ko Euskal Herriko duatloi 
eta triatloi zirkuituetan onenak 
izan direnak saritu zituen joan 
den domekan, eta horien artean 
bost debagoiendar daude. Gai-
nera, taldeka Euskadiko duatloi 
txapelketan egindako lanagatik 
Antxintxikak hirugarren saria 
jaso zuen. Bada, aste barruan 

GOIENAk hitzordua egin du 
eurekin.

sorpresa nere arregirendako 
Nere Arregik sorpresaz hartu 
zuen Euskadiko duatloi txapel-
dunaren saria, distantzia mo-
tzean: "Distantzia luzeak nituen 
buruan, eta motzak kalitatezko 
entrenamendu gisa hartu nituen. 
Bada, distantzia luzeko lehenen-

go lasterketa hasi eta bigarren 
kilometroan lesionatu egin nin-
tzen; beraz, pentsa... Gainera, 
arauak aldatu egin dituzte, Ar-
bizuraino joan nintzen lehiatze-
ra eguraldi oso txarrarekin, 
zirkuituan puntuak batzeko 
derrigorrezkoa zelakoan, eta 
han esan zidan epaile batek ez 
nuela zertan Nafarroara joan. 
Baina bai, lesionatuta nagoen 

honetan, halako sariek poztasu-
na ematen dute". 

Hernandez, gasteizen bikain 
Oliver Hernandez Euskadiko 
ironman distantziako txapeldu-
norde izan da, ekainean Gastei-
zen egindako lan onari esker: 
"Sailkapen orokorrean zazpiga-
rrena izan nintzen, eta bigarren 
euskalduna. Oso pozik geratu 
nintzen, nazioarteko jende oso 
ona zegoen-eta lasterketan; guz-
tira, 1.000 atleta inguru batu 
ginen. Gustura ibili nintzen, 
batez ere, igeriketako eta bizi-
kletako tarteetan. Maratoian 
krisialdia izan nuen, baina las-
terketa erditik aurrera buelta 
eman nion gorputzari".

Hiru modalitatetan txukun 
Hori da Alejandro Altunak –triat-
loiko beterano 2 mailan Euska-
diko txapeldunorde– azpimarra-
tzen duena: "Kirol honetan ez 
du balio gauza batean oso ona 
izateak. Igerian, bizikletan, ko-
rrika... Denean eman behar da 
neurria, eta hori ez da batere 
erraza. Bestalde, komeni da es-
print lasterketetan hastea, mo-
tzak direlako; gero egongo da 
aukera luzeagoak egiteko.

oñatin parte hartzea, zalantzan 
Hain zuzen, hori da kirol hone-
tan iaz hasi zen Miren Josune 
Bikuñari –duatloiko beterano 
mailan Euskadiko txapeldunor-
de– gertatzen zaiona, errespetua 
ematen diola Oñatin parte har-
tzeak: "Hasiberria izateko emai-
tza onak batu ditut, baina Oña-
tikoa distantzia olinpiarra da, 
eta gainera, ni oñatiarra izanda... 
presio larregi izango da", dio, 
barrez. Martxoaren 19an izango 
da Oñatiko lasterketa, baina 
martxoaren 11ra aldatzeko au-
kera dute oraindik.

Ezkerretik hasita alejandro altuna, Miren Josune Bikuña, nere arregi eta oliver Hernandez. e.azurmendi

federazioaren galan 
ibarrekoak protagonista
TriaTloia  nere arregik, Miren josune bikuñak, Mikel ugartek, alejandro altunak eta 
oliver Hernandezek saria jaso zuten domekan, itziarren, 2016an duatloian eta 
triatloian egindako lanagatik. taldeka, antxintxika taldeak ere jaso zuen saria

aleJandro altuna  
atLEta

"gaur egun zirkuituan aurrean 
egoteko erregularra izatea 
ezinbestekoa da. urtea indartsu 
hasten duena amaierarako erre 
egiten da, luzea egiten delako".

oliver Hernandez  
atLEta

"ironman distantzian gaitzena da 
entrenamendu luzeak 
familiarekin eta lanarekin 
bateratzea. urtean bat egin 
daiteke ondo, hortik gora...".

nere arregi 
atLEta

"lesionatuta daramatzat zazpi 
hilabete, eta pozik hartu dut 
saria. zirkuituan puntuazio 
sistema aldatu dutenez, sorpresa 
izan da txapeldun geratu izana".

miren Josune bikuña  
atLEta

"iaz hasi nintzen kirol honetan, 
zerbait ezberdina egitearren, eta 
emaitza politak batzen hasi 
nintzen. asmoa da esperientzia 
batzen jarraitzea".

Eskibel, oñatiarrez inguratuta. i.S.

X.u. arrasatE
Azken urteotan Ford Mugarri 
Arrasate izan da –Basaurirekin 
batera– Euskadiko Txapelketan 
nagusitasuna erakutsi duen tal-
dea. Bizkaitarrek bere horretan 
jarraitzen dute, baina oñatiarrek 
iaztik hona koska bat egin dute 
gora, eta aurrealdeko postuetan 
zebilen taldea izatetik –Arrasa-
teren eta Basauriren atzetik–, 
orain, gainditu egin dituzte, eta 
aurten eurak dira ligan errefe-
rente.

Bada, rolez aldatu duten ho-
netan, domekan indarrak neur-
tuko dituzte Iturripen (11:00), 
eta arrasatearrak errebantxa 
gogoz egongo dira, urrian Zubi-
koan jokatu zuten partiduan 
oñatiarrek errepaso galanta eman 
zieten eta (33-20).

oñatiarrek porrot bakarra 
Izarraitz Muñoz Aloña Mendi 
–28 puntu– sekulako erregular-
tasuna erakusten dabil. Ligako 
bigarren jardunaldiko sustoa 
–32-36 Deustoren kontra– alde 
batera utzita, gainontzeko par-
tidu guztietan batu dute puntu-
ren bat –hamahiru garaipen eta 
bi berdinketa–. Ford Mugarri 
Arrasatek (21 puntu), berriz, 
bost garaipeneko bolada ederra 
zeraman, asteburuan Muskizek 
aurre egin dien arte (30-28).

Ford Mugarri 
eta izarraitz 
Muñoz, rola 
aldatuta
 ESkUBaloia  Domekan bi 
talde horiek derbia 
jokatuko dute iturripen; 
oñatiarrak lider daude
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FutbolA

oHorezko erreg.

Mondra-Aloña Mendi
domeka. 16:30. mojategi.
Aretxabaleta-ordizia
domeka. 16:30. ibarra.

erregional Pref.

idiazabal-Mondra
domeka. 18:00. idiazabal.
beasain-Aretxabaleta
zapatua. 17:00. beasain.
ikasberri-bergara
zapatua. 17:30. azpeitia.

leHen erreg. igoera

Zarautz-Antzuola
zapatua. 18:00. zarautz.

emakumezkoen e.

bergara-Zumaiako
domeka. 12:00. ipintza.
Mondra-Arizmendi
zapatua. 18:00. mojategi.

ArEto FutbolA

euSkadiko TxaPelke.

Corazonistas-udA
domeka. 15:30. gasteiz.
eskoriatza-gora bilbao
zapatua. 18:00. esko.

giPuzkoako TxaP.

p. rangers- Mondrate
domeka. 10:30. oiartzun.

Senior emakumezk.

eskoriatza-Anoeta
gaur. 22:00. manuel m.

sAsKibAloiA

eba

take tolosa-Mu
zapatua. 20:30. usabal.

euSkadiko big. maila

natra oñati-erroibide
zapatua. 18:00. zubikoa.

giPuzk. Senior maila

oiartzungo Saski-Mu
zapatua. 16:30. oiartzun.

giP. bigarren maila

ganbara-Soraluce bke
zapatua. 19:15. andoain.

EsKubAloiA

euSkadiko gizonezk.

ford Mugarri-Aloña M.
domeka. 11:00. iturripe.

euSkadiko emakume. 

Aloña Mendi-elgoibar 
zapatua. 16:00. zubikoa.

giPuzkoako Senior. 

Soraluce bke-urnieta
domeka. 13:00. bergara.

PilotA
Aretxabaletan:
gaur. 19:00. bi partidu.
oñatin:
gaur. 19:00. bi partidu. 
zapatua. 16:15. Partidu 
bat.
eskoriatzan:
gaur. 19:30. Partidu bat.
Arrasaten:
gaur. 20:40. Partidu bat.

astEburuko HitzorDuak

Xabier urzelai arrasatE
Domekako derbira begira jarri 
aurretik, Anaitasunaren kon-
trako porrotaren gainean haus-
nartzeko tartea hartu du Gotzon 
Urzelaik, Aloña Mendiko entre-
natzaileak: "Bagenekien ia dena 
egin beharko genuela ondo. Ba-
loi geldituko baloi bakoitzean 
erakusten zuten kalitatezko 
jokalariak dituztela, eta gu ez 
ginen ondo ibili. Halako kon-
trario bat geratzeko %100a eman 
behar dugu, eta intentsitatean 
ez ginen kopuru horretara iritsi; 
ez, behintzat, lehen zatian. Ea 
Mojategin hori zuzentzen dugun".  

Mondra, berriz, hasi da au-
rrealdeko talde bat izatearen 
prezioa ordaintzen: "Liga hasie-
ran, kontrarioak ez ziren gure 
beldur, erasora egiten zuten. 
Orain, berriz, errespetu handia-
goz jokatzen dute gure kontra, 
atzean sartzen dira defendatze-
ra, eta horrela zailagoa da arris-
ku jokaldiak egitea", dio Josu 
Zubiak. 

Bada, domekan elkarren kon-
tra jokatuko dute, Mojategin 
(16:30). Mondrak bi aste dara-
matza partidurik irabazi barik, 
eta Aloña Mendirendako urrea 
da etxetik kanpora batzen duen 
puntu bakoitza.

udak ordiziaren kontra 
Aretxabaletak, domekan, au-
rrealdekoen borrokan egon gura 
duen Ordiziaren bisita izango 
du Ibarran (16:30). Ordizia zaz-
pigarren dago sailkapenean, eta 
seigarren dago UDA.  

2012an Txonan eta iker agirre lehian; egun, ez daude talde horietan. goiena

derbia etzi, garaipenaren 
bidera itzultzeko asmoz
FUTBola  sailkapeneko aurrealdean jarraitu guran dabilen Mondrak jaitsiera 
postuetatik urruntzeko borrokan dabilen aloña Mendi hartuko du Mojategin, 
domekan. aretxabaletak ere etxean jokatuko du etzi, ordiziaren kontra

ariznoakoak, iazko ekainean, antzuolan egin zuten erakustaldian. goiena

Gipuzkoako gimnastendako egun 
handia bihar, labegaraietan
giMnaSia ErriTMikoa  ariznoa taldeak antolatuta, 
Eskolarteko txapelketako lehen fasea jokatuko dute

X.u. arrasatE
Bihar, zapatua, Labegaraietan 
jokatuko duten txapelketa esko-
larteko A mailako lehenengo 
fasea izango da. Gainera, ama-
teur federatuen mailako lehe-
nengo fasea ere jokatuko dute. 
Goizeko saioa 10:00etatik 14:15era 
egingo dute eta arratsaldekoa 
16:30etik 20:30era –gutxi gora-
behera–.

ibarreko ordezkariekin
Txapelketan Gipuzkoa osotik 
etorritako taldeek hartuko dute 
esku, eta tartean izango dira 

Bergarako Ariznoa taldekoak 
eta Arrasateko Dragoikoak. 

Ariznoakoek goizeko saioan 
bi talde izango dituzte lehian, 
infantilak eta kadeteak, eta bai-
ta bakarkako gimnasta bat ere. 
Arratsaldean beste bi talde lehia-
tuko dira, gazteak eta seniorrak, 
eta bakarka hiru gimnasta ari-
tuko dira.

Arrasateko Dragoikoen parte-
tik, berriz, kadete eta gazte mai-
letako gimnastak lehiatuko dira, 
taldeka eta bakarka; hamazazpi 
gimnasta. Txapelketa osoan, 
berriz, 130 gimnasta batuko dira.

Josu zubia  
MonDrako EntrEnatzaiLEa

"aurten, aloña mendiren partidu 
mordoa ikusi ditut, bai inguruan 
eta baita donostia aldean ere. 
eta gotzonek ere oso ondo 
ezagutzen gaitu. bada, txarto 
hasi ziren, baina oraingo aloña 
mendi ez da liga hasierakoa. 
nortasuna berreskuratu dute, 
eta amaierara arte borrokatzen 
dira. Partidu zaila izango da".

gotzon urzelai 
aLoñako EntrEnatzaiLEa

"oso ondo ikusten dut mondra, 
gorabehera gutxi izan dituzte 
orain arte, eta partidu ona 
egiten ez dutenean ere puntuak 
ateratzeko kapaz dira. 
Jokalarien artean ondo 
konbinatzen ez dutenean ere 
arriskutsuak dira. Jokalariak ez 
ditugu askorik motibatu behar, 
berez da partidu polita".

zelan ikusten duzu kontrarioa?

emakumezkoen erregional 
mailan, arizmendi 
liderraren bisita izango du 
mondrak zapatu 
arratsaldean (18:00, 
mojategi). Titu-ren neskak 
dagoeneko sailkatuta 
daude igoera faserako, eta 
egia da jokoan dauden hiru 
puntuak ez direla 
erabakigarriak, mondra    
–laugarren sailkatuta– fase 
horretatik kanpo geratu da 
eta. baina liderraren 
aurrean liga ondo 
amaitzeko aukera dute 
arrasatearrek. bergarak 
zumaiako hartuko du 
domekan (12:00).

arizmendiren 
bisita bihar
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A. A. arrasatE
Literaturako Nobel saria jaso 
duen autorearen lana euskara-
tzea da  AED elkarteak eta Elkar 
argitaletxeak abiarazitako lehia-
ketaren helburua. Bob Dylan 
musikariaren kantuak itzultze-

ko proposamena egin zuten 
oraingoan, eta hamalau lan jaso 
dituzte. Eguaztenean jakinarazi 
zioten Gartxot Unsain Letona 
donostiarrari harentzako dela 
aurtengo beka. Dylan bezala, 
musikaria da Unsain ere.

kantuen esanahiari fidelagoa 
Jon Basaguren kazetari eta mu-
sikaria eta Maialen Berasategi 
eta Iñigo Roque itzultzaileak 
izan dira epaimahaikideak; AED 
elkarteko Itxaro Artolaren esa-
netan, kostatu zitzaien erabakia 
hartzea. "Bi finalista nabarmen-
du zituzten, eta, azkenean, Un-
sainek aurkeztutakoaren alde 
egin zuten, itzulpen libreagoa 
egin duen arren, kantuen mezua 
eta esanahia hobeto harrapatu 
duela argudiatuta. Urte amaie-
rarako bukatu beharko du lana". 

Gartxot unsain letonarentzako 
Jokin Zaitegi itzulpen saria
john berkhout taldeko teklatu-joleak itzuliko ditu bob 
Dylan musikariaren 100 kanturekin osatutako bilduma

gartxot Unsain musikaria. youTube

Aitziber Aranburuzabala arrasatE
Gipuzkoako 38 taldek hartuko 
dute parte gaur, egubakoitza, 
hasi eta maiatzaren 27ra bitar-
tean egingo duten herriarteko 
bertso txapelketan.  

Bertsozale Elkarteak koordi-
natuta, txapelketako parte-har-
tzaileek dute saioak antolatzeko 
ardura. Helburua Gipuzkoako 
herrietako bertso mugimendua 
bultzatu, indarberritu eta iku-

saraztea dela azaldu zuen Saroi 
Jauregik, Gipuzkoako Bertso-
zale Elkarteko lehendakariak, 
zapatuan egin zuten aurkezpe-
nean. "Parte-hartzaile guztien 
txapelketa izango da; lehia bai-
no gehiago, gozamena du ardatz. 
Multzoka banatuta, ligaxka mo-
duan jokatuko dute. Lehenengo 
fasea martxoaren 12rarte izango 
da eta multzo bakoitzetik talde 
bakarra sailkatuko da".  

Debagoienekoak multzo ezber-
dinetan daude; neurri baten, 
aurkariak dira, beraz. Oñatin 
bi talde sortzeko beste bertsola-
ri zeuden. Bailarako beste es-
koletakoek beste hainbat jardu-
netan egin duten moduan, elka-
rrekin talde bakarra osatzea 
gurago izan dute. Hala ere, en-
tzule moduan bada ere, bata 
bestearen saioan izango direla 
diote, lagunak dira-eta guztiak.   

taberna eta elkarteetan 
Talde bakoitzak gura izan duen 
formatua eta tokia aukeratu du. 
"Gehienak bertso-poteo edo ber-
tso-afariak dira. Txinparta 2 
taldekoek –gure eskolako beste 
taldeak– gaur Zarauzko Txiki 
Polit tabernan dauka. Eta hu-
rrengo zapatuan, Oñatiko Oña-
rri elkartean guk, afari forma-
tuan. Elkarte baten denez saio 
itxia dela uste dute askok, baina 
edonor etor daiteke. Txartelak 
Txokolateixan daude salgai; afa-
ria eta saioa, 12 eurotan. Saio 
guztiak publiko guztiarentzako 
zabalik daude; interesa duenak 
gurekin harremanetan jarriz 
gero, elkarrekin joateko antola 
gaitezke", dio Iñaki Olaldek, 
Txinparta 1-ekoak. Hurrengo 
egunean, otsailaren 12an, Ale-
gian, Tolosako taldearekin jar-
dungo duela gaineratu du Are-
txabaletako Lekaixoka bertso 
eskolako Martin Berrizbeitiak. 

Bina saio egingo dituzte. "Ez 
dira, baina, trukeak; hau da, 
hona datorren taldearen herrira 
ez zoaz zu. Guk hurrengoa Urre-
txu-Zumarragakoen etxean dugu. 
Txinparta 2-k, berriz, Oñatin, 
Pako tabernan". "Gurea oraindik 
guztiz ziurra ez den arren, Ber-
garan izango da martxoaren 11n, 
zapatuan", dio Berrizbeitiak. 

autogestioa bultzatzeko 
Bertsotan egiteko hitzordua bai-
no gehiago da, baina, honako 
txapelketa hau. Taldeek antola-
tu behar dituzte saioak. Azpie-
gitura guztia sortu behar dute: 
bertsolariak, epailea, gai-jartzai-
le bana eta bestelako  ardurak 
izango dituen ordezkari bana 
batu behar izan dituzte. "Saio 
autogestionatuak dira, bakoitzak 
du bere taldeak parte hartzen 
duen guztiaren ardura. Era be-
rean, bertsolari gazteendako 
plaza aproposak dira".

eskualdeko bertsolariak 
herriarteko txapelketan
oñatiko txinparta bertso eskolako bi talde eta ibarreko hainbat bertso eskolak osatu 
duten Debagoiena taldea izango dira lehian. zarautzera joango dira txinparta 2 
taldekoak gaur, egubakoitza, eta datorren astean izango dute saioa beste bi taldeek

TxinParTa berTSo eSkola

txinparta 1 taldea Julen iriondo (epailea), iñaki 
olalde (ordezkaria), mirari Sagarzazu (gai-jartzailea) 
eta Joseba lasagabaster, andoni goitia eta urko egaña 
bertsolariak.

TxinParTa berTSo eSkola

txinparta 2 taldea xabier igartua (ordezkaria), beñat 
alberdi (epailea), egoitz atxaga (gai-jartzailea) eta 
maider arregi, gontzal belategi eta urko arregi 
bertsolariak.

lekaixoka berTSo eSkola

debagoiena taldea goian, marixe ruiz de austri 
(bertsolaria), martin berrizbeitia (ordezkaria), ibon 
leibar (gai-jartzailea), ane zuazubiskar (bertsolaria). 
behean, Haizea arana eta oihana arana bertsolariak.

txapelketako debagoieneko ordezkariak
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ENERGY SYSTEM TS5 BOZGORAILU DORREA
Rosa Aranzabal Aranburu (Arrasate)

KORRONTZI BENEFIC MUSIKA CD-A
M.Rosario Alkorta Uria (Bergara)
Amaia Gastañaga Balza de Vallejo (Aretxabaleta)
Emilio Bernal Alfayate (Bergara)

ARRIKRUTZERAKO BINA SARRERA
Eneritz Urbieta Atxa (Bergara)
Jon Mikel Larrañaga Irizar (Oñati)
Anabel Altuna Azkarate (Bergara)

HARREMAN DENDAKO OTARREA
Endika Ibaibarriaga (Bergara)

BASKONIA-BILBAO BASKET PARTIDURAKO BINA SARRERA
Francisco Zubia Azkoaga (Arrasate)
Liher Eguren Toledo (Bergara)
Heriberto Zubia Uribeetxebarria (Arrasate)
Akaitz Garai Zapata (Aretxabaleta)

BASKONIA-IZAR GORRIA PARTIDURAKO BINA SARRERA
Maite Arana Osinaga (Arrasate)
Alfonso Irazabal Galdos (Eskoriatza)
Iosu Lizarralde Aiastui (Oñati)
Antxon Lezeta Abasolo (Eskoriatza)

BASKONIA-REAL MADRIL PARTIDURAKO BINA SARRERA
Leire Garmendia Zumalde (Bergara)
Unai Bergaretxe Leibar (Arrasate)
Miriam Perez de Pedro (Bergara)
Jose Ramon Ozaeta Llodio (Arrasate)

‘GU’ ANTZEZLANERAKO BINA SARRERA
Loli Zeziaga Bengoa (Arrasate)
Oihana Solupe Amozarrain (Arrasate)

‘SU TA GAR’ KONTZERTURAKO BINA SARRERA
Luken Martin Izurrategi (Aretxabaleta)

'FRANCOREN BILOBARI GUTUNA' ANTZEZLANERAKO BINA SARRERA
Iñaki Martinez Busteros (Arrasate)
Anparo Irizar Beiztegi (Arrasate)
Jokin Iturriotz Gasteiz (Arrasate)

SERGIO ENCINASEN BAKARRIZKETARAKO BINA SARRERA
Ganix Garcia Sanchez (Arrasate)

TARTUFO JATETXERAKO BI PERTSONARENDAKO OTORDUA
Maier Etxebarria Gutierrez (Aretxabaleta)

SANTA ANA JATETXERAKO BI PERTSONARENDAKO OTORDUA

Juana Arana Barandiaran (Oñati)

GAZTAINUZKETA JATETXERAKO BI PERTSONARENDAKO OTORDUA

Ana Carpintero Martin (Bergara)

ERRASTIKO JATETXERAKO BI PERTSONARENDAKO OTORDUA
Roberto Irizar Auzolai (Oñati)

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

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

Goiena Klubaren txokoa

SARIAK JASOTZEKO:
Arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue 
Arrikrutzeko txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. 
Araotz Auzoa, OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez 
deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartela-
rekin, Harreman dendara. Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. Lehen bi sariak 
jasotzeko, zatoz GOIENAren egoitzara. Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi 
edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da. GOIENA Otalora Lizentziaduna 31, 
Arrasate. 943 25 05 05. Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. 
Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.

Zorionak urtarrileko saridunei!

irabazi bi lagunendako otordua
TABERNA BERRI 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. 

Euskara irabazle, denok irabazle!

kultura      41

Aitziber Aranburuzabala arrasatE
Ipar Euskal Herriko herri txiki 
baten kokatutako istorioa jaso-
tzen du El elixir de amor operak. 
Nemorino nekazari behartsua 
Adina burges aberatsarekin mai-
teminduta dago. Halako baten, 
Dulcamara saltzaile ibiltari be-
rritsua agertuko da herrian, eta   
Adinaren maitasuna lortzeko   
edabe magikoa eskainiko dio. 
Nekazariak edabea erosiko dio;  
hortik abiatuta, askotariko is-
torioak agertuko dira.  

"Gure faboritoen artean izan 
da beti. Aurrez eskaini genuen 
El borracho burlado-ren bidetik 
jarraitu gura izan dugu genero 
komikoaren aldeko hautua egin-
da. Donizettiren handienetakoa 
da, munduan gehien antzeztu 
izan dutena. Aria edo kantu oso 
ezagunak ditu, Una furtiva lá-
grima, horien artean", dio Ozen-
ki elkarteko Manu Gallardok.

gasteizko konpainia berria 
Bogan dauden taldeak ekarri 
izan dituzte; hala ere, Ozenkiren 
helburuen artean dago konpai-
nia berriei ere tokia egitea. 
"Traspasos Kultur antzerki tal-
detik sortutakoa da. Iaz  La flau-
ta mágica lana Principal antzo-
kian eskaini zutenean ezagutu 
genituen. Donizettiren obra hori 
taularatzeko asmoa zutela jakin 

genuen gero; harrezkero, erraza 
izan da guztia lotzea. Obra es-
treinatu berri etorriko dira". 

Punta-puntako protagonistak 
Ozenkikoei asko gustatu zitzaien 
musikarien zerrenda. "Marc 
Sala tenore katalana (Nemorino) 
eta Miren Urbieta sopranoa (An-
dina) opera nazionaleko maila 
gorenean daude. Urbietarekin 
aurrez hainbat kolaborazio egin 
izan ditugu. Horiekin batera, 
Elias Benito (Belcore) baritonoa 
eta Mikel Zabala (Dulcamara) 
baxua daude; gaur egun Carlos 

Chausson handiaren ikaslea da 
Zabala. Protagonistez harago, 
Nurat eta Samaniego abesbatzak 
eta Iker Sanchezek zuzentzen 
duen  Ganbara orkestra ere izan-
go dira. Oso maila onekoak ho-
riek guztiak ere".  

sarrerak, 30 eurotan salgai
Di-da baten saltzen ari direla 
dio Gallardok. "On line eskura 
daitezke Kutxabank.eus eta Arra-
sate.eus atarietan, baina Amaia 
antzokiko leihatilan eta ozen-
kielkartea@hotmail.es helbidera 
eskaria eginda ere bai".

Miren Urbieta sopranoa amaia antzokian egingo duten emanaldian izango da. m.u.

donizettiren 'el elixir de 
amor' Amaia antzokian
aurrez egin duen eskaintzaren bide beretik jarraituta, ozenki elkarteak opera bufoa 
edo komikoetan "izar handienetakoa" dena ekarriko du arrasatera. gasteizko arke 
konpainia berriak taularatuko du martxoaren 21ean, martitzena, 20:00etan 

A. A. ELgEta
Gustura dira Spaloia antzokiko 
kudeatzaile berriak publikoaren 
aldetik jasotzen ari diren harre-
rarekin. Hori horrela, musika 
ardatz duen egitarau zabala prest 
dute datozen asteetarako.

ia ekitaldi guztiak doan 
"Hilean behin ekitaldi indartsu 
bat antolatzea da asmoa; orain-
goan, Etsaiakeroak taldearen 
kantu berriak zuzenean entzu-
teko aukera izango dugu. Eure-
kin batera Sugoi eta Space Jam 

taldeak izango dira. Sarrerak 
Spaloia.eus atarian eta antzoki-
ko leihatilan daude salgai. Gai-
nontzeko ekitaldi guztiak doan 
dira", azaldu du Xabier Ulaziak.    

Inun bakarlaria izango da 
bihar, zapatua –ikus 33.orria–. 
"Datorren astean, Jon Gurru-
txagak eta Patxi Zabaletak osa-
tzen duten Bikustik bikoteak 
kantu ezagunen bertsioak es-
kainiko ditu. Hileroko Herrixa 
Dantzan ekitaldia ere izango da, 
baita Inauterietako jaia ere, 
otsailaren 24an".

Musika proposamen ugari 
otsailean spaloia antzokian
Etsaiakeroak taldeak 'naufrago' lan berria aurkeztuko 
du otsailaren 17an; sarrerak zazpi eurotan daude salgai
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1. etxebizitzak

101. Saldu
bergara. 180 metro koa-
droko duplexa salgai San 
martin agirre plazan. 639 
03 43 58

bergara.  ubera auzoa. 
olañeta baserria eta 15 
hektareako lursaila salgai 
(pinuak eta zelaiak). Ha-
rremanetarako:  943 76 
35 09  edo 677 21 46 82 

eskoriatza.  aukera. etxe-
bizitza salgai San Juan 
kalean. 140 metro koadro. 
Sukaldea, egongela eta 
logela bat atxorrotzera 
begira. Sukaldea, komuna 
eta logela bat, kurtzeba-
rrira begira. eta hirugarren 
logela bat, asensiorantz. 
80 metro koadroko gan-
bara, etxebizitza gainean, 
norberak gura izanez gero 
gela egiteko aukerarekin. 
616 41 71 05  

102. eroSi
bergara.  bergaran hiru 
logela, igogailua, garajea 
eta trastelekua dauzkan 
etxebizitza erosiko nuke, 
erdialdean. 653 29 37 04  

103. errenTan eman
aramaio.  Pedro inazio 
barrutia kalean etxebizitza 
alokagai edo salgai. lo-
gela bakarra du baina 
egongela eta terraza 
eguzkitsu eta handiak. 
etxea guztiz jantzia dago, 
baita sukaldea ere elek-
tratresna guztiekin. bero-
kuntza eta igogailua. 
lurra ere berria du. gara-
je eta trastelekua barne. 
baldintza bakarra, etxe-
bideko arauak betetzea, 
nahiz eta erosteko etxe-
biden izena emanda egon 
beharrik ez dagoen. Ha-
rremanetarako zenbakia: 
658 39 00 63 

bergara.  baserria ema-
ten da errentan. ortua 
egiteko lekua dauka. ani-
maliak edukitzeko txabo-
la era badago. dena ba-
tera edo baserria eta 
txabola banaka har dai-
tezke errentan. Harrema-
netarako: 688 61 39 18  

104. errenTan HarTu
arrasate.  etxebizitza 
hartuko genuke errentan. 
kontaktuan jartzeko dei-
tu telefono honetara: 651 
90 40 10 

arrasate.  etxebizitza 
hartuko nuke errentan. bi 
edo hiru logelakoa. 603 
29 94 29 

bergara.  etxebizitza 
behar dut errentan. bi lo-
gelakoarekin nahikoa da. 
berdin da jantzita ez ba-
dago ere. 632 77 35 38 

debagoiena.  bikote ba-
ten etxebizitza behar du 
errentan. estudio batekin 
ere nahikoa izango genu-
ke. gehienez 300 euro 
ordain dezakegu hilean. 
631 41 38 92  

4. lana

401. eSkainTzak

arrasate.  emakume bat 
beharko nuke bi ume txi-
ki zaindu eta etxeko lanen 
b a t  e g i t e k o .  d e i t u 
21:30etik aurrera edo bi-
dali mezua Whatsappez. 
630 71 92 67 

402. eSkaerak
arrasate edo bergara.  
Pertsona nagusiak edo 
umeak zaindu eta garbi-
keta lanak egingo nituzke, 
goizez, 12:00ak arte. 600 
29 05 24 

arrasate edo bergara.  
Pertsona nagusiak eta 

umeak zaintzeko gertu 
nago. 610 99 28 55 

arrasate.  astean zehar 
orduka edo asteburuetan 
lan egingo nuke nagusiak 
zaintzen, garbiketan eta 
abarrean. 603 29 94 29 

arrasate.  batxilergoko 
ikaslea naiz eta umeak 
16:00etatik aurrera eta 
asteburuetan umeak 
zaintzeko gertu nago. 634 
91 51 56 

arrasate.  emakumea 
gertu pertsona nagusiak 
zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. euskalduna. 688 
66 76 91 

arrasate.  mutila gertu 
zaintza lanetan orduka 
aritzeko. 632 08 57 69 

bergara edo arrasate.  
orduka lan egingo nuke. 
659 90 85 13 

debagoiena.   neska ger-
tu nagusiak zaintzeko. 
erreferentzia onak eta 
dokumentazioa egunera-
tuta daukat. 631 48 82 58 

debagoiena. arrasaten 
bizi den emakumea per-
tsona nagusiak edo 
umeak zaintzeko prest. 
etxeko lanak egiten ere 
lan egingo nuke. ordute-
gi aldetik ez daukat inon-
go arazorik. 629 06 94 11  
edo 697 64 90 65 

debagoiena.  emakumea 
gertu nagusiak zaindu eta 

garbiketa lanak egiteko. 
632 77 35 38 

debagoiena.  emakumea 
prest etxeko lanak edo 
garbiketa lanak egin edo 
pertsona helduak zaintze-
ko. 632 69 12 42 

debagoiena.  etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la lan egingo nuke. 632 
00 32 94 

debagoiena.  etxean ber-
tan bizi izaten edo egun 
osoz lan egingo nuke 
zaintza lanetan. erreferen-
tzia onak dauzkat. 631 28 
02 98  edo 632 89 09 42 

debagoiena.  etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
lan egingo nuke. intere-
satuok deitu zenbaki ho-
netara: 602 13 93 96 

debagoiena.  gizona ger-
tu nagusiak zaindu, lagun-
tza eman eta abarretara-
ko. etxean bertan bizi 
izaten, egunez edota or-
duka. 634 09 55 46 

debagoiena.  gizona na-
gusiak eta umeak zain-
tzeko gertu. urtetako 
esperientzia dut eta ikas-
ketak ere bai. autoa dau-
kat. astean zehar orduka, 
gauetan edota asteburue-
tan. 603 29 29 52 

debagoiena.  gizonezkoa 
prest garbiketa lanak egin 
edo pertsona helduak 
zaintzeko. 631 01 86 67 

debagoiena.  neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egiteko eta 
ume zein nagusiak zain-
tzeko. autoa daukat. 602 
12 18 27 (Sandra) 

debagoiena.  neska ger-
tu 12:00etatik 19:00etara 
artean nagusiak zaintze-
ko. baita domeka eta 
jaiegunetan ere. 646 10 
21 66 

debagoiena.  Taberna, 
etxe, baserri eta abarren 
garbiketarako prest nago. 
autoa daukat. Harrema-
netarako: 632 77 35 38  

8. denetarik

801. Saldu
egurra.  Sutarako egurra 
salgai. Tximiniarako ego-
kia. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 688 69 
73 14  

802. eroSi
80. hamarkadako bizi-
kletak. 80. hamarkadako 
errepiderako bizikletak 
erosi edo hartuko nituzke. 
berdin da zein egoeratan 
dagoen. 699 06 23 95

bizikleta estatikoa. 
egoera onean dagoen bi-
garren eskuko bizikleta 
estatikoa erosiko nuke.
Harremanetarako telefo-
noa: 665 75 41 32

806. galdu
eraztuna.  ezkontzako 
eraztuna galdu dut. urre 
zuri eta horikoa da. ba-
rruan 4-6-16 eta Exania 
jartzen du. Sarituko da. 
aurkitu baduzu deitu 652 
77 13 77 telefonora

ARRASATE
Erdialdean dagoen 

taberna baterako 
zerbitzaria 
behar da.

943 79 20 57

ELEKTRIKARIA
Bergarako enpresa batek gradu erdiko edo 

goreneko elektrikaria behar du. Etxebizitzetako 
instalazioetan esperientzia eskatzen da.

Enpresetako makinaria konponketatan 
esperientzia izatea kontutan hartuko da.

Bidali CV: 34 posta kutxa. 20570 Bergara.

diru bilketako 
administrarien lan-poltsa 
eskatzen den titulazioa:
goi mailako batxiler-titulua,
lanbide Heziketako 2. gradukoa 
edo baliokidea.
Hizkuntza eskakizuna: 3a.
izena emateko epea eta tokia: 
otsailak 10. udaletxea.
oinarriak: www.aretxabaleta.eus
aretxabaleta, 2017ko otsailaren 3a.

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.

irAgArkiA JArtZeko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	2	komun,	trastelekua.	120.000€.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubieta,	90	m2,	3	logela,	Ez	du	obrarik	behar.	80.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Barrenkale,	55	m2,	2	logela.	Bizitzera	sartzeko.	85.000€.
•	 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€.
•	 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	40	m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28	m2ko	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,	Berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 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,	8	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.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berriztua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lursailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.

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.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Errekalde,	68	m2,	2	logela.	Ez	du	obrarik	behar.	Altzariak	barne.	140.000€.	
•	 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.	190.000€.	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, 4

09:00 kantari 33

09:30 Platonic

10:00 korapilo

10:30 kantari34

11:00 debagoiena zuzenean

11:55 astea iruditan

12:00 ikusi irratia

13:00 debagoiena zuzenean

13:55 astea iruditan

14:00 amaia dj

14:30 28 klip

15:00 debagoiena zuzenean

15:55 astea iruditan

16:00 Platonic

16:30 kantari 34

17:00 korapilo

17:30 amaia dJ

18:00 goierrira ghiltza

18:30 osoko bilkura oñati

19:00 debagoiena zuzenean

19:55 astea iruditan

20:00 kantari 34

20:30 amaia dJ

21:00 osoko bilkura bergara

22:00 ataria bertso jaialdia

00:30 debagoiena zuzenean

01:25 astea iruditan

domeka, 5

09:00 kantari 33

09:30 Platonic

10:00 korapilo

10:30 kantari 33

11:00 atariko bertso jaialdia

11:30 osoko bilkura: bergara

15:00 amaia dJ

15:30 korapilo

16:00 Platonic

16:30 kantari 34

17:00 korapilo

17:30 amaia dJ

18:00 Plazako aulkitik

18:30 debagoiena zuzenean

19:25 astea iruditan

19:30 amaia dJ

20:00 goierrira ghiltza

20:30 Plazako aulkitik

21:00 debagoiena zuzenean

22:00 ataria bertso jaialdia

22:55 debagoiena zuzenean

23:00 astea iruditan

23:30 amaia dJ

egubakoiTza, 3

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 bizi musika 3

13:00 ur eta lur

13:30 28 klip

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 osoko bilkura arrasate

16:00 kantari 31

16:30 berriak

17:00 ur eta lur

17:45 Plazako aulkitik

18:30 berriak

19:00 osoko bilkura arrasate

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 amaia dJ

22:30 debagoiena zuzenean

00:00 berriak

00:30 amaia dJ

MondrA-AloñA derbiko lAburpenA
‘Harmailatik Astelehena, 22:00

imanol Soriano

urtArrileko oSoko bilkurA ArrASAten
‘Osoko bilkurak’ Egubakoitza, 15:00

goiena

astEa goiEna tELEbistan

eguazTena, 8

eguneko AlbiSteAk
‘Berriak’ 

Eguaztena, 14:30

eguena, 9

erreportAJeAk etA 
elkArriZketA
‘Denbagoiena Zuzenean’ 

Eguena, 20:00

aSTeleHena, 6

JoSe rAMon 
bengoetXeA, plAtoAn
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Astelehena, 20:00

marTiTzena, 7

bAilArAko AltXorrAk 
ArAn otAduirekin
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Martitzena, 20:00

goiena

goiena TelebiSTako 
Programazio oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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EskEr ona

bergaran, 2017ko otsailaren 3an. 

Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali 
zenizkigutenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

joaquin balzateguiren alarguna

2017ko urtarrilaren 28an hil zen, 84 urte zituela.

arantxa
Ceciaga arenaza

EskEr ona

arrasaten, 2017ko otsailaren 3an.

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

jabier ajuriaren alarguna

2017ko urtarrilaren 27an hil zen, 83 urte zituela.

Mertxe
Uranga arregi

EskEr ona

bergaran, 2017ko otsailaren 3an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Enrique Muguruzaren alarguna

2017ko urtarrilaren 27an hil zen, 91 urte zituela.

 Margari
Mayner Saez

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
arrasaten, 2017ko otsailaren 3an.

urteurreneko meza domekan izango da, otsailaren 5ean, 
12:00etan, arrasateko san juan batailatzailearen parrokian.

—
Hegoak ebaki banizkio

nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.

Bainan, honela
ez zen gehiago txoria izango.

2016ko otsailaren 5ean hil zen, 75 urte zituela.

 luis
arregi liziaga

EskEr ona

bergaran, 2017ko otsailaren 3an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

'tere'

2017ko urtarrilaren 27an hil zen.

Maria Teresa
azurmendi zabaleta

EskEr ona

aretxabaletan, 2017ko otsailaren 3an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

'Mardo'

2017ko urtarrilaren 30ean hil zen, 89 urte zituela.

 Bittori
larrinaga abarrategi

EskEr ona

arrasaten, 2017ko otsailaren 3an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko urtarrilaren 29an hil zen, 88 urte zituela.

 Jose Mari
astaburuaga olazabal

oroigarria

Etxekoak.
arrasaten, 2017ko otsailaren 3an.

Mahai honetan batu gaittuenak zeruko mahaian batu gaitzala.

2017ko urtarrilaren 27an hil zen, 89 urte zituela.

Carmelo 
Eriz zubia

EskEr ona

Eskoriatzan, 2017ko otsailaren 3an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali 
zenizkigutenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

jose urrutiaren alarguna

2017ko otsailaren 1ean hil zen, 80 urte zituela.

angelita 
Beloqui Errasti

EskEr ona

bergaran, 2017ko otsailaren 3an.

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi 
eta gure ondoan izan zareten guztioi.

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Alaitasunean, bizipozean eta sukaldaritzan aittitta onena! Gora zu!

'bolintxo' 
M. sol astiazaranen alarguna

2017ko urtarrilaren 25ean hil zen, 67 urte zituela.

angel 
arizabaleta Padilla

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 3 eTxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
zapatua, 4 alberTo azkoaga: ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
domeka, 5 m. fCa. azkoaga: iturriotz 17 / 943 79 79 99
astelehena, 6 fernandez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
Martitzena, 7 irizar: erguin 11 / 943 79 12 39
Eguaztena, 8 amezua: Santa marina 32 / 943 79 09 74
Eguena, 9 eSPañol moraleS: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 3 urriTikoeTxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
zapatua,4 zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
domeka, 5 zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
astelehena, 6 oiarbide: San antonio 5 / 943 76 11 05
Martitzena, 7 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguaztena, 8 mozoS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguena, 9 urriTikoeTxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 3 Juldain: kale barria 6 / 943 78 11 28
zapatua, 4 Juldain: kale barria 6 / 943 78 11 28
domeka, 5 Juldain: kale barria 6 / 943 78 11 28
astelehena, 6 anduaga: San lorentzo 3 / 943 78 21 16
Martitzena, 7 anduaga: San lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguaztena, 8 igarTua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguena, 9 igarTua: kale zaharra 1 / 943 78 01 22

arrasate  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abuztuaren 15era arte:
fernandez: maisu aranbarri  
943 79 22 26

bergara  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
urriTikoeTxea: orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
Cof gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu google Play-etik edo 
appStore-etik.

guarDiako FarMaziak

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.
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tXutXu-MutXuak

3. Argentinara doanari agurra
ander errarte eskoriatzarra argentinara joan da eta haren 
lagunek behar bezalako ospakizuna eginez esan diote agur. 
ez ei daki noiz bueltatuko den, auskalo. baina, seguruenez, 
ongietorria ospatzeko beste planen bat egingo dute hemen 
gelditu diren lagunek. ondo ibili!

4. Antzuolako eta Aretxabaletako mus txapeldunak
zazpi bikotek jardun dute euskal Herriko mus txapelketako 
antzuolako kanporaketan eta Josu zubikarai eta Josu asensio 
izan dira nagusi. aretxabaletan bost bikotek hartu dute parte 
eta aitor irure eta mikel iturbe izan dira nagusi. gipuzkoako 
kanporaketa ibarran izango da, otsailaren 25ean.

2. ipuin kontalaria Antzuolan
Hainbat ume eta gazte gerturatu ziren urtarrilaren 29an belen 
azkarate antzuolarraren ipuinekin gozatzera antzuolako udal 
liburutegira. euskarazko bi ipuin eskaini zituen azkaratek, 
lehena 4 eta 6 urte bitarteko haurrendako eta bigarrena 7 eta 
10 urte artekoendako.

1. 1956ko bergararrak
kintada egin zuten, duela astebete, 1956an jaio ziren 
bergararrek. Talde handia osatu zuten ospakizunera joan 
zirenek. aspaldiko eta ez hain aspaldiko kontuak esanaz pasa 
zuten eguna, eta urteroko talde argazkia atera zuten. bolua 
auzoan jarri ziren kamera aurrean. 

kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen batenik? 
kintada egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? ibilaldi politen 
bat erakusteko baduzu? bestelako ospakizunen bat? kontaiguzu eta 
bidaliguzu argazkia!

Posta elektronikoa 
Mezua bidali berriak@goiena.eus helbidera, eta idatzi nortzuek, non, 
noiz, zergatik eta zer ospatu edo egin duzuen.

ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara (otalora 31, arrasate) edo deitu 943 25 
05 05 telefonora.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak bakarrik 
iragarriko ditugu. Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.

1

3

2

4

eMAkuMe pilotAriAk
emakumezko pilota txapelketako 
–emakume master Cup– partidu 
bat bergarako udal pilotalekuan 
jokatuko da hilabete honetan, 
otsailean. 

inAuteriAk
bergarako musika banda ari da 
inauterietako kontzertua 
prestatzen. otsailaren 24an egingo 
dute, hango udal Pilotalekuan. 
laster jarriko dituzte sarrerak 

salgai eta bat eskuratu gura 
duenak azkar ibili beharko du; 
izan ere, urtero bezala, ikusmin 
handia dago. 

Aieten
1936ko gerra bizi izan zuten 
emakumeen erretratuen argazki 
erakusketa ari da prestatzen 
intxorta 1937 kultur elkartea. Julia 
monge arrasatearra ari da lan hori 
gidatzen, eta martxoaren 23an 
inauguratuko dute, donostian, 

hango giza eskubideen 
zinemaldiaren barruan. aieteko 
jauregian jarriko dute erakusketa 
hori lehenengoz, franco 
diktadoreak uda pasatzen zuen 
eraikin berean, hain zuzen ere. 

kontrolAk
oñatin, bidaurretan, alkohol 
probak egin ditu ertzaintzak azken 
egunetan, astelehenetik 
egubakoitzera bitartean, eta 
herritar batek baino gehiagok egin 

behar izan du putz odoleko alkohol 
maila jakiteko. 

Hor konpon
oñatiko Hor konpon taldea bueltan 
dator. xabi yaniz (gitarra eta 
ahotsa), oskar arlanzon (bateria), 
andoni Campos (baxua) eta koldo 
lizarralde (gitarra) entseatzen 
hasi dira. laukoteak duela 20 urte 
jo zuen zuzenean azkenengo aldiz, 
baina, elkartu badira, berriz 
jotzeko gogoa duten seinale. 

'purito' rodrigueZ
oñatin egon zen atzo, eguena, 37 
urteko Joaquim rodriguez Purito 
txirrindulari ohi ezaguna. gaur 
egun bahrain-merida taldeko 
kidea da eta txirrindulari ekipo 
berriaren maillotaz jantzita ikusi 
zuten kafetegi batean. 

bertSolAriA
uxue alberdi etorriko da oñatiko 
gaztelekura bertso paper 
lehiaketako sari banaketara.

#DiotEnEz
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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.

zorion agurrak

arEtXabaLEta
alberto sandoval
otsailaren 7an, 82 
urte. zorionak, aitona! 
musu bat biloben 
partetik. denok 
elkarrekin ospatuko 
dugu. Jarraitu hain 
jatorra izaten. maite 
zaitugu.

arrasatE
Jon Pedriel
otsailaren 7an, 
urtebete. zorionak, Jon! 
gure bizitzak alaitzera 
etorri zinen, irribarre 
bihurri horrekin. amak 
eta familia osoak asko 
maite zaitugu. musu 
eta besarkada asko!

arrasatE
beñat Prol bilbao
otsailaren 7an, 
urtebete. zorionak, 
txapeldun, zure lehen 
urtebetetze egunean! 
eta muxu potolo-potolo 
bat, izaroren partetik.

bErgara
urko bernal varela
otsailaren 5ean, 5 
urte. zorionak, maittia. 
familiako guztien 
partetik. asko maite 
zaitugu.

arrasatE
garazi Prieto goñi
otsailaren 4an, 10 
urte. zorionak, garazi! 
bi eskuak bete dittuzu 
jada! familia osoaren 
partetik belarri 
tirakada asko eta 
ondo-ondo pasatu zure 
egunean!

oñati
maialen mendizabal 
altzelai
otsailaren 4an, 6 urte. 
zorionak, maittia! 
Patxo handi bat 
etxekoen partetik. 
maite zaitugu!

bErgara
irati mujika 
domenech
otsailaren 4an, 9 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako osintxuko 
iratiri. muxu pila bat 
familixaren eta lagunen 
partetik. ondo pasatu 
zure eguna, potxola!

oñati
Hegoi garcia Calzada
otsailaren 1ean, 2 urte. 
zorionak, pittin! 
Txokolatezko mila 
muxu, familixa danaren 
eta, bereziki, zure 
arreba ane eta enararen 
partetik! Segi horrelako 
maitagarri, maittia!

arrasatE
elene ezkurra 
bragado
urtarrilaren 29an, 2 
urte. zorionak, elene, 
familiako guztion 
partetik! Jada 2 
urtetxo! Txoko 
marrubizko muxuak 
zuretzat. ondo pasatu!

arEtXabaLEta
Joel sanchez Cano
urtarrilaren 26an, 3 
urte. zorionak, maittia! 
gure mutikotxua handi 
egiten zaigu. ene! asko 
disfrutatu eguna zure 
familiatxoarekin, 
bihotza. maite zaitugu, 
pila-pila patata tortila.

arrasatE
iraia eta Joritz isasi rodrigo
otsailaren 3an, iraiak 8 urte eta otsailaren 9an, 
Joritzek 5 urte. zorionak, bikotetxo, familiakoen 
partetik. Patxo handi bana eta primeran pasatu 
ospakizun egunean.

bErgara
irati larrea Perez
urtarrilaren 31n, 2 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo pasatu zure 
egunean eta patxo 
potolo bat familia 
guztiaren partetik. 
bereziki ane, Jurgi, 
elene, erik eta nora.

oñati
maddi bikuña 
barbero
urtarrilaren 29an, 2 
urte. zorionak, potxola! 
Patxo handi bat danon 
partetik zure bigarren 
urtebetetze honetan. 
beti bezain alai 
jarraittu!

antzuoLa
maren Cenitagoya 
bogajo
urtarrilaren 26an, 5 
urte. zorionak, maittia! 
muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

oñati
ainhize mendibe 
garai
otsailaren 3an, 6 urte. 
zorionak, printzesa, 
etxeko guztion eta, 
batez ere, ganixen 
partetik.

oñati
eki Palacin aldea
urtarrilaren 31n, 5 
urte. zorionak, guapo! 
oso ondo pasatu 
eguna. bost patxo 
handi, danon partetik!

arEtXabaLEta
xabi gonzalez 
gonzalez
urtarrilaren 28an, 2 
urte. zorionak, xabi! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean! 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

arEtXabaLEta
mikel garcia Cornejo
urtarrilaren 28an, 4 
urte. zorionak eta 
patxo handi-handi bat, 
etxeko guztien 
partetik.

arEtXabaLEta
anje arriola serrato
urtarrilaren 28an, 9 
urte. zorionak, maitxi! 
Handitzen zoiazen 
heinean, ondiokan eta 
hobia zara! Segi zaren 
modukoa izaten! 
milioika patxo, 
etxekoen partetik. mua!

arEtXabaLEta
oihana garcia 
Cornejo
urtarrilaren 28an, 4 
urte. zorionak eta 
patxo handi-handi bat, 
etxeko guztien 
partetik.

oñati
oier gavilan iturbe
urtarrilaren 27an, 2 
urte. zorionak, oier, 
zure urtebetetzean! 
muxu potolo pila, 
familia osoaren 
partetik!

arrasatE
maby rodriguez
urtarrilaren 27an, 
urtebetetzea. zorionak, 
maby! ederto pasatu 
zure egunean. Patxo 
handiak familia 
osoaren partetik. asko 
maite zaitugu!

oñati
ander zumalde 
altube
urtarrilaren 27an, 28 
urte. zorionak eta urte 
askotarako. etxeko 
guztien partetik.

arEtXabaLEta
unax zuazu 
oianguren
urtarrilaren 31n, 5 
urte. zorionak, pitxin! 
disfrutatu egunaz... 
muxu potolo-potolo bat 
izarren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik!

Eskoriatza
aner blanco alonso
urtarrilaren 31n, 
urtebete. zorionak, 
aner! ondo pasatu 
zure eguna, etxeko 
guztien partetik. Patxo 
potolo-potolo bat!

arrasatE
eneko izeta Herranz
urtarrilaren 30ean, 5 
urte. munduko 
mutikorik politenari, 
zorionak eta patxo 
handi-handi bat 
aitaita-amamen, 
lukenen eta familia 
osoaren partetik!

oñati
unax egaña umerez
urtarrilaren 30ean, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo potolo-potolo 
bat, etxekoen partetik.

arrasatE
oihane rodriguez
urtarrilaren 30ean, 8 
urte. zorionak, bichito 
de luz! ondo-ondo 
pasatu zure egunean. 
Patxo potoloak familia 
osoaren partetik. asko 
maite zaitugu!

arrasatE
Hodei garitaonandia 
uriarte
urtarrilaren 30ean, 9 
urte. zorionak, 
txapeldun! 9.000 muxu 
eta besarkada 
handi-handia, maite 
zaitugun denon 
partetik.

Eskoriatza
anje gabilondo uribe
otsailaren 3an, 
urtebete. zorionak, 
sagutxu! muxu pila, 
denon partetik.

arrasatE
Piedad Cordero
otsailaren 1ean, 73 
urte. zorionak, amama! 
musu handi bat 
zuretzat, alazneren eta 
eiderren partetik. 
maite zaitugu!

arrasatE
Javi sandoval
otsailaren 1ean, 46 
urte. zorionak! musu 
handi bat familiaren 
eta,bereziki, alazneren, 
eiderren eta amaren 
partetik. Jarraitu 
horrela; munduko 
aitarik onena zara!
 

arrasatE
izaro zabalo del 
fresno
otsailaren 2an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
edarto pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
muxu handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

Eskoriatza
iker vicente raso
otsailaren 1ean, 9 
urte. zorionak, 
txapeldun! egun polita 
pasatu eta patxo asko, 
zure gurasoen partetik.

arEtXabaLEta
nahia berridi errasti
otsailaren 1ean, bi 
urtetxo. zorionak, 
sorgintxo! disfrutatu 
egunaz! muxu 
erraldoia, etxeko 
danon partetik!
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EGubAKoitZA 3
AretXAbAletA San blas 
ospakizuna 
apotzagaetxebarri auzoko Salluente 
ermitan. meza esango dute eta 
jakiak bedeinkatu ostean.
Aipatutako lekuan, 10:30ean.

bergArA San blas eguna, 
buruñao auzoan 
11:00etan meza nagusia ermitan 
eta opilen bedeinkapena, ostean 
salda eta txorizoa eta 17:00etan 
txokolate-jana.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

elgetA 'gu ere kontalari' 
kontalariak izango dira maia, 
alazne, uxue, Janire eta irargi. 
Liburutegian, 17:00etan.

oñAti San blas eguna, lagun 
lekun 
eztarria babesteko bedeinkatutako 
lokarriak jaso eta opila eta 
txokolatea jateko aukera, bi eurotan. 
Aipatutako lekuan, 17:00etan.

oñAti 'Jendaurrean nola hitz 
egin' tailerra 
Jabetze eskolakoen saio berria. 
Euskaldunberri aretoan, 
18:00etan.

eSkoriAtZA San blas opila 
egingo dute 
umeentzako ekintza, Txirikila 
aisialdi elkartearen eskutik. 
Ludotenak, 18:00etan.

AntZuolA Marrazki eta 
margolan erakusketa
itziar murgizu bergararrak arkatzez, 
akuarelaz eta akrilikoz egindako 
lanak ikusteko azken eguna.
Aipatutako lekuan.

oñAti gernikako Arbolaren 
mendeurrena 
18:30ean musika bandaren 
emanaldia, 19:00etan txistularien 
kalejira zuhaitzeraino, ostean 
alkatearen hitzak, dantza emanaldia, 
aurreskua, plakaren bistaratzea, 
bertso saioa eta abesbatzen 
emanaldia. Aloña Mendi eta 
Gernikako Arbola abestuko dituzte.
Aipatutako orduetan, zuhaitzaren 
ondoan.

oñAti Mus txapelketa
izen-ematea librea izango da, eta 
nahi duenarentzat afaria egongo da. 
Antixenean, 22:00etan. 

ZAPAtuA 4
AretXAbAletA Santa Ageda 
neska-mutilak kantuan
baserriz baserri jardungo dute 
1998an jaiotakoek.
Herriko auzoetan, 08:00etan. 

AretXAbAletA Santa Ageda 
kantuan basabeazpikoak
kalerik kale kantuan eta eskean 
ibiliko dira. 
Basabeazpin,10:30ean.

ArrASAte ludoteka ibiltaria
3-12 urte artekoendako eta euren 
gurasoendako eta arduradunendako 
askotariko ekintzak.
Musakolan, 10:30ean. 

oñAti Aratusteetako entseguak
otsailaren 25eko aratuste 
herrikoiko entsegua.
Errekaldeko lokalean, 12:00etan.
 
eSkoriAtZA kinttaden eguna
Seigarren urtez ospatuko dute 
eskoriatzarrek. goizean poteoa, 
ostean bazkaria eta eguna 
bukatzeko parranda. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
12:00etan. 

bergArA San blas jaiak, 
buruñao auzoan
16:00etan mus txapelketa eta 
20:30ean auzokoen afaria.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

ArrASAte Aratusteetarako 
karrozak
Tailerra egingo dute 
gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

bergArA Sukaldaritza tailerra
gaztetxoendako ekintza. San blas 
opilak egingo dituzte.
Gaztelekuan, 17:30ean.

eSkoriAtZA karta jokoak 
ezagutu eta jolastu
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

AretXAbAletA Agertokiko 
murala margotu
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

bergArA Santa Ageda bezpera 
alai taldearen kalejira, Santa 
agedari kantatuz.
Kalerik kale, 18:00etan.

AntZuolA Santa Ageda eskea
Txistulariak, abesbatza, anelkar 
elkartea eta Saharako lagunak 
irtengo dira. batutako dirua 
Saharako umeen Oporrak bakean 
kanpaina bultzatzeko izango da.
Herriko plazan, 18:30ean.

elgetA inun bakarlaria
Da nola disko berria aurkeztuko du.
Spaloian, 19:30ean. 

oñAti WC, txua eta txipittu 
taldeen kontzertua
Punk, rock eta oi! doinuak nagusi 
otsaileko lehen zapaturako. 
Gaztetxean, 21:00etan. 

doMEKA 5
AretXAbAletA Santa Ageda 
neska-mutilak
1998an jaiotakoak ibiliko dira 
kantuan eta dantzan. 19:00etan, 
aurtengo lehenengo dantza saioa 
egingo dute.
Herriko Plazan, 09:00etan. 

AretXAbAletA kurtzetxikira 
mendi irteera
aretxabaletako guraso foroaren, 
murrukixo mendizale elkartearen 
eta eskoriatzako Hezkuntza 
foroaren eskutik.
Herriko Plazan, 10:00etan.

bergArA txistulari bandaren 
kalejira
askotariko doinuak joko dituzte.
Herriko Plazan, 10:00etan.

ArrASAte Arrasateko hiribildua 
ezagutzeko bisita
Dinbi Danba mailukaren hotsa 
erakusketaren inguruan, iraganeko 
oinatzak-eko kideen eskutik. aldez 
aurretik eman behar da izena, 
bazen, Arrasate.eus-en edo 943-25 
20 00 telefonoan.
Harresi aretoan, 11:00etan.  

bergArA San blas txiki eta 
Santa Ageda, buruñao auzoan
11:00etan meza, ostean salda 
auzoko elkartean eta 
motozerrarekin egurrezko irudiak 
egiteko saioa eta 12:30ean aranzadi 
ikastola-moises azpiazu taldearen 
dantza emanaldia.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

elgetA San blas ospakizuna, 
Arantzeta auzoko ermitan meza
meza berezia emango dute 
12:00etan.
Aipatutako lekuan eta orduan.

ArrASAte Aratusteetarako 
karrozak egiteko tailerra
gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

eSkoriAtZA txintxon lehiaketa
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

AretXAbAletA pelikula
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

bergArA 'Azken batailoia' 
erakusketa
intxorta 1937 kultura elkartearen 
eta mauro Saravia argazkilariaren 
erretratu bilduma ikusteko azken 
eguna. 29 gudari eta milizianoren 
argazki artistikoak.
Aroztegin.  

eSkoriAtZA kintoen dantzak
ekitaldia egingo dute fernando 
eskoriatza plazan, 19:00etan, baina 

aurretik zaharren egoitzatik ere 
pasako dira, ohiturari jarraituz, 
egoiliarrei ere dantzak egiteko. 
Aipatutako lekuan eta orduan.

AstElEHEnA 6
AretXAbAletA odol ematea
odola emateko dei egin dute 
arabako odol bankuko kideek.
Durana kalean, 16:45ean.

oñAti Artixa taldearen 
erakusketa
foruen plazan dagoen gernikako 
arbolaren 100. urteurrenaren harira, 
xx. mendeko lehen erdian oñati 
nolakoa zen erakutsiko dute 
erakusketan.
Kultura etxean, otsailaren 13ra 
arte.

MArtitZEnA 7
ArrASAte ipuin kontaketa
3 urtetik gorakoendako saioa, 
izaskun mujikarekin.
Santa Marinako bibliotekan, 
18:0etan.

eSkoriAtZA karta jokoak
erretiratuendako txapelketak.
Kultura etxean, 18:30ean.

oñAti literatura solasaldia
Cormac mcCarthyren La carretera 
liburuaren gaineko saioa egingo 
dute, gazteleraz, ruben arias 
moderatzailearekin.
Liburutegian, 18:30ean.

agenda

ganso

ArrASAte 'kaput' antzezlana umeendako
bi zororen eta auto baten ihesaldia kontatzen du ganso taldeak. dibertitzeko 
eta publikoa hunkitzeko gai den hitz bako bidaia. Sarrerak, bost euro.
Bihar, zapatua, Amaia antzokian, 17:00etan.
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oñAti Aratusteetako entseguak
otsailaren 25eko aratuste 
herrikoiko entsegua.
Errekaldeko lokalean, 20:00etan.

ArrASAte 'la reconquista'
Jonas Truebaren pelikula. itsaso 
arana eta francesco Carril dira 
protagonistak.
Amaia antzokian, 20:30ean.

EGuAZtEnA 8
bergArA kafe konpon
etxeko tresna txikiak konpontzeko 
tailerra egingo dute.
San Joxepen, 16:00etan.

eSkoriAtZA txotxongiloak 
egitea
umeendako ekintza.
Ludotekan, 18:00etan.

eSkoriAtZA karta jokoak
erretiratuendako txapelketak.
Olazarren, 18:30ean.

oñAti 'Asertibitate eta gatazka 
konponketak'
Jabetze eskolakoen tailerra.
Euskaldunberri gelan, 18:15ean.

oñAti korrika batzordearen 
batzarra
Herrian egin beharreko ekintzen 
zerrenda egiten hasiko dira.
Euskaldunberri gelan, 18:30etan.

oñAti Autoformazio tailerra
Jorge Oteizaren pentsamendua. 
Quosque Tandem&...! liburua oinarri 
hartuta egingo dute tailerra.
Antixenean, 18:30ean.

bergArA 'basker bergara 
1963an' dokumentala
argibel eubaren lanaren aurkezpen 
ekitaldia egingo dute. ostean, 
egilearekin berarekin solasaldia 
egingo dute. Sarrerak, hiru euro.
Zabalotegin, 20:00etan.

oñAti 'ur estimulazioa 
jaioberriendako' ikastaroa
martxoaren 4an egingo dute 
kiroldegian eta 0-24 hilabete arteko 
jaioberrien gurasoendako izango da. 
lara martin izango da irakaslea. 
arlo teorikoa eta praktikoa landuko 
dituzte eta gutxienez sei guraso 

beharko dira ikastaroa egiteko. 
izena emateko epea zabalik dago, 
otsailaren 21era arte.
Izen-ematea, Zubikoa kiroldegian. 

AntZuolA Midfullnes-a eta 
meditazioa
felix laskurain astean behin 
elkartzen da herritarrekin. Parte 
hartzeko deitu 652 77 15 83 
telefonora.
Olazarren, 18:30ean. 

EGuEnA 9
ArrASAte ipuin kontaketa
5 urtetik gorakoendako saioa 
egingo du izaskun mujikak.
Kulturaten, 18:00etan.

AretXAbAletA 'Aretxabaletako 
Aratusteak'
urteko egunik koloretsuaren 
gaineko erakusketan argazkiak dira 
protagonista. ikusgai dago  
otsailaren 28ra arte.
Arkupen.

eSkoriAtZA 'kazetari kanaia' 
hitzaldia
euskal Herriko ikerkuntza 
kazetaritza landuko duen 
proiektuaren inguruan egingo du 
berba igor meltxorrek.
Kultura Etxean, 18:30ean.

debAgoienA lehen sorospenen 
ikastaroa
debagoieneko gurutze gorriak 
emango du otsailaren 24tik 
martxoaren 24ra. izena emateko: 
678 40 15 86 telefonoa.
Izen-ematea, aipatutako 
telefonoan.

oñAti 'los exámenes' hitzaldia
Cristina mungiuren pelikula. adrian 
Titieni eta Vlad ivanov dira 
protagonistak.
Kultura Etxean, 20:00etan.

ArrASAte Amorante bakarlaria
Hogei urte musikari askoren 
bidelagun izan ondoren, iban urizar 
bakarka dator askotariko perkusio 
tramankuluak bere ahots 
tarratatuarekin uztartzeko. kooltur 
ostegunak ekimeneko kontzertua. 
Sarrerak, bost euro.
Gaztetetxean, 22:00etan.

antonio zabala

ArrASAte

amaia anTzokia

Silencio
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

Monster trucks
domeka: 17:00.

bergArA

zabaloTegi

demolicion
domeka: 19:30.

el principito
domeka: 17:00.

oñAti

kulTura eTxea

figuras ocultas
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 20:30.

ozzy
zapatua: 17:00.
domeka: 12:00, 
17:00.

AretXAbAletA

arkuPe

Vuelta a casa de 
mi madre
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Heidi
zapatua eta 
domeka: 17:00.

eibAr

ColiSeo

la la land
zapatua eta 
domeka: 17:00.

lion
zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

frantz
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

anTzokia

la la land
zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

teresa eta 
galtzagorri
domeka: 17:00.

gASteiZ

bouleVard

resident evil
egubakoitzetik 
martitzenera eta 
eguena: 17:00, 
19:10, 21:20, 
23:30.
eguaztena: 17:00.

resident evil 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Manchester frente 
al mar
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:40, 22:20.

XXX: reactivated
egubakoitza eta 
zapatua: 15:45, 
18:00, 20:15, 
22:40.
domekatik 
eguenera: 15:45, 
18:00, 22:25.

la la land
egubakoitzetik 
eguenera: 17:10, 
19:20, 19:45, 
21:30, 22:20.

figuras ocultas
egubakoitzetik 
domekara: 16:45, 
19:20, 21:50.
astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:40, 22:10.

ballerina
egubakoitzetik 
domekara: 18:15.
zapatua eta 
domeka: 16:15.
egubakoitza eta 
zapatua: 17:15, 
19:15.
domekatik 
eguenera: 17:15.

Multiple
astelehenetik 
eguenera: 16:00, 
18:25, 20:50, 
23:15.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

underworld
egubakoitza eta 
zapatua: 22:25.
domekati eguenera: 
22:50.

lion
egubakoitzetik 
eguenera: 17:55, 
20:15, 22:35.

Monster trucks
zapatua eta 
domeka: 15:45.

los del tunel
egubakoitzetik 
eguenera: 20:20.

passengers
egubakoitzetik 
eguenera: 20:10.

Contratiempo
domekatik 
eguenera: 19:15.

Vaiana
zapatua eta 
domeka: 15:45.

¡Canta!
zapatua eta 
domeka: 16:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:10.

florida

ballerina
egubakoitza: 16:50, 
19:40.
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:50, 19:40.

ballerina 
(euskaraz)
zapatua eta 
domeka: 12:00.

Manchester frente 
al mar
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
18:40, 21:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:15, 
20:00.

Comancheria
egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Hotel europa
egubakoitzetik 
domekara: 18:20, 
20:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

loving
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

la la land
egubakoitzetik 
eguenera: 17:20, 
20:00, 22:30.

figuras ocultas
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

lion
egubakoitzetik 
astelehenera, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.
martitzena: 17:30, 
22:30.

tarde para la ira
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Multiple
egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

los del tunel
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

toni erdman
egubakoitzetik 
eguenera: 19:30.

Contratiempo
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Vaiana
zapatua eta 
domeka: 12:00.

¡Canta!
zapatua eta 
domeka: 12:00.

zinEMa

kriTika

Multiple  
zuz.: m. night  Shyamalan. Herr.: aeb (2017). aktoreak: James mcavoy, anya Taylor-Joy, betty buckey.

buruaren konplexutasuna

filmaren hasieran pertsona 
batek hiru nerabe bahitzen ditu.  
Pertsonaia horren barnean 23 
nortasun ezberdin elkarrekin bizi 
dira. badira besteak baino indar 
gehiago duten nortasunak. 
aspaldi, pertsonen edo 
animalien bizitza oparitzen 
zitzaizkion Jainkoari. oraingo 
honetan, nesken bizitzak oparitu 
nahi dizkiote beste pertsonaia 
indartsuari. agerraldi hori eman 
arte, alde batetik, izango dugu 
suspensea nesken bizitzekin zer 
gertatuko den jakiteko. beste 
batetik, psikiatra bat dago, 
pertsonaiaren gaixotasun 
psikikoa osatu nahian, eta 
kezkatuta dago, zerbait arraroa 
sumatzen duelako. Hirugarren 
puntua izango da bahitzailearen 
barnean nortasun desberdinen 
arteko gatazka nola bukatuko 
duen ezagutzea. bahituen artean  
dagoen neska batek pisu 

handiagoa izango du istorioan, 
desberdina izan arren 
bahitzailearen izaeratik gertuen 
dagoena delako. Tratu txarrak 
jasan dituzten pertsonaiak dira. 

zuzendariaren beste film 
batzuei gertatzen zaien moduan, 
kontatzeko moduak kontatzen 
duenak baino indar handiagoa du. 
esku ona du suspensea eta 

atmosfera itogarriak sortzeko. 
berehala istorioan sartzen gaitu, 
tentsioa jasaten dugu eta 
pertsonaien kezka filmatzeko 
modua ederra da. James 
mcavoy-k ondo hartzen dio 
puntua bere pertsonaiari. baina 
azkenean, istorioaren barnean 
gauza handirik ez dagoen 
sentsazioa geratzen zaigu.

Europa prEss



zu HEMEn zauDE

2017-02-03 Egubakoitza

Aste honetako Puntua aldizkarian

Atzerrian lan egitearen gorabeherak

Euskara irabazle, denok irabazle!

EGIN ZAITEZ BAZKIDE

Debagoieneko hainbat komertziotan deskontuak. | Puntua aldizkaria astero etxean. | Deskontuak 

Goienako iragarki sailkatu eta eskeletan. | Zozketetan eta promozioetan parte hartzeko aukera.

Urteko kuota: 55€.  |  943 25 05 05  

eneko Azurmendi DEbagoiEna
Aurten estreinatu den mugikor-
tasun programa horren bitartez, 
Huhezik norbere beharretara 
egokitutako egonaldia egiteko 
aukera eskaintzen die nazioar-
teko ikasleei euskal eskoletan, 
Haur Hezkuntzan zein Lehen 
Hezkuntzan.

"Kanpoko unibertsitateetako 
koordinatzaileek ikasleen ikas-

te-kontratuak bidaltzen dizki-
gute, eta bertan azaltzen da 
ikasle bakoitza ze ikasketa egi-
ten ari den, ikasketa horien 
baitan ze espezialitate egiten ari 
den, eta ze adin-tartetan egin 
nahiko luketen praktikaldia", 
adierazi du Tane Bikuñak, hez-
kuntza ikasketetara datozen 
nazioarteko ikasleen koordina-
tzaile akademikoak.

Programa horren bitartez, lor-
tu nahi dena da, alde batetik, 
unibertsitateen arteko harrema-
nak lotzea." Gu oso unibertsita-
te txikia gara, eta, guretzako, 
Texasko unibertsitate batek 
gugan konfiantza jartzea euren 
ikasleak etortzeko, aurrerapau-
so izugarria da. Finean, uniber-
tsitateen arteko nazioarteko 
aldebiko akordioak lortzea da 

helburua. Gaur egun, asko ba-
loratzen da beste unibertsitate 
batzuekiko kolaborazioa eta lan-
kidetza moduak bilatzea", azal-
du du Bikuñak.

Beste helburu bat "irakasle 
izateko prestatzen ari diren ikas-
leek gure ikastetxeen hezkuntza 
proiektuak hurbiletik ezagutze-
ko, egiteko moduak behatzeko 
eta horietan parte hartzeko au-
kera eskaintzea" da.

Horrez gain, nazioarteko ikas-
leen eta bertakoen arteko ha-
rremanak sustatzeari ere ga-
rrantzitsu deritzo Bikuñak. 

texasko unibertsitatetik 
Kasu honetan, Texasko uniber-
tsitatetik –Texas Christian Uni-
versity– bost ikasle etorri dira: 
Victor Flores, Camila Padilla, 
Andrea Lopez, Jilian Dreixler 
eta Melissa Piesche. 

Hain justu, Arizmendi Ikasto-
lan, Antzuolako Herri Ikastetxean 
eta Legazpiko Haztegi Ikastolan 
egingo dituzte praktikak. 

Aste honetan iritsi dira Euskal 
Herrira eta otsailaren 24ra arte 
egongo dira.

ikasleak, gustura 
"Texasko unibertsitateak eskain-
tzen zigun aukera guztietatik, 
hau iruditu zitzaigun apropose-
na, eta horregatik erabaki genuen 
hona etortzea", dio Camila Pa-
dilla ikasleak. "Gainera, lehenak 
izan gara gure fakultatetik Es-
painiako Estatuko unibertsitate 
batera praktikak egitera etor-
tzen", azaldu du.

Ikasleak gaineratu du egun 
hauetan ezagutu ahal izan du-
tena asko gustatu zaiela, "bai 
paisaiak, bai jendearen adeita-
suna, eta baita hemengo hez-
kuntza sistema ere".

Texasko unibertsitatetik praktikak egitera etorri diren ikasleak. HuHezi

nazioartetik praktikak 
egitera, estreinakoz
Huezi fakultatearen 'placements for teaching practice' mugikortasun programaren 
baitan, texasko unibertsitateko bost ikasle etorri dira irakasle izateko praktikak 
egitera; helburu nagusia da hemengo ikastetxeetako hezkuntza proiektuak ezagutzea

bukatzEko

Peaje bateratua

Hizpide izan da lurralde 
arteko peajeen deskontu 
bateratua, eta informazio 
nahasiak ikusi ditugu.

Gipuzkoarrek, bizkaitarrek 
eta arabarrek foru aldundiek 
lagundutako deskontuak 
ditugu autopistetan, lurralde 
bakoitzean desberdinak. 
Deskontuak lortzeko, 
erabiltzaileak ezin dira 
aktibitate ekonomikoak izan, 
ez enpresak, ez garraiolariak, 
ez taxilariak... Horretarako, 
lurralde bakoitzean 
erroldatuta eta Ogasunarekin 
eguneratuta egon behar du 
norberak. 

Peajeak erabiltzaileak 
ordaindu behar ditu gaitasun 
handiko autopistetan, 
errepide hauek egoera 
egokian mantentzeko diru 
asko behar baita. Adibidez, 3 
kilometrotan zorua birgaitzea 
milioi bat euro kostatzen da. 
Eta mantentze-lan hauek 
etengabe berritzen dira. Baina 
gipuzkoarrok kanpotarrekiko 
beste tratamendu bat 
daukagu; ordaindu bai, baina 
dezente gutxiago. 

Deskontu sistema bateratu 
berriak ekarriko luke 
Bizkaira eta Arabara AP-8 eta 
AP-1etik joaten garen 
gipuzkoarrok han ere 
deskontuak izatea. Herri 
ikuspegitik pauso nabarmena 
eta gipuzkoarron poltsikorako 
abantaila. Horretan ari gara 
lanean, baina hau berme 
juridiko eta teknikoekin ondo 
egin beharra daukagu.

azkEn bErba

AintZAnE oiArbidE


