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Mirari altube ArrASAtE
Martitzenean onartu zuen 2017ko 
aurrekontua Debagoieneko Man-
komunitateak: 12.092.321 euro, 
hain zuzen ere. Iazkoarekin al-
deratuta %11,75 handiagoa da, 
ezohiko inbertsio bi egingo di-
tuztelako; bestelakoan 2016koa 
baino txikiagoa izango litzate-
keela jakinarazi zuen Unai El-
koro presidenteak.

epeleko hirugarren fasea 
Epeleko industria isurtegian 
lanak egiteko milioi bat euro 
bideratu dute eta partidak %67ko 
igoera izan du. Horixe da, hain 
zuzen ere, inbertsioetako bat: 
"Isurtegiko bigarren gelaxka 
edo zelda, gaur egun erabiltzen 
dena, itxi egingo da uda ingu-
ruan. Hori ixteko eta hirugarre-
na gertatzeko obrak egin behar 
dira derrigorrean. Ez da izan 
ezusteko kontua, epe luzerako 
planean sartuta zegoen hori eta 
aurrez finkatutako epeak beteko 
ditugu. Ekarpen berezia eskatzen 
du, baina urte batzuetarako, 
behintzat, Epele finkatuta gera-
tuko da", zioen Lander Arregik, 
Mankomunitateko Ingurumen 
batzordeburuak.

Ezohiko beste inbertsioa 
1.719.560 eurokoa da eta argite-
ria publikoaren instalazioak 
berritzeko IDAE proiektuari 
dagokio: "Bost herri sartu dira 
programa horretan, Eskoriatza, 
Aretxabaleta, Arrasate, Bergara 
eta Oñati, eta bakoitzean argi-
teriaren %20 inguru aldatuko 
da", argitu zuen Elkorok.

Garapen Agentziaren gastuak 
gora egingo du 2017an, %9,30. 
"Aldunditik diru gutxiago iri-
tsiko dela aurreikusten da, bai-
na guk garapenaren aldeko 
apustua egin dugu eta uste dugu 
enplegua bultzatzeko egiten di-
ren programetan ez litzatekeela 

murrizketarik egon beharko", 
zioen presidenteak.

Udalek ekarpen gutxiago 
Gastuetan murrizketa handia 
iragarri zuten Mankomunitate-
ko Gobernu Juntako ordezkariek, 
"hondakinen gestiotik etorri den 
murrizketa" hain zuzen ere. El-
kororen esanetan, sisteman izan-
dako aldaketei esker izan da: 
"Aurten egin diren aldaketak 
kontuan hartuta, hau da, edu-
kiontzi bidezko bilketara itzu-
lera Bergaran, Eskoriatzan eta 
Aretxabaletan, lortu den mu-
rrizketa izan da %13koa, 1.014.000 
euro ingurukoa". Arregik gai-
neratu zuen Cespa enpresak eta 
hango langileek egindako esfor-
tzua eskertu beharrean daudela. 

Murrizketa horren eraginez 
udalek Mankomunitateari egin 
beharreko ekarpena datorren 
urtean txikiagoa izango dela 
iragarri zuten, %5,91 txikiagoa, 
hau da, 442.684 euro gutxiago 

jarri beharko dute guztira. "Diru 
kantitate polit bat gutxiago es-
katuko diegu udalei eta horren 
zati bat dator zabor bilketaren 
murrizketatik", zioen Arregik, 
eta gaineratu zuen: "Hiru alder-
di aipatuko nituzke. Eraginkor-
tasuna handitu da bilketan; 
%80an mantentzen gabiltza eta 
emaitza bikaina da. Eraginkor-
tasuna ekonomian, zabor gestioan 
milioi bat euro aurreratuko du-
gulako. Eta hirugarren, satisfa-
zio puntua dago herritarren 
artean gustura dabilelako siste-
ma horrekin". Horregatik guz-
tiagatik eskerrak eman gura 
izan zizkieten herritarrei: "Egu-
nero herritarrek egiten duten 
lanari esker lortu dira emaitza 

horiek, eta, ondorioz, gastuek 
behera egin dute eta etekinek 
gora". Debagoienean oso sistema 
ezberdinak izan arren hondaki-
nak biltzeko "emaitza onak" 
ematen dabiltzala guztiak onar-
tu zuten, eta jakinarazi, datorren 
urtean ez dela aldaketarik au-
rreikusten egun indarrean dau-
den ereduetan.

eH bildu kezkatuta 
Kontrako boto barik onartu 
zuten 2017ko aurrekontua mar-
titzenean. Dena den, Iraitz Laz-

kano Elgetako alkateak, EH 
Bilduren izenean, kezka adie-
razi du Zubietan eraiki nahi 
duten erraustegia dela-eta he-
rritarrek ordaindu beharreko 
dirutzaren inguruan: "Aurre-
kontuetan ez du islarik aben-
duaren  2 7an  e s l e i tu  e t a 
1.000.000.000 eurotik gorako 
kostua izango duen zentzuga-
bekeriak. Horietatik 87.827.633,65 
dagozkio Debagoienari. 2019tik 
aurrera hasiko omen gara or-
daintzen, inork nola eta zeren 
arabera ez dakien arren".

Unai elkoro eta lander Arregi 2017ko aurrekontua aurkezten. MiRARi ALtubE

Gastuek behera, 
inbertsioek gora 

udalEk %5,91 
GuTxIaGO 
OrdaIndukO dIOTEla 
MankOMunITaTEarI 
IraGarrI duTE

Debagoieneko Mankomunitateak hamabi milioi euro pasatxoko aurrekontua onartu 
du 2017rako. iazkoarekin alderatuta %11,75 egin du gora, ezohiko bi inbertsio sartu 
dituztelako; gastuetan, ostera, 1.014.000 euro murriztu dituzte hondakinen gestioan

  2016  2017
Zerbitzu orokorrak 757.065 761.463
Kirola 24.000 24.000
ingurumen kudeaketa 682.086 651.600
Garbiguneak 445.343 436.703
bilketa bereziak 1.510.456 1.439.526
Zabor bilketa 5.140.236 4.235.561
Epele 858.201 1.436.095
Abere hiltegia 18.000 18.000
Orientazioa 82.033 86.312
Ekintzaileak 15.000 10.000
Enplegu planeko proiektuak 335.000  330.000
ikasiz goiaz 13.000 12.000
Debagoiena eraldatzen  250.000 210.000
Lanbide hastapena 91.500 89.000
Garapen agentzia 191.840 209.683
Europako programak 69.683 66.443
Hazi programa 12.694 27.500
txertatu merkatuan programa 12.621 19.500
turismoa 312.474 309.369
iDAE proiektua 0 1.719.560
Guztira 10.821.239 12.092.321

gastuak zerbitzuka

  2016  2017
Egoitza erakin inbertsioak 15.000  12.000 
Altzariak 2.000 2.000
Zentralita eta zerbitzaria 2.000 2.500
informatika ekipoak 5.000 5.000
Kudeaketa software erosketa 40.000 40.000
Garbigune inbertsioak 15.000 30.000
Ekarpen eta larrialdi guneak 10.000 12.000
ibilgailu erosketa 180.000 100.000
inbertsioak San balerion 10.000 12.000
Pibotak eta elementu euskarriak 5.000 5.000
Edukiontzi erosketak 120.000  75.000
ibilgailu erosketa 200.000 150.000
Epeleko inbertsioak 250.000 1.000.000
Altzariak eta lanabesak 4.000 4.000
informatika inbertsioak 10.000 10.000
iDAE proiektua (argiteria berritzeko) 0 1.719.560
Guztira 868.000 3.179.060

inbertsioak
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u.M. DEbAGoiEnA
Hotz egiten duen urte sasoian 
berotzeko erabiltzen ditugun 
tresnek, gaizki erabiliz gero, ara-
zoak sor ditzakete; joan den astean 
Oñatin manta elektriko batek 
eragindako sutea da adibide. 
neguan sute gehiago izaten dira? 
Udan baino sute gehiago. Gipuz-
koan urtero 100 sutetik gora iza-
ten dira neguko hiru hilabeteetan 
eta kontzentratzen dira hotz han-
dia egiten duen asteotan.  (…) 
Manta elektrikoekin, adibidez,  
urtero hiruzpalau sute gertatzen 
dira. Tximiniekin ia 40 sute iza-
ten dira urtero.
zergatik har dezake su? 
Mantaren barruan kableatu fin 
batzuk egoten dira, eta manta 
hauek tolestu-zabaldu-tolestu
-zabaldu… azkenean, kabletxo 
horiek apurtzen joan daitezke; 
hor arku txiki bat muntatzen 
da eta horrek sortzen du sua.
etxean aparailu elektriko asko iza-
ten ditugu beroa emateko eta horiek 
ere arriskutsuak izan daitezke, ezta?  
Kableatuak ondo egotea eta apa-
railu elektriko horiek zelan ko-
katu kontuan hartu behar da. 
Adibidez, guk jartzen baldin 
badugu arropa azkar lehortzeko 
berogailuaren gainean edo jar-
tzen badugu berogailu hori ohe 
baten edo sofa baten ondoan, 
gertatzen dena da gai horiek 
berotzen direnean sukoiak di-
rela, eta nahiz eta aparatuak 
berak surik ez hartu, berak era-
gin dezake sutea. 
gabonetako apaingarriak ere arris-
kutsuak izan daitezke? 

Bai. Zuhaitza naturala bada, 
heze mantenu behar da. Kale-
fakzioarekin-eta lehortzen joaten 
da eta oso sukoi bihur daiteke. 
Arboletako argitxoen kableatu 
sisteman arazorik ez dagoela 
ziurtatu behar da. Argiok LED 
badira, hobeto, argi hori hotza 
da eta. Zuhaitzetan kandelarik 
ez jarri. Eta zuhaitzari gainetik 
botatzen zaizkion elur moduko 
itxura emateko zera batzuk ere 
oso sukoiak dira. 
zer egin behar da, edozelan ere, 
sute bat pizten bazaigu etxean? 
Lasaitasuna mantendu; suak 
indarra hartu badu 112ra deitu 
bai edo bai, eta etxean itzalgai-
lurik badugu eta erabiltzeko gai 
bagara, erabili (…) Gomendioa 
da ohera goazenean edo etxetik 
irtetera goazenean Gabonetako 
zuhaitzetako argiak, estufak, 
beheko suak… horiek guztiak 
itzaltzea. 

iñigo Aldasoro. u.M.

"Neguan udan baino sute 
gehiago izaten dira etxeetan"
iñigo aldasoro orDiziko SuESkoLA-ko zuzEnDAriA
Sute kasuetan zer egin azaldu du Aldasoro adituak 

x. Gorostidi / u. Madera DEbAGoiEnA
Oraingo asteko martitzenean 
Enpresa Batzordeari jakinarazi 
eta eguaztenean 34 langileren 
kaleratzeak exekutatu zituen 
Fagor CNAren zuzendaritzak. 
Kaleratze horien artean, 26 bo-
rondatezkoak izan dira, langileek 
euren buruak aurkeztuta egin-
dakoak, eta gainontzeko zortziak, 
berriz, derrigorrezkoak. 

Borondatezko guztiak bazkide 
ohiak dira, eta Mondragon Tal-
deko beste enpresa batzuetan 
birkokatzeko aukera izango dute, 
Mondragon Taldeak berak jaki-
narazitako moduan. Derrigor-
tutakoei dagokienez, berriz, lau 
komertzial sailekoak dira, hiru 
ikerketa eta garapen sailekoak 
eta azkena erosketa sailekoa. 
Lan egindako urte bakoitzeko 
28 eguneko kalte-ordaina jasoko 
dute kaleratutako guztiek.

Produkzioaren jaitsieran oi-
narritu da zuzendaritza kalera-
tze horiek justifikatzeko.

Uztailean lehen kaleratzeak 
Edozein modutan, aurtengo uz-
tailean hasi ziren kaleratzeak 
egiten Fagor CNA Groupen. 19 
izan ziren aldi hartan, 15 Arra-
sateko Garagartzako lantegikoak 
eta beste laurak Geyser-Gas-
techekoak. Kaleratzeak kostuak 
murrizteko izan ziren, langileen 
ordezkariek adierazitakoaren 
arabera. Enpresak, berriz, "Fa-
gorren sendotze fase berrira 
egokitzeko" gertatu zirela esan 
zuen.

Kaleratzeen ondotik, baina, 
EREa etorri zen. Urrian hori. 
Garagartzako Fagor CNAren 
lantegiko (Geyserren lantegia 
ez) 144 langileri eragin zien. 
Enpresak arrazoi ekonomikoak 

eman zituen orduan ere EREa 
aplikatzeko, helburua izanda 
pilatuta zuen stockari irteera 
ematea. 

ERE hori langileen eta enpre-
sako zuzendaritzaren arteko 
akordio barik erabaki eta egin 
zen. Eta oraingo kaleratzeak 
ere akordio barik gauzatu dira. 

Hori horrela, joan den astean 
moduan, oraingoan ere ordu-
beteko lanuztea egin dute Arra-
sateko, Eskoriatzako eta Basau-
riko plantetako langileek. El-
kartasuna adierazi diete kale-
ratutako lankideei eta Eusko 
Jaurlaritzari dei egin diote 
prozesu honetan laguntza dezan. 
Era berean, berretsi egin dute 
lehenago ere zuzendaritzari 
egindako eskaera: enpresaren 
bideragarritasun plana, enpre-
saren dezakeen etorkizuna iru-
dikatzeko.

eguaztenen goizean garagartzan egindako elkarretaratzea.  xAbiER GOROStiDi

34 langile gehiago 
kaleratu ditu Fagor Cnak
Eguaztenean exekutatu zituen kaleratzeak: 26 langilek borondatez aurkeztu zuten 
euren burua eta gainontzeko zortziak, berriz, derrigortuta geratu dira kalean. 
Elkarretaratzeak egin zituzten egunean bertan, Arrasaten, Eskoriatzan eta basaurin
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ubane Madera DEbAGoiEnA
Zabor eta hondakin ez-arrisku-
tsuak tratatu eta ezabatzeko 
zerbitzuen eta konposta ekoiz-
teko zerbitzuen kudeaketa lizi-
taziora atera ditu Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsorzioak 
(GHK-k). Bestela esanda, Epele-
ko plantaren kudeaketaz ardu-
ratzeko zerbitzua esleitu gura 
du, azpiegitura horrek urteotan 
izandako arazo tekniko "izuga-
rriak" konpondu ondoren.  

Lau urterako kontratua izan-
go du lizitazioa eskuratuko duen 
enpresak, beste bi urtez luzatze-
ko aukerarekin. Prezioa: 4.908.000 
euro da, 5.398.800 euro BEZa 
gehituta. 

6.000 tona, debagoienetik 
Epeleko konpost planta diseina-
tuta dago urtean 10.000 tona 
bio-hondakin –organikoak– tra-
tatzeko. Bertara bideratuko dira, 
beraz, Debagoienean urtero sor-
tzen diren 6.000 tona organiko 
eta gaur egun Elgoibarren dagoen 
tratamendu plantara bideratzen 
dituztenak. Beraz, Epeleko plan-
ta zabaltzeak onura ekarriko 
dio Debagoieneko Mankomuni-
tateari, 6.000 tona organiko ga-
rraiatzeari utziko dio-eta, Lan-
der Arregik, Mankomunitateko 
Ingurumen Sailaren arduradu-
nak, azpimarratutako moduan. 

Epelen tratatuko diren gai-
nontzeko 4.000 tona organiko 
Gipuzkoako bestelako udalerrie-
tatik bertaratuko dituzte, gaur 
egun Funesera eta Kaparrosora 
(Nafarroa ) eta Itsasura (Iparral-
de) eramaten dituzten 30.000 
tona horietatik 4.000, hain justu.

konposta, saltzeko 
Tratatutako bio-hondakinekin 
konposta produzituko dute Epe-
leko plantan. Eta hori saldu 
egingo dute. Gehienez jota, to-
nako 23 eurotan saldu ahalko 
da konpost hori. Eta lizitazioa 
eskuratzen duen enpresa ardu-
ratuko da salmentaz. 

Konposta baliagarria izango 
da ongarri moduan erabiltzeko: 
lorategietarako, nekazaritzara-
ko… eta halako guneetarako. 

Hain justu ere, eta Epeleko 
zerbitzuari balio handiagoa ema-
teko, konpost hori ahalik eta 
kalitaterik handienekoa izan 
dadin –A mailakoa– lortzeko 
tramiteak egiten dihardute, 
GHK-k adierazitako moduan. 

apiril amaierarako 
Bada, azpiegitura horren kudea-
ketarekin interesa duten enpre-
sek otsailaren 28ra arteko epea 
dute eskaintzak aurkezteko. 
Abenduaren 16an argitaratu 
zuen Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsorzioak lizitazio deia, "bai-
na oraindik ez da enpresarik 
aurkeztu; normalean, azkeneko 
egunean aurkezten dira gehie-
nak", esplikatu dute. Behin es-
kaintzak esku artean, hilabetean 

erabaki beharko dute zeini es-
leitu kudeaketa. Gauzak horre-
la, "eta dena ondo bidean", au-
rreikuspena da apirilaren amaie-
rarako martxan izango dela 
Epeleko konpost planta. 

Plantaren kudeaketa martxan 
jarrita, bertan lanean jarduteko 
bederatzi lagun kontratatzeko 
prozedura abiatuko dute.  

akei itxi egingo dute 
Epeleko konpost planta abiaraz-
ten dutenean, Gipuzkoak halako 
bi izango ditu martxan: Berga-
rakoa eta Azpeitiako Lapatx. 
Era berean, behin Epele zabaldua, 
Mankomunitatearen asmoa da 
Arrasateko Akei zabortegia ix-
tea. Gaur egun bertara eramaten 
da Debagoieneko errefusa, bai-
na, Epele zabaltzeaz batera, erre-
fus hori Elgoibarrera eramango 
dute eta AKEI itxi, Arrasateko 
Udalaren eskaera beteaz.   

epeleko azpiegiturak duen itxura. GHK

Epeleko konpost planta 
apiril amaierarako abian 
bio-hondakinak tratatzeko Epeleko plantaren zerbitzua lizitaziora aterata du 
Gipuzkoako Hondakinen kontsorzioak; otsailaren 28ra arte aurkez daitezke 
eskaintzak; lau urterako kontratua da eskaintzen dena, beste bi urtez luza daitekeena

10.000 TOna 
bIO-HOndakIn 
TraTaTzEkO 
GaITaSuna du 
EPElEkO PlanTak

Mirari altube ArrASAtE
Opari ezazu memoria leloarekin 
hainbat liburu jarri dituzte sal-
gai ohi baino prezio merkeagoan 
Intxorta 1937 kultur elkarteko 
kideek. Liburu horiek, besteak 
beste, Gerrako garrak Oñatin, 
Arrasate 1936 Belaunaldi etena 
eta Bizitza bi aurrez aurre, Ze-
ziaga denda zenaren erakus-
leihoan daude. Erosi gura dute-
nek Arrasate Zientzia Elkartera 
jo behar dute edo telefono zen-
baki hauetako batera deitu: 678 
24 20 31 edo 699 66 92 05. Aben-
duaren 31 da azken eguna. Salgai dauden liburuak. ubANE MADERA

Intxorta 1937 kultur elkarteak 
liburuak ditu salgai Arrasaten
zeziaga denda zenaren erakusleihoan daude ikusteko 
eta abenduaren 31 arte erosi ahal izango dira

dEbaGOIEnEan 6.000 
TOna OrGanIkO 
SOrTzEn dIra Gaur 
EGun, EPElEra 
EraManGO dIrEnak

Bikain ziurtagiria jaso duten erakundeen talde-argazkia. EuSKALit

Debagoieneko zortzi erakundek 
jaso dute Bikain ziurtagiria
ibarreko zortzi erakundek lortu dute bikain Euskararen 
kalitate ziurtagiria; abenduaren 19an jaso zuten.

leire kortabarria DonoStiA
Zehazki, honako hauek dira 
Debagoieneko erakunde sarituak: 
Erakunde Sanitario Integratuak, 
Fagor Ederlan S. Coop-ek, LKS 
Koop. E-k eta Miguel Altuna 
LHIIk zilarrezko ziurtagiria lor-
tu dute, eta Fagor Automation 
Koop.E-k, Fagor Electronica 
Koop E-k, Laboral Kutxak eta 
Txantxiku Ikastola Koop.E-k, 
urrezkoa, maila gorenekoa. 

52 saridun 
Bederatzigarren urtez banatu 
dira Bikain ziurtagiriak, eta 
aurten, 400 lagun inguru batu 

ziren ekitaldian, Donostiako 
Kursaal jauregian. Bertan izan 
ziren, Urkullu lehendakariarekin 
batera, Kultura eta Hizkuntza 
Politika sailburu Bingen Zupiria, 
Enplegu eta Gizarte Politika 
sailburu Beatriz Artolazabal, 
Osasun sailburu Jon Darpon, 
Hizkuntza Politika sailburuorde 
Patxi Baztarrika eta Confebas-
keko lehendakari Roberto La-
rrañaga, beste batzuen artean.

52 erakundek jaso dute aurten 
Bikain ziurtagiria. Horietatik 
19k urrezkoa jaso dute; 22k, zi-
larrezkoa, eta 11k, oinarrizko 
mailari dagokiona.
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leire kortabarria DEbAGoiEnA
Horren aurrean, kezkatuta dau-
de pentsiodunak. Aldiz, aztarnen 
arabera, sistema ez da askorik 
aldatuko; lasaitasun mezuak 
eman dituzte agintariek eta bai-
ta ekonomialari askok ere. Modu 
batera edo bestera, pentsiodunek 
erosketa-ahalmena galdu dute, 

eta Enplegu ministro Fatima 
Bañezek aurreratu du 2017an 
pentsioak %0,25 bakarrik igoko 
direla, hau da, legeak markatzen 
duen gutxienekoa.

Prestazio batzuk, kanpora 
Etorkizunean, pentsio batzuk, 
kotizazioekin beharrean, zerge-

kin lotzeko aukera mahai gainean 
dago. Pentsio publikoen sistemak 
bost motatako prestazioak har-
tzen ditu, eta, guztietarako nahi-
koa diru ez dagoenez, pentsio 
batzuk zaku horretatik atera-
tzeko eta zerga bidez finantza-
tzeko aukera aztertzen dabil 
Espainiako gobernua.

datorren pentsio publiko 
sistemaren zain
Espainiako gobernua eta hainbat eragile sozial, tartean toledoko ituneko mahaiko 
ordezkariak, Espainiako pentsio publiko sistemaren erreforma lantzen dabiltza,  
Euskal Herriko pentsiodunak ere hartzen dituena bere baitan

zer ekarriko du, zure ustez, 
pentsioen erreformak? 
berriz ere miseriara bota nahi 
gaituzte datozen murrizketekin; 
denak galdetzen ari dira ea 
pentsioa kobratuko ote duten.
ze neurri datoz, bada? 
Esaten dutenez, toledoko 
itunean nahiko aurreratuta dago 
honako hau: pentsio publikoen 
zakua ez dela denerako 
ailegatzen eta alargunen eta 
umezurtzen pentsioak hortik 

atera eta aurrekontu bidez 
ordaindu nahi dituztela. Guri oso 
gaizki iruditzen zaigu hori, izan 
ere, azken baten eskubide 
objektibo bat galtzen dugu eta 
eskubide subjektibo bihurtzen 
da. 
ze eskatzen du zuen 
elkarteak? 
Gu ez gaude Espainiara begira; 
guk nahi dugu Euskal Herrian 
kudeatutako gizarte segurantza. 
bestetik, pentsiodunak 

gizartearen %25 gara; kopuru 
handia da hori, eta egiten ari 
zaizkigun murrizketen aurrean 
erantzun bateratu bat eman 
behar dugu; aurre egin behar 
diogu horri, antolatu egin behar 
gara eta erantzun bat eman 
behar dugu.

GOiENA

"Pentsiodunok antolatu eta erantzun 
bateratua eman behar dugu"
itziar Usandizaga DuintASunA ELkArtEko kiDEA

badirudi pentsio publikoen 
sistemaren erreforma 
datorrela.  
Nik esango nuke erreforma ez 
dela izango batzuek uste bezain 
garrantzitsua. Arlo finantzarioan 
sortu den izuaren aurrean, arlo 
politikoan justu kontrakoa 
gertatu da, hau da, mezu 
lasaigarriak bota dira, eta aipatu 
dira oso neurri konkretu batzuk 
pentsioak bide batetik edo beste 
batetik finantzatzeko.

baina dirua mugatua da eta 
pentsioak arriskuan daude. 
30 edo 40 urtez ibili gara 
etengabe horren inguruko 
hainbat mezu izugarri jasotzen. 
Eta hori erabili da, batetik, 
sistema finantzarioen aldetik 
pentsio pribatuak modu 
artifizialean saltzeko, eta 
bestetik, arlo politikoan erabili 
da momentu askotan murrizketa 
batzuk egiteko aurrekontuetan. 
Orain, epe luzeko erronka hori 

heltzen ari da, eta politikariak 
esaten ari dira etorkizunean 
pentsioak ordaintzeko 
kotizazioekin nahikoa ez bada, 
zergetatik aterako dela dirua, 
eta hori da azkenean gauzarik 
logikoena eta gertatu behar 
zena momenturen baten.

GOiENA

"nik esango nuke erreforma ez dela 
izango batzuek uste adinekoa"
adrian zelaia EkAi CEntErrEko prESiDEntEA

Euskal enpresak eta familiak 
baikorrak dira ekonomiaz
Laboral kutxak enpresa-konfiantzari buruzko inkesta 
egin die Euskal Autonomia Erkidegoko enpresei

l.k. DEbAGoiEnA
Helburua da jakitea 2017ko lehen 
hiruhilekorako dituzten espek-
tatibak. Ikuspegi baikorra dute 
enpresaburu gehienek, baina 
konfiantza zertxobait jaitsi da 
aurreko inkestatik. Datuak aben-
duaren 14an jakinarazi zituzten.

Enpresek ingurune ekonomi-
koari buruz dituzten espektati-
bei dagokienez, %68,5ek uste 
dute egoerak bere horretan ja-
rraituko duela, eta %17,5ek, 
hobera egingo duela.

Fakturazioari buruzko aurrei-
kuspenak onak dira: %60,9ren 
iritziz, egoerak bere horretan 
segituko du, eta %27,6ren ustez, 
onera egingo du.

Aurreko adierazlearekin bat, 
2017ko lehen hiruhilekoan jar-
duerak bere horretan segituko 
duela uste dutenen kopurua 
%66,7koa da, eta egoerak hobe-
ra egingo duela uste dutenena, 

%19,4koa. Inkestatuen %13,9ren 
ustez, berriz, jarduerak txarre-
ra egingo du. Inkestatuen % 
61,2k bolumenari eustea espero 
dute, eta %26,5ek, hobetzea. 
%12,2k, berriz, txarrera egingo 
duela uste dute.

kontsumitzaileen konfiantza 
Euskal kontsumitzaileen kon-
fiantzaren gaineko txostena ere 
kaleratu du Laboral Kutxak; 
2016ko azken hiruhilekoari da-
gokio. Ondorio nagusia da eus-
kal familien konfiantzak hobera 
egin duela aurreko hiruhileko-
tik eta suspertzea sendotu egin 
dela. Hala ere, euskal familiak 
ez dira animatzen oraindik “eros-
keta handiak” egitera. 2016an, 
“erosketa handiak” egiteko unea 
izateari buruzko balorazioa ho-
betu egin da 2015ekoarekin al-
deratuta, baina erosteko bene-
tako asmoa ez da ia suspertu.

EGUNA:   2017ko urtarrilaren 19a.
LEKUA: Arimazubi guneko aretoa (Arrasate).
ORDUA:  Lehen deialdia: 18:00. Bigarren deialdia: 18:30.

GAI-ZERRENDA
1. Aurreko Batzar Nagusiaren aktaren onespen-txostenaren 
 irakurtzea. Aktaren onespenerako bi bazkide izendatzea.
2. 2015-2016 ekitaldiko zuzendaritza-txostena aurkeztea, eta 

hala balegokio, onartzea.
3. 2015-2016 ekitaldiko sozietate-kudeaketa eta Urteko 

Kontuak (Balantzea, Galera eta Irabazien Kontua, Ondare 
Garbiaren Aldaketen Egoera-orria, Diru Fluxuen Egoera-
orria eta Txostena), eta baita Kudeaketa-Txostena ere, azter-
tzea, eta hala balegokio, onartzea.

4. 2015-2016 ekitaldiko emaitzak banatzea.
5. 2016-2017 ekitaldirako helburu nagusiak eta aurrekontu 
 ekonomikoa aurkeztea. 
6. Kontseilu Errektorea berriztatzea. 
7. Kontseilu Soziala berriztatzea. 
8. Kontseilu Errektorea ahalduntzea Batzar Nagusian 
 hartutako erabakiak egikaritzeko. 
9. Galde-erantzunak.

Aitziber Arregi Iribecampos
Kontseilu Errektoreko Lehendakaria

Arrasate, 2016/11/24

ARIZMENDI, KOOP. E.AREN 
BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Arizmendi Koop.E-ko Estatutu Sozialetako 30. artikuluak 
dioenari jarraituz, Kontseilu Errektoreak, 2016ko azaroaren 
24an egoitza sozialean egindako bileran adostu du Arizmendi 
Koop.E.ko bazkideak Ohiko Batzar Nagusi honetara deitzea, 
kooperatibaren interesetarako onuragarria delakoan.
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Ikasle gazteendako hitzaldi 
zikloa antolatu du Jakiundek
Hainbat diziplinatan adituak diren lehen mailako 
hizlariek eskainiko dituzte topaketa horiek

a. l. / J. b. DEbAGoiEnA
Seigarren urtez jarraian, Ja-
kiunde Akademiak Debagoiene-
ko, Debabarreneko eta Goierri-
ko ikastetxeetako DBHko lau-
garren mailako ikasleentzako 
Jakin-mina hitzaldi-programa 
abian jarri du. Gazteen garapen 
intelektuala eta pertsonala ba-
besteko proposamena da, itzal 
handiko hainbat adituren hi-
tzaldi eta erakustaldiekin osa-
tutako diziplina anitzeko pro-
grama batean oinarritua.

arrasaten ziklo bat 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
eta Nafarroako ikastetxeek jaso 
dute Jakin-mina 2016-2017 deial-
dia. Aurtengo edizioak bede-
ratzi ziklo izango ditu eta ho-
nela banatuko dira: EAEn, 
Gipuzkoan hiru ziklo, horieta-
tik bi Joxe Mari Korta ikerke-
ta egoitzan eta beste bat Arra-

sateko Mondragon Unibertsi-
tatean; Bizkaian hiru ziklo, 
horietatik bi Bizkaia Aretoan 
burutuko dira (EHU) eta bat 
Deustuko Unibertsitatean; Ara-
ban ziklo bat Lascaray Ikerke-
ta gunean eskainia, Gasteizko 
EHUko campusean; eta azkenik, 
Nafarroan bi ziklo burutuko 
dira, bata Nafarroako Uniber-
tsitateak Iruñean duen campu-
sean eta bestea Nafarroako 
Uniber t s i t a t e  Pub l ikoak 
(UPNA-NUP) Tuteran duen 
campusean. Arrasateko lehen 
bi hitzaldiak eman dituzte da-
goeneko; beste hirurak urta-
rrilaren 13an, otsailaren 17an 
eta martxoaren 17an izango 
dira, 17:30ean.

DBHko laugarren mailako 
420 ikasle inguruk parte har-
tuko dute, eta hautatzen duen 
zikloko bost hitzaldietara joan 
ahal izango da bakoitza. 

a. l. / J. b. DEbAGoiEnA
Mozambike iparraldean dagoen 
Marrupa distrituko nekazariei 
laguntzeko mikrokredituen kan-
paina jarri du martxan Mundu-
kide gobernuz kanpoko erakun-
deak, berriro ere. Kreditu horien 
helburua da bertako nekazariek 
lurrak lantzeko eta ureztatzeko 
behar duten materiala finantza-
tzea, baita lurra ereiteko haziak 
eta ongarriak ere. Behin lurra 
ereinda eta uzta jasota, salmen-
ten etekinetatik ateratako diru-
tik mikrokreditua itzuli behar-
ko dute.

bertako nekazari baten adibidea 
Mundukidek ohar bidez eman 
du kanpainaren berri eta ber-
tako adibide erreal bat erabili 
du laguntza horren garrantzia 
balioan jartzeko: “Tusha Bala-
mako nekazari bat da, alarguna, 
bere zaintzapean hiru seme-a-
laba dauzkana. Nekez lortzen 
dute, euri garaian, behar adina-
ko arto saila ereitea urte guzti-
rako jana edukitzeko. Ezusteko-

ren bat gertatzen bada, alegia, 
euri gutxi, gaixotasunen bat… 
odisea hutsa bihurtzen da gosea 
pasatu barik egotea; familia asko 
urtean 100 euro izatera ere ez 
dira iristen”.

2011tik aurrera, mikrokredi-
tuen programan, onuradunen 
%50etik gora emakumeak dira; 
izan ere, kopuru osoaren %55 
jasotzen dute ia. 

Nola edo hala, Mundukidek 
egindako lana azpimarragarria 
da, geroago eta nekazari gehia-
gok egiten duelako aurrera kan-
paina horretan eskuratzen du-
ten kredituarekin: 2016an, guz-
tira, Mozambikeko 80.000 neka-
zariri eskaini die laguntza 
Mundukide fundazioak. Iaz, 
esate baterako, 46.000 euro batu 
ziren mikrokredituetan, eta, 
horren ostean, lau milioi euro-
ko etekinak atera ziren produk-
zioan.

Helburua, autonomia sustatzea 
Horiek horrela, egoera horren 
aurrean etorkizunerako erron-

ka argia da: nekazarien mikro-
kredituekiko mendekotasuna 
murriztea eta autonomia susta-
tzea. “Mundukideren proiektue-
tan beti epe luzera begira egiten 
dugu lan. Gure helburua da guk 
laguntza eman ostean beraiek 
euren kabuz ekonomia egoki 
bat sortzea eta mantentzea. Ho-
rregatik saiatzen gara nekazari 
berriei bakarrik ematen kredi-
tua; izan ere, beteranoak kon-
tzientziatu behar dira aurreko 
urteetako kanpainetan lortuta-
ko etekinen zati bat aurreztu 
behar dutela, hurrengo urtera-
ko inbertsioa ordaindu egin ahal 
izateko”, azaldu du Urri Uriza-
rrek, Mundukideko komunika-
zio arduradunak.

donazioak laboral kutxan 
Ekarpena egin gura dutenek 
Laboral Kutxako edozein bule-
gotara gerturatu eta bertako 
eskuorria bete ondoren, ekar-
pena Mundukideko kontu ko-
rrontean sartzeko eskatu behar-
ko dute. 

Marrupako nekazari bat, landutako lurrak ureztatzen. MuNDuKiDE FuNDAZiOA

Mikrokredituak nekazari 
mozambiketarrendako 
2002an hasi zen Mundukide mikrokredituen kanpaina horrekin eta urtetik urtera 
Mozambikeko gero eta nekazari gehiagori eskaintzen die laguntza; aurten 80.000 
pertsonak jaso dute kreditua. behin uzta jasota, dirua itzuli beharko dute nekazariek

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak bikaintasuna aitortu dio 
MIK erakundeko ikerkuntza 
talde bati. Zehazki, kudeaketa 
arloan ikertzen du saritutako 
taldeak. 

Gai nagusia kooperatibismoa 
eta jabego partekatuan oinarri-
t u t a k o  b e s t e  e n p r e s a - 
eredu batzuk dira, eta baita lan-
gileen parte-hartzea erakundean. 

Halaber, enpresetan pertsonen 
kudeaketa estrategikoak duen 
garrantziaz ikertzen dute.

Talde horrek aintzat hartzen 
du ere "azken urteotan gertatzen 
ari den ekonomia eta gizarte
-testuinguru aldaketa", Mondra-
gon Unibertsitatearen esanetan. 

Mondragon Unibertsitateak 
azpimarratu duen moduan, "gaia 
hain konplexua eta diziplina 
askotarikoa izanda, hainbat he-
rrialdeko ikertzaileak daude 
taldean, eta baita hainbat arlo-
tako adituak ere".

MIkeko ikertzaile 
talde batek, 
bikaintasun aitortza

Arabako Auzitegi Probintzia-
leko 1. Atalak Laboral Kutxa-
ri sententzia bidez agindu dio 
mendeko ekarpenetan hiru 
aldiz inbertitu zuen Fagorre-
ko kooperatibista bati 72.000 
euro bueltatzeko; hain zuzen, 
bere talde kooperatibistako 
ekarpenetan inbertitu zuen. 
Sententziak agintzen du in-
bertitutako diru guztia eta 

sortu dituen interesak buel-
tatu behar zaizkiola, ez baka-
rrik diruaren zati bat, aurre-
ko epai batek esan zuen be-
zala; aurreko epai hori ezez-
tatu egiten du honakoak. 
Sententziak dio kooperatibis-
ta Fagorreko kide izateak ez 
duela berekin ekartzen hark 
produktua ezagutzea, eta gai-
nera, oinarrizko ikasketak 
bakarrik zituela. Bestetik, 
ekarpenen jabeak ekarpenei 
esker irabazi zuen diru guztia  
bueltan eman beharko du.

72.000 euro bueltan 
jasoko du mendeko 
ekarpenen jabe batek
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On Jose Miguel eta 
Euskal Herria

JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL
JoSE MiGuEL DE bArAnDiArAn 

FunDAzioArEn LEHEnDAkAriA

ArAMAio

Jose Miguel Barandiaran hil 
zela hogeita bost urte 
betetzera gindoazen eta 
ataundarrak euskal 
kulturarako adierazi zuena 
berriro ozen gogoratu behar 
genuela iruditu zitzaigun 
bere izena daraman eta  
berak sortutako    
Fundazioan.

On Jose Miguel oinarrizko 
pertsonaia izan dugu gure 
herriaren historian eta 
ezinbestekoa zaigu behin eta 
berriz jendartera ekartzea 
euskal kulturaren 
patriarkatzat hartuta izan 
den gizon haren mezua.

Jakintzaren hainbat 
esparrutan bere goi 
maisutasuna erakutsi zuen. 
Hala ere, bere kasuan 
nabarmenena ez da zer eta 

zenbat erakutsi zigun, baizik 
eta nola egin zuen. On Jose 
Miguelek giza estilo sakonaz 
irakatsi zuen beti, 
katedra-aulki gorenetatik eta 
landa-lanik xumeenetako 
talaiatik ere. Gizabidea zuen 
helburu nagusia ekintza 
guztietan eta ez zuen inoiz 
hutsik egin.

Gasteizko Apaiztegitik, Ipar 
Euskal Herriko babes-aterpe 
behartutik edota bere 
jaioterriko Sara Etxetik 
euskal gizartearen garapen 
humanoa bilatu zuen 
etengabe Barandiaranek. 
Horren egiaztapena da bere 
ikerketa-lanen artean ez 
dugula bat ere aurkituko 
zientziari garrantzi gehiago 
ematen dionik pertsonari 
baino.

Hogeita bost urte eman dira 
On Jose Miguelen heriotzatik 
eta berak ereindako baloreak 
inoiz baino beharrezkoagoak 
zaizkigu euskal gizartean. 
Eskuzabaltasuna, 
zorroztasuna, ongi egindako 

lanerako gogoa,  
malgutasuna, apaltasuna, 
bestearenganako 
hurbiltasuna, etikotasuna, 
eragozpenak aukerak 
bilakatzeko gaitasuna, eta 
Barandiaranek bere bizitza 
luzean nabarmen 
erakutsitako nolakotasun 
luze baten txertaketa gure 
eguneroko bizimoduan eginez 
gero aurrerapauso erraldoia 
litzateke gizarte 
kontzientziaren eraikuntzan. 
Fundazioak xede horrekin 
egiten du lan.

Jose Miguel Barandiaran 
Euskal Herriaren ondarea  
da. 

Horixe berrerakutsi nahi 
izan dugu aurtengo 
jardunaldietan, Urkullu 
lehendakaria eta Barkos 
presidentea buru izan diren 
abenduaren 21eko ekitaldia 
barne. 

Eta Ataungo semeak 
bihotzean zeramatzan euskal 
lurralde guztietara ireki dugu 
haren ikasgaia. 

Aurrerantzean ere On Jose 
Miguelen baloreei eragitea 
dagokigu, berak amesten 
zuen Euskal Herria izango 
bada.

Zigarrolako 
komertzioetan 
margoketak

ANE GARCIA-ARREGI
ArrASAtE

Orain dela aste batzuk, 
Zigarrola auzoan, Gipuzkoa 
etorbidean ireki edo 
eraberritu dituzten zenbait 
komertzio handiren iragarki 
panel eta izenetan  
margoketak egin dira. 
Hauetan, gaztelera hutsez 
erabiltzen diren kartelak 
margoz busti ditugu –Lidl 
berria, Hiper Asia 
berritua…–.

Denda komertzial hauen 
arduradun, langile eta 
erabiltzaileek jakin behar 
dute hau ez dela beraien 
negozio edo zerbitzuen aurka 
egindako zerbait, baina bai 

hauek erabiltzen duten 
hizkuntza politikaren aurka 
eginikoa. 

Bertako herritarren eskura 
irekitzen diren zerbitzuek 
ezin dute gure hizkuntza 
ezkutatu, ikusezin bihurtu eta 
ondorioz mespretxatu.

 Udalak esaten duen bezala, 
"zaindu dezagun gure herria, 
aitor dezagun bere balioa eta 
mantendu dezagun gure 
ondarea, herritarren arteko 
elkarbizitza hobetzeko". 

Erantzukizun bera   
eskatzen diogu Udalari, 
komertzio edo zerbitzu 
berrien lizentziak eta 
baimenak ematerakoan, 
hizkuntzaren erabilerari 
dagokionez exijentzia minimo 
batzuk eskatu ditzan.

 Hemendik aurrera ere, 
orain arte bezala, gure 
herrian zein auzoan 
iragartzen diren gaztelera 
hutsezko kartel, seinale edo 
iragarkiak –publiko zein 
pribatu– kendu, zuzendu edo 
ezabatzen jarraituko dugu.

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

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

Debagoieneko 
ProFesional liberalak

abokatUak
bernardino Maiztegi 
bErGArA / irizar 5
tel.: 943 76 10 81

begoña lasagabaster
ArrASAtE / iturriotz 15, 1 A
tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

raFael aranbUrU
bErGArA / irizar 5
tel.: 943 76 10 81

atxen MUngia /  
naiara Mendibil (zenbaki)
ArEtXAbALEtA / basabe ind. f-0-10-pab.
tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.eus

aHolkUlaritzak
andra Mari aHolkUlaritza
ArEtXAbALEtA / Andra Mari auzunea 3
tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asegi aHolkUlariak
ArrASAtE / otalora Lizentziaduna 4
tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

garrailan
bErGArA / Matxiategi 36
tel.: 943 76 90 83

zenbaki aHolkUlariak
ArEtXAbALEtA / basabe ind. F-0-10 pab.
tel.: 943 71 21 12
Faxa: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.eus

arkitektoak
biark arkitektoak
ArrASAtE / usaetxe plaza 1, behea
tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

etxe adMinistrazioak
Uribesalgo adMinistrazioak
ArrASAtE / pablo uranga 3, behea
tel.: 943 79 51 25
uribesalgo@uribesalgo.es
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eusko 
Jaurlaritzak  
diruz 
lagundutako 
aldizkaria

LAGuntzAiLEAk

GoiEnAk ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.
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udala
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oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz Gatzagako
udala

Duela 150 urte, Lewis Carroll idazleak Alice in Wonderland 
eleberri motza argitaratu zuen eta ordutik hona hizkuntza 
guztietara itzuli da haren obra, euskarara barne, Alizia 
herrialde miresgarrian tituluarekin.

Adierazten diren pertsonaiak eta situazioak zeharo absurdoak 
dira eta ehunka interpretazio egin dira ipuin fantastiko horren 
gainean. Gure ikuspuntutik, ez da erraza asmatzea zeintzuk 
izango ziren parodien helburuak, baina argi dago, adibidez, 
Dodo Txoria egileak bere buruari egindako burla bat zela. 
Carrollen benetako abizena Dogson baitzen, eta, tartamutua 
izanik, bere abizena Do-Do-Dogson ahoskatzen zuen. Nahiko 
garbia da Bihotzen Erreginaren pertsonaia orduko 
Ingalaterrako Victoria erreginaren karikatura surrealista dela.  

Sasoi victoriar hartan egindako obra horretan oinarrituta, 
kontaezineko egokitzapen lanak egin dira. Ezagunenak, 

zalantzarik gabe, Disneyk 
produzitutako bi pelikula dira: 
1951ko marrazki bizidunetako 
filma eta 2010eko Tim 
Burtonen bertsioa, aktoreekin 
egina, baina azken 
belaunaldiko efektu berezi 
ikusgarrienak erabilita.

Aliziaren historia eta bere 
pertsonaiak oholtzara ere igo dira askotan eta antzerki lan 
ugari egin dira; horietatik batzuk musikalak dira, gainera. 

Aspaldiko ohiturari jarraituz, ia tradizio bihurturik, 
Bergarako Musika Eskolak Aliziaren bertsio musikala 
taularatuko du 2017an. 

Betiko irizpideari jarraituz, euskarazko bertsioa izango da, 
eta, aurretik beste obrekin gertatu izan den moduan, historian 
lehenengo aldia izango da Alizia musikala euskaraz 
taularatuko dena. 

Dagoeneko martxan jarria dago, beste behin ere, gure 
faktoria: gidoilariak, dekoratuen egileak, abeslariak, 
musikariak, dantzariak... 

Beti bezala, bidelagun ugari izango ditugu gurekin, sorpresaz 
beteriko bertsioa gauzatzeko. 

Ea, bada, nola jarraitzen duen gure abenturak Lurralde 
Miresgarrian. Gu, behintzat, hasi gara korrikan Untxi 
Zuriaren atzetik.

Untxi Zuriaren 
atzetik

zAbALik

VALEN MOñux

Ea, bada, nOla 
JarraITzEn duEn 
GurE abEnTurak 
lurraldE 
MIrESGarrIan ZuRRut

DEbAGoiEnA

Zenbat urte daramatzagu adin 
txikikoen alkohol 
kontsumoarekin kezkatuta?

Jakina da litxarreria-denda 
eta taberna batzuetan 
alkohola saltzen dietela 
umeei. Inork zaintzen du 
hori?

Nik neuk sekula ere ez dut 
entzun isun bat ipini diotela 
halako bati adin txikikoei 
alkohola saltzeagatik. Zuek 
entzun duzue horrelakorik? 
Hipokrisiarik ez, mesedez. 

Heziketa, ez da besterik 
behar. Heziketa, eta 
erakundeen inplikazioa.

IRItZIhON
ArrASAtE

Gero eta lehenau hasten die 
gaur egungo gaztiek 
zurrutien. Eta normala be 
bada, ala?

Izen be, ze ikusten daue, ba, 
inguruen? Zenbat guraso... 
ostirala aillegau... kalera 
urten... umiekin... baiñe 
segiduen kuadrillakuekin 
elkartu, eta benga, zurituek, 

zerbezak... bata bestiaren 
atzetik. Eta umiek han dauz! 
Bueno, kasu askotan, han be 
ez dauz, segiduen soltetan 
dittue parkera, gurasuek 
poteetan dabitzen bittartien. 
Ejenplo ederra.

Klaro dauena da umiek 
imitaziñoz hazten diela, eta, 
alkoholaren kasuen, euren 
eguneroko bizitzan dau. Hori 
ez dau iñungo legerik 
kontrolauko! Gizartiek 
kontrolau biher dau!

Eta ez dauenak hori 
ikusten...

zEuk ESAnA

HurrEnGO zEnbakIan: aITaTaSun baIMEna lau aSTEra luzaTu du ESPaInIakO GObErnuak. 
iritzia emateko posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / Webgunea: goiena.eus.

Lege bat eskatu du Espainiako Kongresuak, adingabeen 
artean alkohol kontsumoa murrizteko; zer deritzozu?
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ander larrañaga DEbAGoiEnA
Eguaztenean sartu ginen 
ofizialki neguan, eta, atzera 
begira jarrita, urtaro 
zalantzatsua espero daiteke; 
izan ere, inoiz baino udazken 
lehor eta epelagoa igaro 
ostean, euri apur batekin 
hasi dugu astea. Kontuak 
kontu, zerura begira jarri 
barik, Pello Zabalarekin izan 
da GOIENA tenporak nola 
geratu diren eta 
Debagoienean zelako negua 
izango den jakiteko.
aldrebes samarrak izan dira 
azken asteak giroari dagokionez.
Azken hilabetea dotorea izan 
da, bai; gauza bat da hiru 
egun eguzkitsu izatea, baina 
giro epela jarraian egon da, 
baita udatik honako 
gainontzeko hilabeteetan ere. 
Egia da azken egunetan laino 
eta euri apur bat izan dugula, 
negu garaian izaten den giro 
hori, baina aparteko besterik 
ez da izan. Bestalde, kanpora 
begira jarrita, gu epel, baina 
hegoaldean hotz. Andaluzia 
aldean, esaterako, azkenaldian 

izan dituzten euriteak ez dira 
normalak. Hemen gure 
tenporak gure erara badira, 
ezin pentsatu han ere hala 
izango direnik, bestela!
zer diote, ba, hemengo tenporek 
eta kontratenporek? 

Artzainen arabera, pasa den 
asteko eguaztenean hasi eta 
aste honetako eguaztenean 
amaitu ziren kontratenporak 
eta horiei so eginda negu 
nahiko baketsua izango 
dugula ematen du. Tenporak 

abenduko bigarren astean 
izan ziren, eta, motzean, ez 
digute esan aurten aparteko 
koskarik egongo denik, ezta 
negu arraro bat izango 
dugunik ere.

Bestalde, Nafarroa eta Ebro 
inguruko tenporei 
erreparatuz, agindutakoa 
betetzen bada, behintzat, nik 
uste dut behe-lainoa kendu 
gabe pasa beharko dutela 
negu guztia. Han ez dute 
apenas eguzkirik ikusi. Hori 
normalean izaten da haize 
aldaketak oso ahulak izaten 
direnean.
eskualdera bueltatuz, beraz, elur 
gutxi hemen.  
Hori ez dago zehatz-mehatz 
jakiterik: elur-kota estimatzea 
zaila da. Orain arte 
antizikloiaren biran izan 
gara, baina hemen haizeak 
agintzen du, Pirinioetatik 
datorrena, hain zuzen ere. 
Herrietako kaleak ez dakit; 
mendi tontorrak zurituko 
dira, seguruenik, baina duela 
aste batzuk pasatu zena gerta 
liteke ere: elur gutxi, baina 
kolpekoa, inork espero ez 
zuena, alegia. Eguraldia 
normalean baino kanpoko 
bidetik badabil zaila da 
zehaztea zer izango dugun; 
posible da tenperatura-koska 
arraroren bat egotea, baina 
beste mundukorik ez, 
behintzat.

Pello zabala, Arantzazun. GOiENA

"Negu nahiko baketsua 
izango dugula ematen du"
Pello zabala FrAntziSkotArrA

protAGoniStA HAu bE bADoGu!

Altsasun atxilotu zituzten 
zazpi gazteetatik lau aske utzi 
dituzte. Martitzenean 
Madrilgo parlamentari 
batzuekin batu ziren 
espetxeratuen senideak –
irudian, Pablo Iglesiasekin–.

@hitzondo: "Altsasuko 
kartzelaratuen familiak atzo 
@ahorapodemos, @Esquerra_
ERC, @ehbilducongreso eta @
eajpnv-rekin 
#AltsasukoakAske".

#AltsasukoakAske, 
babesa azaltzeko traola

Jose Miguel Barandiaranen 
heriotzaren 25. urteurrena 
dela eta, Iñigo Urkullu 
lehendakaria, Uxue Barkos 
Nafarroako presidentea eta 
Markel Olano Gipuzkoako 
diputatu nagusia batu ziren, 
eguatzenean, Ataunen, 
omenaldian. Tartean, Jose 
Mari Velez de Mendizabal 
aramaioarra ere izan zen, 
Barandiaran Fundazioko 
presidentea –argazkian ikus 
daitekeen moduan–.

Urkullu eta Barkos, 
Barandiaran omentzen

@ArnaldoOtegi: "Bakearen 
artisauak kalean. Herri bezala 
erantzuten dugunean estatuek 
arazoak dituzte. Hor ikasgaia. 
Aurrera! #Luhuso".

@NaguaAlba: "ETAren 
armagabetzea bere ardura da, 
eta estatuena hori erraztea. 
Luhusoko atxiloketek prozesu 
hau oztopatzen dute" (itzul).

@jagirretxea: "#ETA-ren 
armagabetzearen bidean 
jarritako oztopoak 
kaltegarriak dira bakerako".

#Luhuso 'trending 
topic' izan da

Goiena Saria, 
potoloago

Huhezinema Euskal Film 
Laburren jaialdiak 10 urte 
betetzen ditu. Martxoaren 28 
eta 31 bitartean egingo da eta 
zabaldu dute lanak aurkezteko 
aukera. 

Berritasunekin dator 2017ko 
edizioa. Sarien arloan, 
besteak beste. Euskarazko 
film labur onena saritzen 
duen Goiena Sariak dirusari 
handiagoa banatuko du: 800 
euro gehi Ogeita4 Camera 
Solution enpresak 1.500 
eurotan baloratutako kamera 
ekipamendua utziko dio 
irabazleari, 2018ko 
Huhezineman aurkeztuko den 
euskarazko film bat egiteko.

iturri onEtik

Arrasateko Nafarroa etorbidean –erlojuaren eraikinaren 
parean– zegoen biribilgune txiki bat kendu izanagatik eskertuta 
idatzi du irakurle batek. "Oso-oso txikia zen biribilgunea, eta 
horrek arriskutsu bilakatzen zuen bertako zirkulazioa. Izan ere, 
azkeneko unera arte ez zen ikusi ere egiten; orain, garbiago 
dago adierazita egin beharreko maniobra zein den".

jOKiN bEREZiARtuA

GorA EtA bEHErA

Biribilgunea kenduta, bidegurutzea garbiago
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ander larrañaga ArrASAtE
Urtero legez, iritsi da Arrasate-
ko urteko azokarik garrantzi-
tsuena. Eguraldiak askorik ez 
lagundu arren, herritarrak ba-
serritarr jantzi eta kalera irten 
ziren atzo santamasetako feriaz 
gozatzera, talo eta sagardo eda-
lontzia eskuetan. Seber Altube, 
Jokin Zaitegi, Biteri eta Herriko 
Plaza izan ziren, betiko moduan, 
herriko gune protagonistak. 

Herriko giroa Arrostaitz eta 
Lore Gazteak dantza taldeek, 
Incansables txarangak, herri 
kirolek, Iturengo joaldunek, tri-
kitilariek eta erraldoi zein kili-
kien konpartsek alaitu zuten.

'txerrita', txerri lasaia
Aurtengo txerria Aretxabaleta-
ko Zaloña baserritik ekarritakoa 
da; lasai-lasai ibili zen Txerrita 

Arrasateko kaleetan zehar eta 
ume zein heldu gertutik ezagu-
tzeko hurbildu ziren.

Fruta onenaren saririk ez
Baserritarren postuen artean 
beti egiten dute lehiaketa san-
tamasetan. Aurten hauek izan 
dira sarituak: herriko postu 
onena Enuzketa baserriko Aran-
tza Olaberena izan zen eta ba-
razkirik onena Ane Gorosabe-
lena; eta frutetan, lehen saririk 
ez du banatu epaimahaiak aur-
ten. Ez zuen horren merezimen-
dukorik aurkitu lehiaketan, 
baina bigarren saria Pakea Gal-
dos gabiriarrak eroan zuen.

txerri dantzak, 25 urte 
Esan bezala, aurten Txerri dan-
tzaren 25. urteurrena izan da eta 
abestiaren sortzaile diren Jose 

Ramon Vitoria eta Jon Iñaki 
Izarzelaia omendu ditu Santamas 
Komisiñuak; aitorpen hunkiga-
rria izan zen, duda barik.

Kontuak kontu, aurtengo azo-
ka gertuagotik ezagutu gura 
duenarendako, argazki galeriak, 
bideo erreportajeak eta xeheta-
sun guztiak ikusgai daude Goie-
na.eus atarian.

Jendez lepo berriro ere 
santamasetako azoka
Aurten Arrasateko txerri dantzak mende laurdena bete du, eta, horregatik, hain justu, 
melodiaren sortzaileak omendu ditu Santamas komisiñuak: Jose ramon Vitoriak eta 
Jon iñaki izarzelaiak herriaren aitorpena eta esker ona jaso dute

10    arrasate

GABON ZORIONTSUAK!

Trontza ikuskizuna. ARGAZKiAK: jOSu biLbAO, ANDER LARRAÑAGA EtA ANDONi bODESFamilia bat baserritarrez jantzita. lehiaketetako irabazleak eta Udal ordezkariak. 

Dantzariak atzo goizeko emanaldian. Herritarrak oilarrei begira. 

Txerrita galartzako txerria. 

Jon iñaki izarzelaia, Beñat Barrutia eta Jose ramon Vitoria. 
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Aldaketetan dago sendagaia

2016a bukatzear da, egun gutxi gelditzen zaizkigu zenbakiz 
aldatzeko eta 365 eguneko ziklo berriari ateak zabaltzeko. Beste 
urte oso bat izan dugu erabaki eta aldaketak emateko. 
Eguneroko borrokan gabiltza gutariko asko gure identitatea 
defendatu eta mailaz igotzeko.

Zutaz ari naiz bai, euskara! Irakurri berri dudan artikulu 
batek aipatzen duen bezala, euskararen egun bat ospatzen da, 
gure egutegiak dioenez, eta zer gertatzen da beste 364 egunekin? 
Aurreko astean gertatu zitzaidan, Nafarroako herri baten 
geldituta nengoen nire taldekideekin eta kafetegi batera sartu 
nintzen zerbait hartzeko asmoz. Sorpresa jaso nuen, arrotz 
sentiarazi ninduten, telefonoz hizketan jarri eta jaso nituen 
begiradek zauritu ninduten. Guk euskaldun sentitu eta 
euskararekin bizi garenok mingainak dantzan ditugu eta 
berarekin solasean egin, borrokatu, maitatu, eztabaidatu, 
sentitu... egiten dugu, gure eguneroko bitamina da. Baina 
honekin ez da nahikoa. Erabaki eta lege aldaketak dira zauriak 
sendatzen dituen benetako sendagaiak.

nirE uStEz

ENERItZ uRRutIA

Goiena komunitatea 
AED, txatxilipurdi eta Ekin Emakumeak
ArrASAtE

Herria euskaldunago izateko 
helburuarekin, ekimenaren bul-
tzatzaile diren Txatxilipurdi, 
Ekin Emakumeak eta AED el-
karteek Zurekin Arrasate Eus-
kaldunago kanpaina  aurkeztu 
zuten astelehenean Kulturateko 
aretoan. Helburua lortu nahian, 
elkarte horietako kideek inda-
rrak batzeko gonbidapena luza-
tu zieten arrasatearrei.

Elkarteek badakite hainbat 
herritar euskararen alde lanean 
dabiltzala, baina euren desira 
bide horretatik eskutik joatean 
datza. 

Parte hartzeko moduak 
Herritarren atxikimendua lortu 
nahian, elkarteek horretarako 
hainbat bide daudela azaldu 
zuten. Bide horietako bat 58 
euroko urteko kuota ordaintzea 
da. Hala ere, nork bere aukeren 

arabera erabakitako diru kopu-
rua emanez ere lagundu dezake 
ekonomikoki. Ekarpen ekono-
mikoaz gain, elkarteen kide iza-
teko beste hainbat modu ere 
badaude; besteak beste, herri-
tarrak gustuko dituen ekintzen 
antolaketan parte hartuz, elkar-
teen lan esparru nagusietan 
ekarpenak eginez edota egitasmo 
berriak proposatuz.

kanpaina, udaberri arte 
Pasa den astelehenean jarri zen 
kanpaina martxan, eta datozen 
hilabeteotan, martxoaren 25a 
arte, horretan murgilduta ibili-
ko dira aurrez aipatutako elkar-
teak. Hori horrela izanik, elkar-
teek aurrerantzean ohiko jar-
dueretan jarraitzeaz gain, kan-
painarekin lotutako ekintza 
bereziak ere antolatuko dituzte. 
Ekitaldi potoloena kanpainako 
azken egunean egingo dute. Egun 
horretan, elkartekideak, eragi-
leak eta herritarrak batera ate-
rako dira kalera, festa giroan. 

ekimenaren bultzatzaile diren elkarteetako kideak kulturateko aurkezpenean . M.A.

"Indarrak batzeko" deia, 
herria euskalduntzeko
Astelehenean Zurekin Arrasate euskaldunago kanpaina jarri zen martxan. kulturateko 
aretoan egindako aurkezpenean, eta indarrak batzeko asmoz, herritarrak elkarte 
horietara batzera animatu zituzten txatxilipurdik, Ekin Emakumeek eta AEDk
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ZEURE NEURRIRA 

             ZEURE GUSTURA

Jokin bereziartua ArrASAtE
Aurrekontu "zuhurra" izango 
du Udalak 2017rako. Udalbatzak 
martitzeneko osoko bilkuran 
onartu zuenez, 31.520.472 eurokoa 
da, iazkoa baino 550.000 euro 
inguru gutxiago (32.078.733 euro). 
Gobernuaren –EAJ eta PSE-EE–
proposamenaren aurrean, EH 
Bildu abstenitu egin zen eta 
Baleikek eta Irabazik kontra 
bozkatu zuten, aldez aurretik 
osotasunari emendakina aur-
keztu ondoren. 

Udal baliabideak "eraginkor-
tasunez eta zuhurtziaz" kudea-
tzeko egungo testuingurura 
egokitutako aurrekontu "errea-
lista eta arrazoizkoa" dela esan 

du gobernuak. Lehentasun na-
gusiei dagokienez, gobernuak 
dio gizarte ongizatean –%7ko 
igoera iazko aurrekontuarekin 
alderatuta– eta enplegua susta-
tzean –%9ko igoera– jarriko 
duela bereziki fokua. 

Inbertsioen artean, Kulturola 
egitasmoaz harago, auzoei lehen-
tasuna emango zaie 2017an, he-
rriko irisgarritasuna eta mugi-
kortasuna hobetzeko eta oinez-
koen segurtasuna bermatzeko 
hainbat ekimen egingo dira, 
euskara ikasteko aukera berriak 
zabalduko dira, gazteen eman-
tzipazioa bultzatzeko alokairu-
rako laguntzak aurreikusten 
dira, eta, asteon iragarri dutenez, 

urtarrilean Umeen Kontseilua 
eratuko da, besteak beste. Bes-
talde, hasiera baten gobernuaren 
proposamenen barruan ez egon 
arren, emendakin moduan onar-
tu dute Etxezarretako eremua 
erostea. Borondatea badago, 
baina gauzak ondo egin behar 
dira. "Esku pribatuetan dagoen 
eremua da. Erosketa eta prezioa 
ondo oinarrituta egon beharko 
dira eta txosten juridikoak ere 
beharko ditugu. Hala ere, Be-
saidek eta beste eragileek egin-
dako lanaz gain, udalbatzako 
alderdi guztien babesa izatea 
arnasa da guretzat halako eros-
keta potolo baten aurrean", dio 
Maria Ubarretxena alkateak. 

abstentzioa eta kontrakotasuna 
EH Bilduk bi arrazoi nagusi eman 
ditu abstentziora jotzeko. Lehe-
na, hain justu, Etxezarretako 
emendakina onartzea. "Bigarren 
arrazoia da hainbat gai irekita 
daudela lantzen joateko, iaz ez 
bezala. Jokoa dago, eta zentzu 
horretan ahaleginduko gara Arra-
sate solidarioagoa, justuagoa eta 
euskaldunagoa izan dadin dato-
zen urteotan", gaineratu dute. 
Baleikek kontra bozkatu zuen; 
aurrekontua lantzeko "prozesu 
itxia" gogor salatu zuten, eta uste 
dute ez dela inongo borondate 
politikorik izan arrasatearrei 
lanketa horretan parte-hartzea 
ahalbideratzeko. "Enplegurako 

milioi bateko gastua bakarrik 
aurreikusten da, baina Arrasaten 
langabezia-tasa %14koa da", gai-
neratu dute. Irabazik ere aurka 
bozkatu zuen: "Hirigintzan in-
bertitzen dute, askoz gehiago ez. 
Gu pertsonetan zentratzen gara, 
eurak ez", uste du Juan Luis 
Merinok. 

Amaitzeko, Arrasateko Sare 
plataformak euskal presoen es-
kubideen defentsan aurkeztuta-
ko mozioa onartu egin zen: EAJk, 
EH Bilduk, Baleikek eta Iraba-
zik alde bozkatu zuten eta Al-
derdi Sozialistak, kontra. 

Osoko bilkura osorik ikusi 
ahal izango da gaur, egubakoi-
tza, Goiena telebistan (22:00).

Aurrekontuaren bozketa: eAJ eta PSe-ee alde (11), Baleike eta irabazi kontra (3) eta eH Bilduren abstentzioa (7). jOKiN bEREZiARtuA

"zuhurtziaz" jokatzeko 
aurrekontua 2017rako
iaz baino 550.000 euro inguru gutxiago izango ditu udalak datorren urterako. 
Lehentasunak dira, gobernuaren arabera, gizarte ongizatea eta enplegua; oposizioko 
emendakinen artean, Etxezarretako eremua erostea onartu dute, besteak beste

Kulturola –erlojuaren eraikina– berritzeko lanen abiapuntu izango 
den obren zuzendaritza esleitu zen eguaztenean, Kontratazio 
Mahaian. Asturiasko jovino Martinez Sierra arkitektura estudioak 
lortu du puntuazio altuena lehiaketa publikoan; enpresa horrek 
proiektua idatzi beharko du eta ondoren pleguak aterako dira obrak 
exekutatzeko. Martitzeneko osoko bilkuran onartu zenez, 2017rako 
aurrekontuan 1.250.000 euroko partida dago Kulturola eraikina eta 
Aprendices eraberritzeko. Obrak 2017 amaieran hastea espero da. 
"Prozesuak azkartzen saiatuko gara", adierazi du alkateak.  

kulturola berritzeko lehen urratsak

kulturolaren obra zuzendaritza esleitzeko kontratazio mahaia. ibON cARMONA

zuzEnkEtA
Aurreko egubakoitzeko zenbakian, 
Laubideko aparkalekuaren irekiera 
iragartzeko albistean, ordu batez 
bertan aparkatzeagatik ordaindu 
beharreko tarifa ez zen modu 
zuzenean eman. Albistean esaten 
zen 1,55 euro izango dela tarifa; 
bada, kopuru zuzena honako hau 
da: lehen bi orduetan doan 
aparkatu ahalko da –urtarrilaren 
12ra arte iraungo du eskaintza 
horrek, albistean ondo esaten zen 
moduan–, baina ondoren 1,20 euro 
ordaindu beharko da orduko.

ArrASAtE irrAtiA

Urtarrilaren 2ra arte!
Arrasate Irratiaren autobusa 
garajean sartuko da datorren 
urtera arte. Izan ere, ez da Igo 
autobusera! saiorik egongo hu-
rrengo astean. Hori bai, urta-
rrilaren 2an ohiko emisiora 
bueltatuko da Arrasate Irratia, 
askotariko gaiekin. Eta noski, 
asteroko zozketek ere ez dute 
hutsik egingo. Gogoratu, parte 
hartzeko: 943 25 05 05 edo irra-
tia@goiena.eus. 
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EMAKuMEON MuNDu MARtxAKO PLAtAFORMA

herriko tabernariei eskerrak
Azaroaren 25aren bueltan, Alde kanpaina jarri zuen abian Emakumeon 
Mundu Martxako plataformak. Kanpainak indarkeria matxista salatzeko 
eta, era berean, herrian tratu onen aldeko jarrerak aktibatzeko balio izan 
zuen. Herriko hainbat tabernari kanpainara batu ziren, eta plataformak 
eskerrak eman nahi izan dizkie haiei.

Arrasateko Udalak Makatzena 
auzoko frontoia eta inguruak 
berritzeko proiektua dauka esku 
artean, eta arrasatearrei aukera 
eman die hiru proposamenen 
artean aukeratzeko. 
BAZen gaur da botoa emateko 
azken eguna eta Udalaren web-
gunean, berriz, domeka arte 
bozkatu daiteke.

Harreman enpresa bizkaitarra 
izan da hiru proiektuak disei-
natu dituena, eta estalkirako 
ere beste hiru aukera aurkeztu 
ditu. Herritarrek aukeren artean 
gustukoenak hautatu ahal izan-
go dituzte, eta, botoak kontatze-
ko orduan, proiektua eta estal-
kiak egiten duten konbinazioa 
hartuko da kontuan.

Makatzenako frontoia 
berritzeko hiru 
proiektu aukeran

Arrasateko anbulatorioak pa-
zientearen segurtasuna eta arre-
taren kalitatea ebaluatzen dituen 
Joint Commission erakundearen 
egiaztagiria lortu du. 

Aitorpen horrekin, Arrasate-
ko osasun zentroa Bergarako 
osasun zentroari, Debagoieneko 
ospitaleari eta Oñatiko osasun 
zentroari batu zaie; izan ere, 
zentro horiek lehenago lortu 
zuten egiaztagiria.

Gaur egun, osasun-egiaztape-
netan munduan ez dago Joint 
Commisionek adinako esperien-
tzia duenik. 50 urtetik gora da-
ramatza osasun-erakundeen eta 
erakunde soziosanitarioen ka-
litatea eta segurtasuna hobe-
tzeari emana.

Osasun zentroak 
Joint Commission 
egiaztagiria jaso du

xabier urzelai ArrASAtE
Urduri daude haur eta gazteak, 
gainean dago-eta Olentzeroren 
etorrera. Urtean egindakoak 
saritzera dator ikazkina, baina 
baita txarto egindakoak zigor-
tzera ere; horregatik, Olentzerok 
gertu du ikatz zakua. Bihar goi-
zean Txoronpiok, Txoronpiak 
eta Tartalok gutunak batuko 
dituzte (11:20 Munar; 11:40 Uri-
be; 12:00 San Andres; 12;20 Apren-
dices; 12:40 Musakola; 13:00 San-
ta Marina; 13:30 Seber Altube) 
eta arratsaldean, 18:15an hasiko 
du Olentzerok kalejira –19:00 
Olentzeroren agurra, plazan–. 

txikilandia, 2tik 4ra
Bestalde, aurten ere Txatxili-
purdiren eskutik Txikilandia 
Gabonetako haur parkea izango 
da. Urtarrilaren 2an zabalduko 
dituzte ateak, baina lehenengo 
goiza Musakolako igerilekuan 
pasako dute. Hor, 7-12 urte bi-
tarteko haurrek igerileku han-
dian puzgarriak izango dituzte. 
Eta igerileku txikian jolasak 
egongo dira.

Arratsaldean, berriz (17:00-
20:00), Uarkapeko ateak irekiko 
dituzte, eta bertan izango da 
Txikilandia hiru egunez, urta-
rrilaren 4ra arte. Sarrerei da-
gokienez, 1-3 urte bitarteko hau-
rrek 3 euro ordaindu beharko 

dituzte eta 4-12 urte bitartekoek, 
4 euro. Baina hiru egunerako 
bonuak ere eros daitezke (5.50 
euro txikienek, eta 9 euro bes-
teek). Topakide eta familia uga-
rikoek deskontuak dituzte. 

gazte sailak egitarau potoloa 
Abenduaren 26an II. Goiengaz-
te Eguna egingo dute (16:00-20:00, 
Herriko Plazan) eta bertan hain-
bat ekintza izango dituzte. Gai-
nera, Gaztegunean abenduaren 
27tik 30era ekintzak egingo di-
tuzte, eta baita Ludotekan ere, 
abenduaren 26tik 28ra. 

olentzerori 19:00etan egingo diote agurra, Herriko Plazan. GOiENA

Opariak bai, baina ikatza 
ere gertu du Olentzerok
bihar, zapatua, goizean txoronpio, txoronpia eta tartalok gutunak jasoko dituzte, eta 
arratsaldean, 18:15ean hasiko du olentzerok Arrasateko kaleetan egingo duen 
ibilbidea; harekin joateko baserritar janzteko eskaera egin dute antolatzaileek

iaz izan zuen arrakasta eta 
harrera ona ikusita, aurten 
ere izotz pista jarriko dute 
biterin, abenduaren 23tik 
urtarrilaren 9ra. Pista 
erabiltzeko, umeek euro 
bat ordaindu beharko dute 
eta helduek, berriz, bi euro. 
Aurtengoa, gainera, iazkoa 
baino handiagoa izango da.

izotz pista 
gabonetan



'Garden'
alos Quartet, aukeran, oreka tX eta eñaut elorrieta
abenduak 24, 22:00 / abenduak 31, 23:00
Bergarako Kilometroak 2016 dela-eta antolatutako Kultur Hamabostaldiko ekitaldirik aipagarrie-
netakoa, aurtengo irailean Bergarako Udal Pilotalekuan grabatutako ikuskizuna: dantza, musika 
eta txalaparta bat eginik. 

kike amonarriz
kike amonarriz soziolinGuista eta komunikatzailearen hitzaldia antzuolan
abenduak 29, 22:00
'Euskara bidegurutzean Antzuolan: erabili ala baztertu'.

nikolas seGurolari omenaldia
nikolas seGurola: fraide, artzain eta bertsolari
abenduak 27, 22:00
Nikolas Segurolari omenaldia eta haren gainean Xabier Euzkitzek, Iñaki Beristainek eta Eduardo 
Urartek idatzi duten liburuaren nondik norakoak ezagutzeko.

zu hemen zaude

Gabonetan ere eskaintza 
zabala Geure telebistan

berriak
debaGoieneko albisteak
abenduak 26-30, 14:30/16:30/18:30/20:30/22:30
Gabonetan ere egunero gertuko albisteak.

harmailatik
san silvestre berGara
urtarrilak 2, 22:00
Bergarako San Silvestre Trail lasterketa.

'urtekaria 2016'
urtea iruditan
abenduak 31, 22:00 / urtarrilak 1, 20:00
Amaitzera doan 2016 urte honek Debagoienean eman duena saio berezian. Albiste, gertaera, pro-
tagonista... nabarmenak, izan kirol, kultur, ekonomia, politika, ingurumen, gizarte edota hezkuntza 
alorrekoak. 

urtekaria

2016
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Ibon Carmona ArrASAtE
Huntza izango da Kooltur Os-
tegunetako urteko azken kon-
tzertua eskainiko duen taldea. 
Gipuzkoako toki ezberdinetako 
musikari gazteekin osatutako 
seikoteak Durangoko Azokan   
estreinatu zuen Ertzetatik dis-
koa, eta bertan dagoen Aldapan 
gora abestia arrakasta bilaka-
tu da.

Huntzaren kantak trikiti mun-
dutik sorturikoak dira, baina, 
taldekideen instrumentuen bi-
tartez, horiek beste oinarri bat 
hartzen dute.   

Ohikoa den moduan, eguene-
ko kontzertua 22:00etan hasiko 
da, eta sarrerek bost euroko 
prezioa izango dute. 

durangon aurreneko aldiz
Abendu hasieran, taldeko kideak 
Durangoko Azokan egon ziren 
lehen diskoa aurkezten.  Peru 
Altube arrasatearra taldeko ba-
teria jolea da, eta, haren esane-
tan, esperientzia oso ona izan 
zen bertan bizitakoa: "Guretzat, 
lehenengo aldia zen azoka stand 
barrutik bizitzen genuena. Jen-
deak firma eta argazki ugari 
eskatzen zizkigun, eta, hasiera 
batean, sentsazio arraroa zen 

arren, ohituz joan ginen. Diskoen 
salmentari dagokionez, aurrei-
kusitakoa baino gehiago saldu 
genuen; beraz, orokorrean, ba-
lorazio positiboa egiten dugu".

kontzertuetan jende ugari
Durangoko Azokan Ahotsenea 
gunean emandako kontzertuaz 
gain, talde gipuzkoarrak bi ema-
naldi gehiago eskaini ditu aben-
duan zehar. Altuberen esanetan, 
emanaldi horietan giro oso ona 
egon da, eta, Aldapan gora kan-
tuaz gain, jendeak diskoko bes-
te abesti batzuk ere bazekizkie-
la igartzen zen.

taldearen kantak nagusi
Arrasateko kontzertuan, eskai-
ni dituzten gainerakoetan beza-
la, CD berriko kantak izango 
dira nagusi. "Abestiren bat izan 
ezik, diskoko kanta guztiak joko 
ditugu. Horrez gain, Niko Etxar-
ten Euskal rock & roll abestia 
eta atzerriko erritmoekin osa-
tutako potpourri bat ere eskai-
niko ditugu", dio Altubek.      

arrakasta
Huntza euskal talde entzuneta-
koa da azkenaldian. Taldeko 
bateria jolearen ustetan, gerta-

kari ezberdinak batera gertatu 
direlako izan da hori: "Abesti 
alaiak eta gogoraerrazak sortu 
genituen, eta, aldi berean, horiek 
Euskal Herri osoan zabaltzeko 
aukera izan dugu".

Altuberen ustez, abenduaren 
29ko kontzertua berezia izango 
da; izan ere, hark bere herriko 
jendearen aurrean joko du.  

Huntza taldeko kideak. HuNtZA

Huntza, urteko azken 
kooltur Ostegunean 
Aldapan gora abesti arrakastatsuaren sortzaileek kontzertua eskainiko dute datorren 
eguenean Gaztetxean, 22:00etan hasita. talde gipuzkoarrak Ertzetatik bere lehen 
diskoko kantak joko ditu, baina, horiez gain, bertsio batzuk ere eskainiko ditu   

I.C. ArrASAtE
Datorren martitzenean, 18:30ean 
hasita, Euskal Herriko Uniber-
tsitateko ikerketa talde batek 
Emakume bertsolariak: Ahanz-
turatik diskurtso propiora ize-
neko ikerketa lanaren gaineko 
mahai-ingurua egingo du Kul-
turateko areto nagusian.

AED eta Ekin Emakumeak 
elkarteek antolatu duten saioan, 
ikerketako zuzendari Gema La-
sarte, EHUko irakasle eta iker-
ketako lantaldeko kide Ana Isa-
bel Ugalde arrasatearra eta Mai-
der Arregi bertsolari oñatiarra 

izango dira hizlariak. Horrez 
gain,  Ane Zuazubiskar kazetari 
eta bertsolari arrasatearrak bi-
deratzaile lanak egingo ditu. 

Mahai-inguruan berbagai izan-
go den ikerketan, egileek modu 
hegemonikoan gizonezkoa izan 
den eremura emakumeen hur-
bilketa ahalbideratu duten ini-
ziatibak eta faktoreak sakondu 
dituzte, hainbat ondorio inte-
resgarri aterata.

 Ikerketa horretan, Ana Isabel 
Ugalde arrasatearrak, batez ere, 
arlo historikoari dagokion lana 
egin du. 

Emakume bertsolarien gaineko 
mahai-ingurua Kulturaten
AED eta Ekin Emakumeak elkarteek antolatu dute saioa 
eta EHuko ikerketa bat izango du berbagai

bastida Akademiako zuzendariordea

Bastida Akademiak Lanbidek eta Hobetuzek % 100ean 
diruz lagundutako doako ikastaroak eskaintzen ditu

Ander Arnaiz

A
nder Arnaizekin elkar-
tu gara, erabiltzai-
leentzat doakoak 
diren zein ikastaro 

dituzten azaltzeko.
Zer nolako ikastaroak dira 
Lanbidek finantzatutakoak?
Lanbideren ikastaro gehienak 
Enplegu eta Gizarte politike-
tako sailburuak eskainitako 
titulu ofizialak lortzeko dira; 
tokiko turismoa sustatzea eta 
bisitaria informatzea, mikroin-
formatika-sistemak muntatzea 
eta konpontzea eta produktu 
grafikoen diseinua dira horie-

tako batzuk. Frantsesekoa eta 
ingelesekoak, hizkuntza titulu 
ofizialak zure kabuz prestatzen 
laguntzeko ikastaroak dira. 
Lanbidekoetan langabetuei 
ematen zaie lehentasuna, bai-
na lanean daudenek ere eman 
dezakete izena. Goizeko ordu-
tegia dute eta 150 ordutik 
570era joan daitezke, enpre-
setako praktikak barne. 
Eta Hobetuzekoak?
Hauetan langileek dute lehen-
tasuna, baina langabetuek ere 
har ditzakete. Ikastaro labu-
rragoak dira, 40 ordukoak, eta 
18:00etatik 20:30era izaten 
dira, lan ordutegiekin uztartu 
ahal izateko. Hiru familiatan 
banatzen dira; Autocad eta 
Solidworks, Photoshop eta 
Illustator, eta Kontabilitatea 
eta Nominak. 

Urtarrilaren 9a baino lehen, 
943 79 35 33 zenbak i ra 
deituz, bastida@bastida.es 
helbidera idatziz, edo gure 
egoitzan bertan egin daitezke 
izen emateak. 

Lanbideren doako 
ikastaroekin 
Enplegu eta 
Gizarte politika 
sailak 
eskainitako 
titulazio ofizilak 
lor daitezke.

Ander Arnaiz Azkoaga .

Araba etorbidea 3,1 
arrasate

TOKIKO TURISMOA SUSTATZEA ETA 
BISITARIA INFORMATZEA

MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK 

MUNTATZEA ETA KONPONTZEA

PRODUKTU GRAFIKOEN DISEINUA

INGELESA A2

FRANTSESA: JENDEARENTZAKO ARRETA

AUTOCAD

SOLIDWORKS

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

KONTABILITATEA

NOMINAK

Informazio gehiagorako:
943 79 35 33 

LANGILEENTZAKo ETA LANGABEENTZAKo IKASTAroAK%100 DIrUZ LAGUNDUAK
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Mirari altube ArEtXAbALEtA
Gabon kantuek girotuko dituz-
te herriko txokoak bihar, aben-
duak 24. Eta ondoren, Olentze-
roren eta Mari Domingiren bi-
sita jasoko dute herritarrek 
jaiegunei hasiera emateko.

Urtero legez, umeak –gurasoe-
kin batera– kantuan irtengo dira 
Herriko Plazatik (10:30) txistu-
larien atzetik, eta aurten ere 
Basotxoko kantu-taldearen la-
guntza izango dute. Bost urteko 
neska-mutikoek zuzenean joko 
dute zaharren egoitzara abeste-
ra. Eta ondoren, Lausittako bi-
ribilgunean elkartuko dira gai-
nerakoekin; kantuen trukean 
balkoietatik botatako boloa ja-
soko dute: gozokiak, intxaurrak…

 Ibilaldia bukatutakoan txistor 
ogitartekoa izango dute guztiek 
plazan, eta ondoren (12:00), Olen-
tzero eta Mari Domingi iritsiko 
dira umeen gutunak eta musuak 
jasotzera. Arratsaldean (18:30), 
ostera, kiroldegitik plazaraino-
ko ibilbidea egingo dute biek 
ala biek, baina orduan ez dira 
inon geratuko. Plazara iritsita-
koan kantuan egingo diete mu-
sika eskolako neska-mutikoek.

Bizarzuri etorriko da aben-
duaren 31n eta Errege magoen 
desfilea izango da urtarrilaren 
5ean; kiroldegitik irtengo dira 
guztiak (18:30). 

gospel kontzertua eta magoa
Gospel doinuekin gozatzeko au-
kera izango dute musikazaleek 
The Upper Room taldeari esker. 
Hilaren 27an izango da (19:00), 
Arkupen. Mikel San Juan eta 
Iñaki Miguel donostiarrek osa-
tutako taldeak euskaraz egiten 
du kantuan eta eurek konposa-
tutako abestiak eta hainbat pie-
za antologiko eskainiko dituzte.

Imanol Ituiño mago bizkaita-
rra, ostera, helduendako magia 
ikuskizunarekin etorriko da 
abenduaren 28an, eguaztena, 
22:00etan.

ikastaroak eta gabon parkea
Hainbat ikastaro izango dituzte 
gaztetxoek egunotan. Batetik, 
magia ikastaroa eskainiko du 
Ituiño magoak hilaren 28an (17:30-
19:00) eta oraindik izena eman 
daiteke. Bestetik, bideojokoak 
sortzeko saio bana egingo dute 
26an eta 27an (10:00-13:00). 

Gabonetako jolas parkea, os-
tera, urtarrilaren 3an eta 4an 
jarriko dute kiroldegian (11:00-
13:00 eta 17:00-20:00). Egun bakoi-
tzeko sarrera 6 euro da eta bi 
egunetako bonua 10 euro (hiru-
garren alabak edo semeak doan). 

neska-mutikoak eta gurasoak txistularien atzetik Herriko Plazara bidean. MiRARi ALtubE

kantuekin hasiko dituzte 
bihar Gabon ekitaldiak
Herriko neska-mutikoek, gurasoek lagun eginda, eta basotxoko kantu-taldeak Gabon 
abestiekin girotuko dituzte kale-bazterrak; eguerdi partean, ostera, olentzero eta 
Mari Domingi etorriko dira Herriko plazara umeen musuak eta eskutitzak jasotzera

bizente Goikoetxea (Aramaio, 1854-Valladolid, 1916) konpositore 
handia izango du gogoan Aretxabaleta Abesbatzak abenduaren 
29an egingo duen Gabonetako kontzertuan (parrokian, 19:30ean). 
Herri abesbatzarako eta organorako hainbat lan konposatu zituen, 
eta hainbat meza, miserere, salbe eta Ave Maria ere bai. 

Lehen zatia korutik abestuko du Abesbatzak; Goikoetxearen 
Miserere eta Ave Maria, Adolphe Adamen O Holy Night eta 
Haendelen Alleluia. bigarren zatian, organoaren txanda izango da 
eta jose Luis Frantzesena azpeitiarrak Gabonetako giroa joko du. 
Eta hirugarren zatia aldarean abestuko dute, besteak beste, john 
Readingen Adeste Fideles, Aita Donostiaren Oi Betlehem! eta 
jesus Guridiren Ator Mutil.

abesbatzaren emanaldia 29an

Mami Lebrun antzezlanarekin 
etorriko da Kepa Errasti 
abenduaren 30ean, Arkupera; 
19:00etako saioko sarrera 
guztiak salduta daude baina 
22:00etarako badaude oraindik. 

bizitzaren parte den heriotza 
saihestezinaren gaineko obra 
da, eta bakardadeari eta 
tristurari buruzko hausnarketari 
helduko dio umorearen eta 
musikaren laguntzarekin. Antzezlaneko une bat. iMANOL SORiANO

errastiren 'Mami lebrun' antzezlana

Irudi aholkulariak

• PRESTA ZAITEZ UDARAKO •

SaIO bakOITza

15€-TIk 
aurrEra

dIOdO laSErra, PunTa-PunTakO TraTaMEndua

Ilargi plaza 2 • Tel.: 943 79 99 18 • ARETXABALETA
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Mirari altube ArEtXAbALEtA
Ezohiko osoko bilkura egin zuen 
eguaztenean udalbatzak, eta or-
duan onartu zuten hemendik 
aurrerako ohiko osoko bilkurak 
hilabeteko hirugarren eguazte-
netan egitea astelehenetan beha-
rrean. 

Bestetik, joan den urrian onar-
tutako udal tasetako bat bertan 
behera uzteko eskatu dute baso
-lurren jabeek; hain zuzen ere, 
pinuak basoetatik ateratzeko 
bideen erabileragatik ordaindu 
beharreko tasari jarri diote he-
legitea. Udalbatzak aho batez 
eman zion oniritzia eskaerari, 
eta tasaren ordez fidantza bat 
jarriko dute: "Aurrerago zehaz-
tuko dugu fidantza hori eta izan-
go da bideen garbitasuna ber-
matzeko", argitu zuen Unai El-
koro alkateak.

EH Bilduko zinegotziak ados 
agertu ziren, baina bi kontu 
zehaztu beharko direla adierazi 
zuten: "Batetik, zeinendako den 
fidantza hori; hau da, lurjabea-
rendako edo egurra jasoko duen 
enpresarendako. Eta bestetik, 
bidearen egoera zein den aurre-
tik eta ondoren; udaltzainek be-
giratu beharko dute hori", zioen 
Ion Albizu zinegotziak. Lurjabe 
batzuk ere izan ziren osoko bil-
kuran eta idatzi bat eman zioten 
idazkariari: "Sektoreak hausnar-
keta sakona eskatzen du, non 
gauden eta nora goazen jakiteko", 
adierazi zuen Jesus Osinagak.

kirol zerbitzua athlonek 
Bi zerbitzuren kontratazioa ere 
egin zuen udalbatzak. Batetik, 
etxerik etxeko zerbitzua orain 
ere ematen duen Gizadi enpre-
sari eman zioten: "Enpresa ba-
karra aurkeztu da eta lau urte-
rako eman diogu horri. Udala, 
gainera, gustura dago orain ar-
teko zerbitzuarekin", dio Elkorok. 

Eta bestetik, Ibarra kiroldegi-
ko kirol zerbitzuen ardura Ath-
lon enpresak izango du beste bi 
urtez: "Granadako enpresa bat 

eta Athlon aurkeztu dira eta 
balorazio tekniko askoz hobea 
izan du Athlonek", argitu du 
alkateak; hortaz, beste bi urtez 
emango du zerbitzua. Aho batez 
onartu zituzten bi esleipenak, 
baina EH Bilduko kideek eskatu 
zuten kiroldegiaren ereduen gai-
neko hausnarketa bat abiaraztea. 
Irabazik, ostera, bideragarritasun 
azterketa bat eskatu zuen.

Presoen eskubideen mozioa 
Presoen eskubideen gainean 
aurkeztutako mozioak eragin 
zuen eztabaida osoko bilkuran. 
EH Bildu gertu agertu zen mo-
zioa moldatzeko gainerako tal-
deen babesa lortze aldera: "Ahal 
den kontzentzu handiena gura-
ko genuke". Hala, jeltzaleek es-
katutako aldaketak egin zituzten 
eta Gipuzkoako Batzar Nagusie-
tan presoen eskubideen gainean 
onartutako lau puntu sartu zi-

tuzten. Desadostasuna, baina, 
eragin zuen abenduaren 31n 
Sarek deituta Aretxabaletan egin-
go den elkarretaratzeak. Mozioa-
ren puntu horrek zioen Udalak 
egingo diela dei herritarrei el-
karretaratzerako, eta jeltzaleak 
ez ziren ados agertu. Era pertso-
nalean joateko gertu azaldu ziren, 
baina ez zuten gura Udalak hori 
babesterik "konnotazio politi-
koak" dituela arrazoituta.

Hainbat herritar izan ziren 
eztabaida jarraitzen bilkuren 
aretoan, eta horietako batzuek 
ezin ulertua agertu zuten beste 
elkarretaratze batzuk deitu izan 
dituelako Udalak. Azkenean pun-
tuz puntu bozkatu zuten mozioa 
eta aho batez onartu, besteak 
beste, preso gaixoak eta adin 
batetik aurrerakoak libre gera-
tzeko legezko mekanismoak mar-
txan jartzea eskatzea eta Espai-
niako Gobernuari legea betearaz-
tea exijitzea. Eztabaida sortu zuen 
puntuan abstenitu egin ziren 
jeltzaleak eta sozialista, hortaz, 
aurrera egin zuen mozioak: "Oso 
pauso garrantzitsua da, denok 
egin dugulako esfortzu bat akor-
diorako. Hala, aurrera atera da 
eta Udalak deituko du elkarreta-
ratze hori", zioen Albizuk.

Udalbatzako kideak eta herritarrak eguazteneko osoko bilkuran. MiRARi ALtubE

athlonek jarraituko du 
kirol zerbitzuak ematen 
udalbatzak eman dio kiroldegiko jardueren ardura beste bi urterako eta etxerik etxeko 
zerbitzuarena Gizadi enpresari. bestalde, presoen eskubideen aldeko mozioa onartu 
zuten eta abenduaren 31n egingo den elkarretaratzerako dei egingo die herritarrei

bIdE PublIkOak 
ErabIlTzEaGaTIk 
lurJabEEk 
OrdaInTzEn zuTEn 
TaSa kEndu EGIn duTE

Puzgarriak jarriko dituzte Iba-
rra kiroldegiko igerilekuan aben-
duaren 28an, eguaztenean, 
10:30etik 13:30era bitartean. 

Bestetik, gaur, egubakoitza, 
aeroboxing saioa egingo dute; 
18:15etik 19:45era izango da eta 
izena aurrez zegoen eman beha-
rra. Kickboxingean eta boxeoan 
oinarritutako ariketak egingo 
dituzte musikak lagun eginda.

puzgarriak izango 
dituzte igerilekuan 
umeek, hilaren 28an

Gaur egungo 
gazterixia

Helduok gaur egungo gazteez 
hitz egiten dugunean alderdi 
txarrak nabarmentzen 
ditugu, botilatzarra dela, edo 
lokaletan ateratzen duten 
zarata, drogak… Nire lanari 
esker gazte ugari ezagutzen 
ditut beren helburuak 
betetzeko gogor lan egiten 
dutenak eta elkartasunezko 
ekintzetan aktiboki parte 
hartzen dutenak. 

Andonik, Karlosek, Verok, 
Beñatek… musika taldeak 
osatu dituzte. Anne munduko 
errugbi txapelketan 
jokatzekoa da eta Maider 
Europako txapeldunordea 
izan da karatean. Amaiak eta 
Ikerrek kazetaritza ikerketan 
dihardute, Iraitz zinegotzia 
da… 

Isa Greziako Idomenin 
egon da errefuxiatuekin, Ane 
Saharako kanpalekutan, 
Mariamek haur ijitoekin 
egin du lan, Aniak 
Aspacerekin, Eneritzek 
Atzegirekin, Leirek 
hezur-muin emaileekin eta 
literatura blog bat ere 
badu… Asko dira kirol 
taldeetan entrenatzaile ari 
direnak edo euskara eta 
kultur elkartetan ari 
direnak.

Adibide batzuk baino ez 
dira. Honen aurrean, 
telebistak Gu ta gutarrak 
bultzatzen du gazteen 
erreferentzia bakar izan 
dadin, beraientzat eta 
guretzat.

nirE uStEz

MIKEL ARROIABE

Azken urteotan egindako legez, 
aurten ere iritsi da Aretxarteren 
egutegia. Ivan Valle argazkilari 
aretxabaletarrak egindako ar-
gazkiekin osatu dute eta mode-
lo lanak merkatariek eurek egin 
dituzte. Herritarren artean, ur-
tero, ikusmin handia sortzen 
duen egutegia da, eta aurtengoak 
arrakasta handia izan du. 2.500 
ale banatuko dituzte egunotan 
bezeroen artean.

Egutegia opari 
Aretxarte elkarteko 
kideek bezeroei

Bezero bat egutegiarekin. M.A.

Ikasketa amaierako sariak ba-
natu ditu Kutxak eta espedien-
te onenaren saria jaso dute he-
rriko bi lagunek; batetik, Hu-
manitate eta Hezkuntza Zientzien 
fakultatean Haur Hezkuntza 
gradua egin duen Maialen Mar-
tinez aretxabaletarrak, eta bes-
tetik, Aretxabaleta Lanbide Es-
kolako Metal Eraikuntzak arlo-
ko ikasle den David Gonzalezek.

Espediente onenaren 
saria Maialen Martinezi 
eta David Gonzalezi
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Mirari altube ArEtXAbALEtA
Aspaldiko urteetan elkartu izan 
dira Gabonen atarian Aratzeko 
kideak, baina aurten, patxada 
handiagoarekin egoteko asmoa-
rekin, afaria antolatu dute: "Du-
rana kalean dugun lokalean 
elkartu izan gara eta mokadutxo 
bat jan, baina, gero eta kide 
gehiago izanik, Muru Alde el-
kartean egitea erabaki dugu 

aurten", argitu du Jokin Antxiak, 
Atzegiko ordezkariak. Joan den 
egubakoitzean elkartu ziren, 
gazte eta heldu artean 40 lagun. 
Batetik zeuden Atzegik Durana 
kalean duen etxebizitzako egoi-
liarrak begiraleekin batera; ha-
masei, hain zuzen ere. Eta bes-
tetik, Aretxabaletako Aratz el-
karteko kideak eta haien seni-
deak, 24 inguru. 

Harremanak estutzeko 
"Egun polita da elkarren berri 
izateko eta harremanak estutze-
ko. Atzegikoen etxean beti izaten 
da egoiliar berriren bat eta ho-
riek aurkezteko aproposak dira 
halako ekitaldiak", dio Antxiak, 
eta gaineratu du: "Gabon jai 
politak pasatzeko eta urte berri 
on bat opa izateko ere bada, asko 
etxera joaten dira-eta egunotan".

Atzegiko kideak afaltzen hasteko gertu Muru Alde elkartean. MiRARi ALtubE

lagun giroa elkarteko 
mahaiaren bueltan
Aratz elkarteko kideek eta Atzegiko etxeko bizilagunek, guztira 40 bat lagunek, 
elkarrekin afaldu zuten joan den egubakoitzean Muru Alde elkartean; harremanak 
estutzea eta Gabon jaiegun politak elkarri opa izatea zituen helburu topaketak

Maite Urreta 
ArAtzEko kiDEA

"Lehenengo aldiz etorri naiz 
halako afari batera eta oso 
gustura nago. Hemengo guztiak 
ez ditut ezagutzen, eta, agian, 
lagun berriak egingo ditut".

alex elortondo 
ArAtzEko kiDEA

"Gaur ez dut panderorik ekarri 
jotzeko, baina afalostean 
abestuko dut. Kantu liburuan 
abesti mordo bat daude eta niri 
guztiak gustatzen zaizkit".

JUan CrUz otegi 
AtzEGiko EtXEko biziLAGunA

"Legazpiarra naiz eta urtebete 
daramat Aretxabaletan, Atzegiko 
etxean. jende asko ezagutu dut 
eta oso pozik nago, harrera 
beroa egin didate-eta herrian".

idazle eskolako kideak, Udal ordezkariak eta beka irabazlea (erdian). MiREN ARREGi

Goizane Olaizolak irabazi du 
Karmele Igartua sorkuntza beka
'Sugegorriak' lanagatik jaso du saria azpeitiarrak eta 
Goizeder iturain zumaiarrari aipamen berezia egin diote

M.arregi/M.altube ArEtXAbALEtA
Idazle Eskolak eta Aretxabale-
tako Udalak antolatutako Kar-
mele Igartua sorkuntza beka 
Goizane Olaizola azpeitiarrak 
irabazi du, Sugegorriak lanare-
kin. Goizeder Iturain zumaiarrak 
aurkeztutako Elefanterik gabeko 
zirkua lanak, ostera, aipamen 
berezia jaso zuen joan den egu-
bakoitzean egindako ekitaldian.

originaltasuna eta sormena 
Zortzi eskola antzerki lan aur-
keztu dituzte lehiaketara, Kar-
mele Igartua sorkuntza bekaren 

seigarren ediziora. Epaimahaia 
osatu dute Iñaki Zubeldia eta 
Pako Aristi idazleek eta Itziar 
Gomez aktore eta gidoilariak, 
eta saria jasotako lanaren "ori-
ginaltasuna, kalitate literario 
altua eta euskara egokia, eta 
egilearen sormena" aipatu zi-
tuzten, besteak beste. Irabazleak 
"oso pozik" jaso zuen saria eta 
horrelako sariketen garrantzia 
nabarmendu zuen: "Antzerki-
gintzak bultzada bat behar du 
eta horrelako bekak oso garran-
tzitsuak dira, jendea sortzen 
hasten delako".

M.a. ArEtXAbALEtA
Ekuadorko Wiñak elkartearekin 
elkarlanean dihardu Hiruatxek 
azken urteotan eta hango berri 
eman die egunotan kolaboratzai-
leei. 267 bazkide ditu irabazi 
asmorik gabeko elkarte horrek 
eta kakaoa lantzen dute chacra 
bidez, hau da, ekoizpen ekologi-
ko eta sustengagarri bidez. "Ekoiz-
pena eta emankortasuna hobetu 
eta kalitatezko eta nortasunez 
lortutako produktuak eta zerbi-
tzuak merkaturatzea da helburua, 
guztientzat bidezko irabazia lor-
tuta eta baliabide naturalak ba-
bestuta", diote Hiruatxeko kideek. 

Eta norabide horretan hainbat 
"aurrerapen" izan dituztela azken 
urtean zehaztu dute: ekoizpena-
ri dagokionez, besteak beste, 
produkzioa hobetu hektareako 
%35, ekoizpen ekologikoaren 
ziurtagiria eta erregistro sani-
tarioa lortu eta mikrokredituen 
itzulpen tasa hobetu. Eta salmen-
tei dagokienez igo egin da kopu-
rua; 20 tona saldu dituzte urtean 
hainbat herrialdetan. Hala, 2016an 
2.362 familiak bildu dute kakaoa 
eta %30 gehiago saldu. "Pozik 
gaude guztion artean bidalitako 
laguntza fruituak ematen dabi-
lelako", adierazi dute.

herritarren laguntza fruitua 
ematen dabil Ekuadorren
kakaoa ekoizten duen Wiñak elkartearekin dihardu lanean 
Hiruatxek eta ekoizpenak eta salmentek gora egin dute
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Imanol beloki ESkoriAtzA
Eskoriatzako udalbatzak, alder-
di jeltzalearen eta Elizateen al-
deko bozekin eta EH Bilduren 
eta Irabaziren abstentzioekin, 
onartutzat eman ditu 2017ko 
aurrekontuak. Udal Gobernuak 
EH Bilduren eta Irabaziren es-
kaerak aurrekontuen proposa-
menean ezarri ditu, batzordeetan 
eztabaidatu ondoren, eta eraba-
teko baietzik ez jaso arren, al-
derdi batak besteari eskertu dio 
izan duen jarrera eta aurrekon-
tuak garatzeko modua.

Hala, Eskoriatzak 5.359.298 
euroko aurrekontua izango du 
datorren urterako, 2016koa bai-
no %5 handiagoa. Hasiera batean, 
Udal Gobernuak egin nahi zuen 
inbertsio nagusia Alberja zaha-
rra edo Labaderoa moduan eza-
guna den ingurua konpontzea 
zen. Baina oposizioaren eskaerak 
eta baldintzak betetzeko erabi-
liko da inbertsio horretako zati 
bat. Dena den, alkateak adiera-
zi du, gai hau baztertu barik, 
hasiera baten, alde batera utzi-

ko dutela eta proiektua lantzen 
joango direla.

Hurrengo proiektuak, parkeak 
Inbertsioei begira, jolas-parke 
bat egin nahi da Kuatruenako 
urbanizazioan, eta Apotzaga 
auzoko umeen parkea konpon-
duko dute. Bestalde, alkateak 
adierazi du gaur egun ere gau-
zatzen ari direla hainbat lan: 
"Intxaurtxuetako obrak martxan 
jarri ditugu, Arbiñostetik dato-
rren espaloia… Iaz hasi genuen 
hiri-berritze planean jasotako 
eskaerak jasota ditugu. Ia %80 
eginda egon arren, 2017rako utzi 
ditugu falta direnak…".

Sail ezberdinei dagokienez, 
orokorrean Euskara Sailak, gi-
zarte arloek eta garapenak de-
zenteko igoera izango dutela ere 
adierazi zuen alkateak.

eH bilduren eskaerak jasota 
EH Bilduko Aitor Zubizarretak 
adierazi du aurrekontuetan txer-
tatuak izan diren baldintza edo 
eskaerak hauek izan direla:

"Aurrekontuak herritarrekin 
batera eta batzordeetan eztabai-
datu behar direla eskatu dugu. 
Aurtengoen garapenean eta da-
tozen aurrekontuetarako. Pre-
karietatearen Eskoriatzako 
egoera aztertu behar da, partida 
bat horretarako bideratuz. Kar-
pa bat erostea, inbertsio gisa. 
Herriko ekimenak egiterakoan 
eguraldiaren menpe ez egoteko 
eta alokatzen ez ibiltzeko. Eta, 
azkenik, PERCOari lotuta ko-
mertzio mahai bat eratzea he-
rriko merkataritzari laguntzeko".

irabazi eskertuta
Rafa Bernal Irabazi alderdiko 
bozeramailearen esanetan: "Gure 
zuzenketak dira: Agenda 21a 
sustatzea, enplegua bermatzea 
zailtasunak dituztenei laguntze-
ko, elkartasuna adieraztea behar 
gehiago dutenei eta garapenari 
partidak handitzea. Udal Gober-
nuaren jarrera ona iruditu zai-
gu eta horregatik abstentzioa 
eman dugu, baina eskertu egin 
dugu euren jarrera".

kontrako barik onartu 
dituzte aurrekontuak
Alderdi jeltzalearen eta Elizateen elkartearen baiezkoekin eta EH bilduren eta 
Eskoriatza irabaziren abstentzioekin onartutzat eman dira 2017ko aurrekontuak. 
Gainera, oposizioaren eskaera guztiak jaso ditu proposamenean udal Gobernuak

udal Gobernuak aurrekontuen 
proposamenean Alberja zaharra 
konpontzea zeukan pentsatuta 
inbertsio nagusi moduan. Hori, 
momentuz, alde batera utzita, 
hiri-berritze planeko 
ekarpenekin jarraituko dute. 

Hurrenez hurren, Kuatruena 
urbanizazioan jolas-parkea 
egingo da eta Apotzaga auzoko 
jolas-parkea konponduko da, 
besteak beste. kuatruenako urbanizazioan jolas-parkea egingo da. GOiENA

Hurrengo proiektuak, jolas-parkeak

"EuSkara, GIzarTE 
ETa GaraPEn SaIlEk 
dEzEnTEkO IGOEra 
IzanGO duTE"
Joserra zUbizarreta ALkAtEA

"aurrEkOnTuak 
HErrIarI zabaldu 
ETa IrITzIak JaSOkO 
dITuGu"
aitor zUbizarreta EH biLDu

"IazkOarEkIn 
aldEraTuz, JarrEra 
HObEa Izan du udal 
GObErnuak"
raFa bernal irAbAzi

I.b ESkoriAtzA
Gabon eguna ekintzaz josita 
egongo da egun osoan zehar. 
Goizean, gaztaina erreak jateko 
aukera izango da Herriko Pla-
zan, eta 12:00etan, Olentzeroren 
laguntzaileek haurren eskutitzak 
jasoko dituzte. Ondoren, gabon 
kantak abestuko dituzte herri-
tarrek, eta 13:00etan, trikiti es-
kolako ikasleekin kalejira egin-
go da.

Arratsaldean, berriz, Jose Ara-
na zaharren egoitzan gabon kan-
tak abestuko dituzte herritarrek, 
eta 18:00etan egingo da Apotza-

ga auzotik jaitsiko diren Olen-
tzeroren eta Mari Domingiren 
ongietorria. Haien jaitsierarekin 
batera, txistulari eta soinu jo-
leekin batera, kalez kale ibiliko 
dira, eta herritarrek kantuz la-
gunduko diete. Honako ibilbide 
hau egingo da: Intxaurtxueta, 
Gaztañadui, Olazar, Dorleta, 
Aranburuzabala, Jose Arana eta 
Herriko Plaza.

Honekin batera, Gabon egu-
nean, herritar guztiak euskal 
jantzi tradizionalak janztera 
animatu nahi ditu Eskoriatzako 
Udalak.

Zapatuan jaitsiko dira Olentzero 
eta Mari Domingi Apotzagatik
Gabon eguna ekintzaz beteta egongo da: trikiti 
Eskolakoekin kalejira eta gabon kantak, besteak beste

gabonetako parkean, umea bideo jokoekin jolasten. GOiENA

Gabonetako jolas-parkean, 
aukera ugari gaztetxoentzat
Astelehenean puzgarriak izango dira igerilekuan eta 
ondorengo bi egunetan parkea egongo da kiroldegian

I.b ESkoriAtzA
Azken urteotan moduan, Gabo-
netako jolas-parkea zabalduko 
dute Eskoriatzako Manuel Muñoz 
kiroldegian.

Astelehenean, abenduaren 
26an, igerilekuan puzgarriak 
izango dira 17:00etatik 20:00eta-
ra bitartean. Bazkide direnek 
bi euro ordaindu beharko dute 
bertara sartzeko eta bazkide ez 
direnek, berriz, hiru euro. Ho-
rrez gain, martitzenean eta eguaz-
tenean 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara jolas-par-
kea egongo da zabalik Manuel 
Muñoz kiroldegian.

bonoak eskuragarri
Igerilekuko puzgarrietara eta 
bi egunetan parkera joan nahi 
duenak hamar euroko bonua 
lortu dezake. Bestalde, egun 
baterako bonuak bost euro ba-
lioko du.

Parkean: puzgarriak, tailerrak, 
ohe elastikoak, Wii eta Xbox 
kontsolak… egongo dira. Hain-
bat begirale izango dira bertan, 
baina Udalak gurasoei eta la-
guntzaileei eskatzen die taberna 
inguruan edo harmailetan ego-
teko. Horrela, begiraleen lana 
errazteko eta parkean umeek 
leku handiagoa izan dezaten.
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I.b ESkoriAtzA
Aurten ere, Aresko Saskibaloi 
Eskolak antolatutako Gabone-
tako Campusa egingo da. Urta-
rrilaren 3an, 4ean eta 5ean egin-
go da Eskoriatzako Manuel 
Muñoz eta Aretxabaletako Iba-

rra kiroldegietan, 10:00etatik 
13:30etara bitartean.

2003an eta 2008an jaiotakoen-
tzat zuzenduta egongo da cam-
pusa. Gainera, saskibaloian 
profesionalak diren emakumez-
ko jokalarien bisita izango dute, 

eta haien aholkuak ere jasoko 
dituzte bertaratzen direnek. Egu-
nero izango dute hamarretakoa 
bertara doazen gaztetxoek eta 
campuserako propio sortutako 
kamiseta ere jasoko dute par-
te-hartzaileek. Saskibaloira ger-
turatzeko asmoz,  eta oporrak 
kirola eginez ondo pasatzeko, 
antolatu dute ekimena. Iaz, 22 
haur batu ziren, eta aurten ko-
purua handitu nahi dute anto-
latzaileek. Informazio gehiago-
rako, campusaresko@gmail.com 
helbidera idatzi daiteke.

Aresko Gabonetako Campusa 
antolatu dute urtarrilerako
Saskibaloira gerturatzeko asmoz eta oporrak kirola 
eginez ondo pasatzeko antolatu dute ekimena

Imanol beloki ESkoriAtzA
Eskoriatzako buztingintza eta 
zeramika ikastaroko ikasle tal-
de batek bultzatuta, Buztinate 
elkartea sortu dute.

2015ean egin zen lehen ikasta-
roa eta ordutik gaur egunera 
arte bi taldetan banatuta –hau-
rrak eta helduak– beraien lanak 
egiteko denbora gehiagoren beha-
rra ikusi dute, beste hainbat 

beharrez gain. Adibidez, Esko-
riatzako Buztinateko labea ez 
dago erabilgarri, eta horren 
beharra dutela adierazi dute. 
Olatz Pagalday elkarteko lehen-
dakariaren esanetan: "Orain arte 
tailerrean egindako lan guztiak 
Gallartaraino eramaten ditu ira-
kasleak egostera, eta berriz buel-
tan ekarri. Gure lanek Euskal 
Herria zeharkatzen dutela esan 

daiteke. Printzipioz, horrela ja-
rraitzea da asmoa, baina etorki-
zunean irtenbidea eman nahi 
diogu arazo honi. Bestalde, Es-
koriatzan buztingintzarako za-
letasuna sortu nahi dugu. Herri-
ko historiaren parte da, eta he-
rrian elkarte bat izatea ezinbes-
tekoa dela uste dugu. Horrez 
gain, aurrera begira Udalari 
lokal bat eskatu nahiko genioke; 

izan ere, buztinarekin aritzea 
zikina da, eta ezin gara gure 
etxean aritu lanak egiten; klaseez 
gain, denbora librea dugunean, 
gure lanak egiteko leku bat iza-
tea zoragarria izango litzateke…". 
Hala, elkartea sortzeko beharra 
ikusi dute, eta bazkideak bilatzen 
hasi dira dagoeneko. "Hasiera 
batean, bazkide izateko bost euro 
ordaindu behar dira edo 60 euro 
urtean; bi zatitan ordaintzeko 
aukera dago…".

buztingintzaren onurak 
Elkarteko kideek adierazi dute 
onura handiak dituela buztingin-
tza eta zeramika ikasteak. "Iru-
dimena eta erlaxazioa lantzen 
laguntzen du", eskuak erabiliz 
materiala manipulatuz, eta jen-
dearekin momentu onak konpar-
titzeko aukera ematen duelako. 
"Giro ederra dugu ikastaroan eta 
bakoitzak nahi duena sortzeko 

aukera du. Eguazten arratsaldean 
izaten dugu ikastaroa helduok; 
aurretik, umeak izaten dira. Be-
raien lanak ere kuxkuxeatzen 
ditugu eta beraiek duten imaji-
nazio handia gure lanetarako 
eredu ere hartzen dugu askotan."

Malgua eta anitza dela buztin-
gintza adierazi du Pagaldayk: 
"Jendeak pentsatuko du betiko 
hautsontziak egiten ditugula, 
baina, egia esan, inork ez du egin 
halakorik. Lanparak, bozgorai-
luak, eskulturak, altzariendako 
eta bitxigintzarekin lotutako 
apaingarriak… egin ditugu. Ikas-
taroan ari den batek mugikorra-
rentzat bozgorailu bat egin du, 
eta aurrera begira molde bat egin 
gura du elkarteari dohaintzan 
emateko…". 

ikastaro berria, urtarrilean
Urtarrilaren 11n hasiko da ikas-
turte berria, eta  ekainaren 21era 
arte egongo dira eskolak Buzti-
naten. Orain arte bezala, eguaz-
tenetan, haurrak 16:45etik 
17:45era egongo dira eta helduak 
18:00etatik 20:00etara. "Helduen 
taldean jende asko batzen baga-
ra, goizetan ere ikastaroa jarri-
ko dugu. Hala ere, jendearen 
inplikazioa eta gogoa ikusi gura 
dugu, ez diogu jende kopuruari 
begiratu nahi…". 

Ikastaroan izena eman nahi 
duenak 662 210 422 telefonora 
deituta edo eskoriatzabuztina@
gmail.com helbidera idatzita 
egin dezake.

Buztingintza eta zeramika ikastaroko ikasleak eguaztenean ateratako talde argazkian. i.b ikastaroan egindako lan batzuk. i.b

buztinate Elkartea sortu 
berri dute Eskoriatzan
buztingintza eta zeramika ikastaroetan ikusitako beharretatik irten da elkarte bat 
sortzeko beharra. urtarrilean hasiko da ikasturte berria, eta bazkide bila ari dira 
elkarteko kideak; hasiera batean, 60 euroko kuota ordainduko da urtean

Inkernu tabernak hamahiru 
urte bete ditu eta ospakizun 
moduan, 13 urte 1000 historixo 
lelopean, egitarau zabala aur-
keztu dute abendurako eta ur-
tarrilerako. 

Abenduaren 25ean, 20:00etan, 
Petti, abenduaren 28an, 22:00etan,  
Bacon Maiden, urtarrilaren 7an, 
23:00etan Paulie & The Wood 
String eta azkenik, Skovers tal-

de eskoriatzarra urtarrilaren 
14ean, 23:00ean.

domekan, Petti
Petti musikari beratarrak eman-
go dio hasiera egitarauari do-
meka honetan. Abeslari eta gi-
tarra-jotzaileak amerikar sus-
traiak dituen rocka egiten du; 
folk blues eta folk-rock estiloko 
kantuak eskainiko ditu, eta tau-
la gainean  bakarrik egongo den 
arren, bere ahots gogorraren 
indarra nahikoa izango du en-
tzuleak txunditzeko.

Inkernun emanaldi 
ugari hamahiru 
urteak ospatzeko

"HErrIkO 
HISTOrIarEn ParTE 
da ETa ElkarTEa 
IzaTEa EzInbESTEkOa 
dEla uSTE duGu"
oLAtz pAGALDAy
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I.b ESkoriAtzA
Zabaldu berri den Atxorrotx. 
Arlabango igarobidean urrea 
eta odola erakusketa monogra-
fikoan, guztira 80 bat elementu 
daude ikusgai, eta bertan, armak 
–gezi puntak, baleztak, xabali-
nak– eta apaingarriak –La Tene 
kulturako fibula edota Antxo 
VII.aren arrano beltzaren zigi-
lua– izango dira, besteak beste, 
ikusgai.

Atxorrotxen eta inguruetan 
egin diren indusketa kanpainen 
ondorioz aurkitutako elementuak 
dira guztiak, gehienak 2010eko 
ekinaldian aurkitutakoak Iñaki 
Sagredoren gidaritzapean.

Jaiegunetan itxita 
Erakusketaren ordutegia, berriz, 
honako hau izango da: astelehe-
netik egubakoitzera arte zabalik 
egongo da 12:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 19:00etara eta 
urtarrilaren 5ean eta 6an, itxita. 
Zapatuetan 17:00etatik 19:00eta-
ra zabalik egongo da eta aben-
duaren 24an eta 31n, itxita. Az-
kenik, domeketan, 12:00etatik 
14:00etara zabalik eta abendua-
ren 25ean eta urtarrilaren 1ean, 
itxita.

dokumentala urtarrilean 
Erakusketaz gain, Nabarralde 
Fundazioak eta Hernani Erro-

tzen elkarteak egin berri duten 
Atxorrotxeko gaztelua. Denbo-
raren talaiatik dokumentalaren 
teaser-a aurkeztu zuten pasa den 
astean, eta urtarrilean hasiko 
dira proiekzioak.

Aurkezpenean, Nabarralde 
elkarteko kide Angel Rekaldek 
hauxe adierazi zuen: "Atxorro-
txeko eremua abiapuntutzat 
hartuz, erabakigarria izan zen 
pasarte historiko bat berresku-
ratzea izan da lanaren helburu 
nagusia. Gure eremu historiko-
ko biztanleriari informazioa 
zabaltzea izan da helburua, gure 

komunitatea beste komunitate 
kulturalekin, linguistikoekin 
eta politikoekin lotuz". 

Teaser-a aurkeztuta, dokumen-
talaren aurkezpena urtarrilaren 
10ean 18:00etan egingo da Iba-
rraundi museoan. Bertan, Beñi 
Agirrek eta Jose Luis Orellak 
emango dituzte azalpenak. Ho-
rren ondoren, emanaldiak ur-
tarrilaren 11tik 13ra 13:00etan 
eta 18:00etan eta urtarrilaren 
14an 18:00etan izango dira, Iba-
rraundin. Urtarrilaren 15ean, 
berriz, arratsaldeko zazpietan, 
Zaldibar antzokian.

erakusketan, Beñi Agirre historialaria bisitan. MiREiA biKuÑA

atxorrotxen aurkitutako 
elementuak erakusketan
'Atxorrotx. Arlabango igarobidean urrea eta odola' erakusketa martitzenean zabaldu 
zuten eta urtarrilaren 15era arte egongo da aukera bisitatzeko, jaiegunetan izan ezik. 
Horrez gain, urtarrilean dokumentala proiektatuko dute hainbat egunetan

Baserriz baserri oles egingo 
dute bihar, zapatua, herritarrek
urteroko ohiturari jarraituz, kantuan egitera irtengo dira 
gatzagarrak, txistularien eta trikitilarien laguntzarekin 

Eneko azurmendi LEintz GAtzAGA
Gurel guraso elkarteak antola-
tuta, baserriz baserri oles egi-
tera irtengo dira bihar, zapatua, 
gatzagarrak. 

09:00etan izango da irteera, 
herriko plazan, eta eguerdira 
bitartean kantuan ibiliko dira. 
Ondoren, elkartean bazkalduko 
dute.  

gatz potea eta egutegia 
Baserriz baserri abesten joan 
ahala, horietako bakoitzean,  
gatz pote bana eta Udalak ate-
ratako egutegia –kasu honetan, 
2017koa– banatuko dituzte. Gaur, 

egubakoitza, beteko dituzte gatz 
poteak Gatz Museoan, 16:30ean, 
bihar goizerako prest izateko. 

Umeendako ekintzak
Bestalde, Errege egunera bitar-
tean gelditzen diren egun horie-
tan, umeendako zenbait ekintza 
antolatzen ari da Gurel, aste 
bakoitzean bi ekintza egun. 
"Oraindik ez daukagu zehaztuta, 
baina egun bereziak antolatuko 
ditugu, umeekin zerbait egiteko.  
Pentsatzen ari gara, adibidez, 
ludotekan gau bat igarotzea, 
ekintza ezberdinekin", azpima-
rratu du Gorosabelek.  

iMANOL SORiANO

hustu Ganbara!, arrakastatsua
Arrakastatsua izan zen domekan egindako Hustu Ganbara! bigarren 
eskuko azokaren bigarren edizioa. Herritarrez gain, kanpotik ere gerturatu 
zen hainbat jende, eta giro polita sortu zen Gatzagako plazan. Denetarik 
zegoen postuetan: arropak, altzariak, jolasak, apaingarriak... eta prezio 
onean egon ziren eskuragarri. Enkante bat ere egin zuten.



EGubAkoitzA  2016-12-23  goienA AlDizkAriA22    araMaio

xabi Gorostidi ArAMAio
Gustu eta adin guztietarako egi-
taraua izango da Aramaion, 
Gabonetako oporraldia ahalik 
eta ondoen aprobetxatzeko.

Helduentzako aukerak
Lehenik eta behin, gaur, eguba-
koitza, Igelak euskal pelikula 
eskainiko dute Kultura Etxean, 
gaueko hamarretan. Patxo Te-
lleriak zuzendutako filmak ha-
rrera oso ona izan du, eta, hala, 
herrian bertan ikusteko aukera 
izango da. 

Bihar, zapatua, Guraso Elkar-
teak antolatutako Olentzeroren 
etorrera egingo da, arratsaldeko 
seietan. Abenduaren 26an, as-
telehena, kosmetika natural 
tailerra izango da Jubilatuen 
Elkartean. Hain zuzen, Itur Zuri 
emakumeen elkarteak antolatu 
du eta hiru orduko saiotxoa 
izango da. 

Ezin ahaztu gabe utzi aben-
duaren 30eko Gabonetako bertso 
saioa. Hurrengo orrialdean dago 
informazio zehatzagoa, baina 
puntako bertsolariak herrikoe-
kin batera ikusteko aukera izan-
go da bertan. Hitzordua Kultura 
Etxean da, 22:30ean. 

Urteko azken egunerako, lagun 
ezkutua eta urteari ongietorria 
emateko txin-txina antolatu du 
Gazte Asanbladak, eta urtarri-
laren 1ean, Orixolera mendi 
irteera egingo da, urtea osasun-
tsu hasi nahi dutenentzako. Ai-
patu beharrekoa da 40 urte be-

teko direla Tellamendi gurutzea 
bota zutenetik. 

Umeak protagonista 
Helduen ekintzak zerrendatzen 
hasi arren, egitarauko ekintza 
gehienak umeentzat zuzenduta-
koak dira. Besteak beste, tailerrak, 
puzgarriak, dantzarako saioak 
eta Bilbora irteerak izango dira. 

Abenduaren 24ko Olentzeroren 
etorreraren ondoren, Gozogintza 
osasungarria izeneko sukalda-
ritza tailerra egingo da aben-
duaren 25ean goizean. Plaza 
mugatuak izango direnez, aben-
duaren 22a baino lehen egin 
beharko da izen ematea.

Hurrengo tailerra 27an izango 
da, eta Ludotekan Gabonetako 
pop up txartelak egingo dituzte. 
Hilaren 28an ipuin musikatuen 
txanda izango da. Bi saio izango 
dira: lehena 2 eta 6 urteko hau-
rrentzako eta jarraian 7 urtetik 

gorakoentzako. 29an, eguena, 
irteera antolatu dute Bilboko 
Umeen Gabonetako Parkera 
(PIN). Abenduaren 27a baino 
lehen eman beharko da izena, 
eta zortzi euroko kostua izango 
du. 10 urtetik beherakoek nagu-

si batek lagunduta joan beharko 
dute. 

Abenduaren 30ean euskal mi-
tologiari buruzko imanak egin-
go dituzte Ludotekan 5 urtetik 
gorakoek. 

Behin urte berrian sartuta, 
beste bi ekintza izango dituzte 
gazteenek: urtarrilaren 2an Party 
Manekin disko festa egingo dute 
Kiroldegian, eta urtarrilaren 
4an, aldiz, puzgarriz beteko di-
tuzte Kiroldegiko bazterrak,  
umeek zoroen pare saltoak egin 
ditzaten. 

euskal Herriko ikazkin maitatuena Aramaiora etorriko da zapatuan. GOiENA

Gabon jaiak 
ekintzaz beteta

aSkOTarIkO 
TaIlErrak, dISkO 
FESTak ETa bIlbOkO 
PIn-Era IrTEErak 
IzanGO dIra baTzuk

uMEEI zuzEnduTakO 
EkInTzak dIra 
EGITaraukO zaTI 
HandIEna HarTzEn 
duTEnak

Egitarau mamitsua prestatu du udalak, herriko eragileekin elkarlanean, Gabonetan 
Aramaiotik irten gabe askotariko ekitaldiez gozatzeko. besteak beste, kosmetika eta 
elikadura tailerrak eta, batez ere, umeentzako askotariko hitzorduak izango dira

Egongo da zer egin eta zer ikusi Aramaion, Gabon jaien baitan 
prestatutako ekintza sortarekin.

abenduak 23
• 22:00 Igelak pelikularen proiekzioa Kultura Etxean.

abenduak 24
• 18:00 Olentzeroren etorrera Guraso Elkarteak antolatuta.

abenduak 26
• 12:00 umeentzako sukaldaritza tailerra jubilatuen Elkartean. 

izen ematea abenduaren 22a baino lehen (plaza mugituak). 
• 17:00 Kosmetika tailerra jubilatuen Elkartean, itur Zuri 

elkarteak antolatuta.

abenduak 27
• 12:00 umeentzako tailerra Ludotekan, Gabonetako pop up 

txartelak. izen ematea abenduaren 22a baino lehen. 

abenduak 28
• 17:00 badut: ipuin saio musikatua Liburutegian (2-6 urte)
• 18:00 badut: ipuin saio musikatua Liburutegian (7 urtetik gora)

abenduak 29
• 09:15 bilboko PiN parkera irteera. izen emateak udaletxean 

abenduaren 27a baino lehen. 8 euro, eta 10 urtez azpikoek heldu 
batek lagunduta joan beharko dute. itzulera 18:00etarako. 

abenduak 30
• 12:00 umeentzako tailerra Ludotekan: Euskal Mitologiari 

buruzko imanak. 5 urtetik gora. izen ematea Ludotekan.
• 22:30 Gabonetako bertso saioa: Peru Abarrategi, Oihana 

iguaran, iker Zubeldia eta Sustrai colina.

abenduak 31
• 13:00 Lagun ezkutua Sastiñan. Gazte Asanbladak antolatuta.
• 24:00 txin-txina, Gazte Asanbladak antolatuta.

urtarrilak 1
• Goizean zehar urteari ongietorria egiteko Orixolera mendi 

martxa (tellamendi gurutzea bota zuteneko 40. urteurrena).

urtarrilak 2
• 17:00 umeentzako disko festa Kiroldegian, Party Manen eskutik. 

urtarrilak 4
• 17:00 umeentzako puzgarriak Kiroldegian.

gabonetan zer egin aramaion?
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xabi Gorostidi ArAMAio
Urteroko tradizioari jarraiki, 
bertso saio elegante batekin 
amaituko da bertso urtea Ara-
maion. Herriko bertsolariak 
elitekoekin batera ikusteko au-
kera izango dute Aramaioko 
bertso familia osatzen dutenek. 

Urtean zehar herrian egin izan 
ohi den aretoko saio bakarra 
izaten da Gabonetakoa, baina, 

aurten, hirugarrena izango da. 
“Eliteko bertsolariak Aramaion 
ikusteko aukera bakarrenetakoa 
izan ohi da Gabonetako saioa. 
Aurten Erain Debagoiena egi-
tasmoaren harira bertso saioa 
egin genuen Kultura Etxean, 
eta ostean, Donostia 2016 barruan 
zegoen Europa bat-batean egi-
tasmoaren baitan Munduko In-
probisatzaileen Topaketa ere 

egin genuen”, adierazi du Xabi 
Igoak, Bertso Eskolako kide eta 
antolatzaileak.

laukote dotorea 
Aurtengo kartelean luxuzko lau 
bertsolari ageri dira. Lehenik 
eta behin, Aramaioko Bertso 
Eskolako ordezkari, Peru Aba-
rrategi arituko da. “Gogotsu 
nago, egia esan. Telebistan ikus-

tera ohituta nagoen bertsolarie-
kin batera abestu behartuko 
dut, eta, gainera, Aramaioko 
ordezkari. Herrian izanda, ger-
tuko jende asko etorriko da saioa 
ikustera. Gogotsu nago, baina 
urduritasun puntu batekin ere 
bai. Ez dut aukera askorik iza-
ten era honetako saioetan parte 
hartzeko, eta, beraz, ondo eto-
rriko zait otsailean hasiko den 
2017ko Arabako Bertsolari Txa-
pelketarako beroketa ariketa 
bezala”, azaldu du Abarrategik. 

Harekin batera Sustrai Colina 
izango da eliteko ordezkarieta-
ko bat. Xilabako txapela jantzi 
berritan dator, erakustaldi po-
lita egin ostean. “Aramaio oso 
plaza polita izan ohi da niretza-
ko. Gainera, urteko sasoi hau 
oso aproposa da era honetako 
saioak egiteko eta giro polita 
sortzen da”, azaldu du Colinak. 
Gaur bertan,  Elgetako Espa-
loiaren irekiera berriko ekital-
dian arituko da, Amets Arzallu-
sekin batera. 

Oihana Iguaran villabonatarra 
eta Iker Zubeldia zegamarra ere 
bertan izango dira. “Oihanak 
aurten 140 saio inguru egingo 
zituen. Iaz Gipuzkoako finalista 
izan zen lehendabizikoz, eta, 
horren eraginez, plaza asko egin-
da etorriko da. Ikerrek ere Gi-
puzkoako finalista izatea zer 
den badaki. Bazkari eta afariko 
saioetan aritzen da gehiago, bai-
na umore zorrotza duen bertso-
laria da”, azaldu du Xabi Igoa 
antolatzaileak.

bikotea gai-jartzaile lanetan 
Aurtengo laukoteari gaiak zehaz-
teko ardura Manex Agirrek eta 
Xabi Igoak hartuko dute. Bi 
bertsolari finek gai mamitsuak 
bilatuko dituzte saio umoretsu 
eta entretenigarria izaten aha-
legintzeko.   

iazko saioko bertsolariak eta jai jartzaileak argazkia ateratzeko unean. ARAMAiOKO bERtSO ESKOLA

bertsolari laukote dotorea 
Gabonetako saiorako
Datorren egubakoitzean, abenduak 30, Gabonetako bertso saio egingo dute, 
22:30ean, kultura Etxean. Goi mailako bertsolariak herrikoekin batera ikusteko aukera 
polita izango da, eta gonbidatuak Aramaioko bertso familia asebetetzeko gogoz datoz

PerU abarrategi
bErtSoLAriA

"telebistan ikustera ohituta 
nagoen bertsolariekin batera 
aritzea polita da niretzat, eta 
erronka polita izango da".

iker zUbeldia
bErtSoLAriA

"Nire bigarren Gabonetako saioa 
izango da Aramaion; sarri abestu 
izan dut bertako auzoetan; asko 
gustatzen zaidan plaza da".

oiHana igUaran
bErtSoLAriA

"Denbora laburrean plaza berri 
asko ezagutzea tokatu zait, eta, 
nire kasuan, Aramaiora natorren 
lehen aldia izango da".

sUstrai Colina 
bErtSoLAriA

"ilusioz nator. Gabonetako 
sasoia garai polita izaten da 
bertsotan aritzeko, eta urteko 
azken saioa izango da niretzat".

Aspertzea

Aspaldian igarri dut 
irakurtzeko ere denborarik ez 
daukadala. Ez dakit zer 
gertatu zaidan egoera 
honetara iristeko, edo agian 
bai. Bota niezaioke errua 
“heltzeari”, edota behar eta 
eginkizun gehiagoren 
erantzule naizenari. Baina 
nire barnean zerbaitek esaten 
dit ez dela hori, zerbait 
sinpleagoa baizik. Aspertzen 
ahaztu zaidala. 

Txikitan bai, denbora 
soberan neukan aspertzeko, 
eta nahiz eta orduak 
irakurtzen eman, oraindik ere 
denbora soberan izaten nuen. 
Orain, berriz, iruditzen zait ez 
aspertzearren edozer egiten 
dudala, hain gustuko ez 
ditudan gauzak ere. 
Gehienetan telebista edo 
ordenagailu parean edo 
siestan igaro ohi dut 
arratsaldea (baita lotsagatik 
aipatuko ez ditudan beste 
denbora galtze batzuetan ere). 

Zergatik ez ote naiz kapaza 
ordu horiek irakurtzen 
aprobetxatzeko? Aste honetan 
zin egiten diot nire buruari 
denbora bat erreserbatuko 
diodala aspertzeari. Ea lortzen 
dudan.

nirE uStEz

pAuLA AMILBuRu 
bErtSoLAriA

Alaiak Jubilatuen Elkarteak 
Aramaioko Udaleko eta Araba-
ko Foru Aldundiaren laguntza-
rekin antolatutako mintzaldia 
izango da.

Fernando Gomez-Busto medi-
kua izango da prebentzio saioa 
eskainiko duena. Geriatria es-
parru barruan, psikiatrian eta 
elikadura osasungarrian aditua 
da Gomez-Busto. Iraganean zahar-
tzarora ahalik eta osasuntsuen 
heltzeko hitzaldiak egin izan 
ditu, eta aholku interesgarriak 
emango ditu martitzeneko saioan. 
Hitzordua, 18:30ean, Kultura 
Etxean. 

Saioa bukatzean sari berezi 
baten zozketa egingo dute. 

‘Bozioak eta 
tiroideak’ prebentzio 
saioa martitzenean
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Maite Txintxurreta bErGArA
Gabonak hemen ditugu dagoe-
neko, eta bihar gauean Olen-
tzero eta Mari Domingi etxez 
etxe ibiliko dira opariak eta 
ikatza banatzen. Dena den, egu-
nean zehar Bergaran ibiliko da 
batetik bestera, haurrekin gabon 
kantak abesten eta eurek ida-
tzitako eskutitzak jasotzen.

Bihar goizean herriko hiru 
ikastetxeetako neska-mutikoak 
kalera irtengo dira baserritar 
jantzita gabon kantuak abestu 
eta Olentzerori ongietorria egi-
tera. 11:45ean elkartuko dira 
frontoian ikazkinarekin, eta 
handik San Martin plazaraino-
ko bidea harekin egingo dute.

Iluntzean, berriz, 19:00etan, 
Olentzero eta Mari Domingi 
plazan izango dira umeek nahi 
dituzten opariak zerrendatzen 
eta idatzitako gutunak jasotzen. 

osintxun eta angiozarren ere bai 
Herrigunea ez ezik, Angiozar 
eta Osintxu ere bisitatuko ditu 
Olentzerok. 

Goiz esnatuko da ikazkina; 
izan ere, Angiozarren 08:45ean 
irtengo da plazatik, kantuan 
lagunduko dioten umeekin ba-
tera, eta egunean zehar baila-
rako auzune guztietatik pasa-
ko da. 19:00etan plazara itzu-
liko da, eta umeek euren eska-

kizunak luzatu ahal izango 
dizkiote.

Osintxuarrek ere jasoko dute 
Olentzeroren bisita. 18:00etan 
jaitsiko da menditik, eta hau-
rrak zubian elkartuko dira ha-
rekin.

Jolas parkea
Gabonek umeendako duten bes-
te pizgarri nagusietako bat jo-
las parkea izaten da. Bi jolas 
parke izango dira, adinen ara-
berakoak.

Batetik, abenduaren 28an, 
29an eta 30ean Labegaraietako 

kiroldegian izango da, eta zor-
tzi urtetik gorako neska-mutilei 
zuzendutako jolas eta ekintzak 
egongo dira bertan. Egun bate-
ko sarrera 4 euro izango da eta 
hiru eguneko bonua, berriz, 10 
euro. Ordutegia honako hau 
izango da: goizez, 11:00-13:00; 
eta arratsaldez, 17:00-20:00.

Bestetik, urtarrilaren 2an, 
3an eta 4an  8 urtez azpikoen-
dako jolas parkea izango da; 
kasu honetan, Udal Pilotalekuan. 
Sarreraren prezioa eta ordute-
gia Labegaraietakoaren berdi-
nak izango dira.

Umeekin batera kantuan aterako dira goizean olentzero eta Mari Domingi. GOiENA

badatoz Olentzero eta 
Mari domingi herrira
Herriko haurrak desiratzen daude biharko eguna heltzeko, Gabonetako pertsonaia 
famatuak kalean ibiliko baitira eurekin batera abesten eta eurek idatzitako gutunak 
jasotzen. Gauean, berriz, etxez etxe arituko dira bergararrei opariak banatzen

Azken bi urteetan bezala, San 
Silbestre trail mendi lasterketa 
egingo dute urteko azken 
egunean bergaran, Pol Pol 
mendizale taldeko Hankaluze 
trail taldeak antolatuta. 
12:00etan izango da irteera, 
baina, horren aurretik, 11:30ean, 
San Silbestre solidarioa egingo 
dute irala kalean. 

Hala, ordu horretan, haurrek 
eta euren gurasoek 

lasterketaren ibilbideko 
azkenengo 200 metroak egingo 
dituzte, Peñalba ondotik 
abiatuta. 

Lasterketa solidario honetan 
izen ematea librea da, baina 
bada baldintza bat: 
helmugaratzean, parte 
hartzaileek Gabonetako gozoren 
bat (turroia, mazapanak, 
polboroiak...) laga beharko dute 
Elikagai bankuak horretarako 

prestatutako saskietan, beharra 
dutenei banatzeko.

Aurtengoa, ekimen solidario 
honen bigarren edizioa da, iaz 
egin baitzuten lehenengoz.

Elikagai bankua, Hankaluze 
trail taldea, Oxirondoko aisialdi 
gunea eta bergarako udala 
arduratu dira ekimen hau 
antolatzeaz. bada, ume zein 
gurasoak animatu nahi izan 
dituzte lasterketa motz honetan 
parte hartu eta euren ekarpen 
solidarioa egitera.

gabonak eta elkartasuna, eskutik

eguaztenean, udal ordezkariak eta sarituak udalbatza aretoan. ANDER LARRAÑAGA

herriko erakusleihorik politena, 
Mirari jantzi-dendarena
bigarren saria Amparo ile-apaindegiak eroan zuen; 
hirugarrena, berriz, ninika loradendak

ander larrañaga bErGArA
Eguazten arratsaldean batu 
ziren udal ordezkariak eta sal-
tokietako jabeak erakusleiho 
lehiaketako sari banaketa egi-
teko. 18 parte-hartzaileren ar-
tean Mirari jantzi-dendarena 
aukeratu zuten erakusleiho 
politena. 300 euroko saria eta 
ziurtagiria eman dizkiote Mi-
rari Manobeli. Bigarren saria, 
250 euro eta ziurtagiria, Am-
paro ile-apaindegiari; eta hi-
rugarrena, 150 euro eta ziur-
tagiria, Ninika loradendari. 
Horrekin batera, Herritarren 
Saria Izeder Eskulanak dendak 

jaso du eta ziurtagiria eman 
diote hari ere. Herritarren ar-
tean saria irabazi duena Naroa 
Aranguren izan da eta 50 euro 
jaso ditu.

Udalak argitu du maila altua 
erakutsi dutela aurtengo era-
kusleihoek eta "Gabonetako 
giroa sortzeko lagungarria" 
izan dela.

sariak udal bonutan 
Aipatzekoa da sari guztiak udal 
bonutan banatu zituztela; izan 
ere, Udalak argitu du modu ho-
rretan dirua Bergaran bertan 
gelditzeko modu bat dela.

Fraiskozuriko udal pilotalekuko 
tabernaren ustiaketa eta insta-
lazio horien kontrola eta garbi-
ketak adjudikatzeko deialdi 
publikoa ireki zuen Bergarako 
Udalak duela egun batzuk eta 
martitzenera arte –hilaren 27a– 
egongo da zabalik.

Printzipioz, bi urteko iraupe-
na izango du kontratuak eta 
horiek amaitutakoan, beste bi 
urtez kontratua berritzeko au-
kera egongo da.

Adjudikaziora aurkezteko bal-
dintzak azaroaren 29an onartu-
tako pleguan jasota daude; Ber-
garako Udalaren webgunean 
aurkitu daiteke plegu hori, kon-
tratatzailearen profilaren ba-
rruan.

Irekita Fraiskozuriko 
tabernaren ustiapena 
adjudikatzeko epea 

Abenduko agendaren baitan, bi 
tailer eta irteera bat eskainiko 
ditu Laboratoriumek datozen 
egunetan.

Batetik, martitzenean, hilaren 
27an, Laborategi jolasak egingo 
dituzte, 12:00etan hasita. Tailer 
hori guraso eta haurrek familian 
egiteko bideratuta dago.

Bestalde, hurrengo egubakoi-
tzean, hilaren 30ean, ugaztunak 
gaitzat hartuta, herriko txikie-
nendako tailerra antolatu dute. 
10:30ean emango diote hasiera 
tailerrari.

Amaitzeko, urtarrilaren 3an, 
familientzako irteera ornitolo-
gikoa egingo dute; Salburura 
eta Arabako Zientzia Naturalen 
Museora bisita.

Haur zein 
familiendako tailer bi 
Laboratoriumean



zu hemen zaude

urte 
berri on 
Guztio!
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DanobatGroupen lehiaketa
Amets Aranbarrik eta Hoda Abdelouahabek jaso dituzte DanobatGroupek 
Euskararen Eguna zela-eta antolatutako lehiaketako sariak. Enpresa 
taldeak "herritarrengana hurbildu eta euskararekiko duen konpromisoa 
ezagutzera eman nahian" internet bidez lehiaketan parte hartzeko deia 
egin zien lantegiak dituen herrietako bizilagunei, tartean bergararrei.

ibON GAbiLONDO

Etxeberria eta Elortza irabazle
unai Etxeberria eta ibai Elortza angiozartarrak izan ziren irabazle 
asteburuan Artatse elkartean jokatu zen Euskal Herriko mus txapelketako 
kanporaketan. bigarren postua, berriz, Antonio Ramosek eta jabier Agirrek 
eskuratu zuten. Hala, bikote biak sailkatu dira otsailaren 25ean ibarran 
jokatuko duten Gipuzkoako kanporaketan parte hartzeko.

DANObAtGROuP

Julen Iriondo bErGArA
“Arlo horietan ez izan arren, 
giza baliabideekin-eta lanean 
esperientzia badut, eta gustatzen 
zait horretan aritzea”, zioen Iru-
ne Galarragak (EAJ), Udalean 
izango dituen ardurak publiko 
egin ostean. Alkateak, berriz, 
Auzoetako, Landa Garapeneko 
eta Ingurumeneko batzordean 
"orain arteko dinamikarekin" 
jarraituko dutela iragarri zuen: 
“Gehienbat, auzoetako arloa gu-
retzat oso gertukoa da, zaindu 
egin nahi dugu bereziki. Orain 
arte, nahiz eta Iñaki izan den 
batzordeko burua, Iñakirekin 
batera Landerrek eta biok ere 
eraman ditugu gai horiek”; au-
zoetan egin dituzten partaidetza 
saioetan eurak ere egon direla 
azaldu zuen alkateak; horrez 
gain, Maite Agirre ere ardura-
tuko da auzoez, kultura ikuspe-
giarekin, batez ere.

kargu-hartzea, osoko bilkuran 
Asteleheneko osoko bilkuran 
hartu zuen zinegotzi kargua Iru-
ne Galarragak; Elena Letek na-
barmendu zuen "lehenengo aldiz" 
gizon adina emakume izango 
dituela EAJk udalbatzan. 

Gainerakoan, bost mozio onar-
tu zituzten abenduko osoko bil-
kuran. Irabaziren ekimenez aur-
keztu eta udalbatzan ordezkari-

tza duten alderdien artean ados-
tutakoak izan ziren mozioetako 
hiru; horietako bat, zeliakoen 
gainekoa. Ezkerreko koalizioak 
emandako datuen arabera, 150 
zeliako inguru egon daitezke 
Bergaran, eta familian kide ze-
liako bat izateak %288 garestitzen 
ditu erosketak. Bergarako osta-
laritzan zeliakoentzat menurik 
eskaintzen ez dela-eta, Udalak 
konpromisoa hartu zuen ostala-
riei proposatzeko norabide ho-
rretan urratsak egitea: “Guk 
garbi ikusten duguna da, eta hori 
da zeliakoek behin eta berriz 
esaten digutena, oso-oso aban-
donatuta sentitzen direla gizarte 
honetan”, zioen Aiert Lizarraldek. 
Lizarralde "pozik" agertu zen, 
Irabaziren ekimenez aurkeztu-
tako hiru mozioak onartu zitue-
lako udalbatzak: "Eta, gainera, 
denon adostasunarekin; eta hori 
zaila dago udalbatza honetan".

Bergara Zeliakoentzako Herria 
proiektua martxan jartzeko Eus-
kadiko Zeliakoen Elkartearekin 
elkarlanean hasteko konpromisoa 
ere hartu zuen Udalak. Iragarri 
zuten Osasun Sarean landuko 
dutela gaia aurrerantzean, eta 
glutenarenarekin batera beste 
intolerantzia batzuk ere kontuan 
hartuko dituztela.

Beste mozioetako bat pobrezia 
energetikoa saihesteko neurriak 

hartzeko eskatzen zuena izan 
zen. Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren 2012ko datuak aipatuz, po-
brezia energetikoak etxebizitzen 
%9ri baino gehiagori eragiten 
ziela azaldu zuen Irabazik. Hi-
rugarren mozioak salatzen zituen 
atzerritarrak barneratzeko Es-
painiako zazpi zentroetako "giza 
eskubide urratze larriak".

Beste mozioetako bat EH Bil-
duren ekimenez aurkeztutakoa 
izan zen, EAJrekin adostu zute-
na; PSE-EE eta Irabazi abstenitu 
egin ziren. EH Bilduk azalpenean 
zioen, Europako erakundeek 
aholkatzen dutenaren arabera, 
6.000 polizia behar lituzkeela 
Euskal Herriak, eta 23.000 ditue-
la; eta hori ETAk bere jarduna-
ren amaiera iragarri eta bost 
urtera, azaldu zutenez. Honek, 
gainera, euskaldunoi "urteko 
1.500 milioi euroko gastua" da-
karkigula zioten. “Planteatu du-
guna da Espainiako poliziek, era 
mailakatuan, alde egin behar 
dutela hemendik, eta euskal he-
rritarron segurtasuna hemengo 
polizien esku laga”, zioen Agur-
ne Barrusok. Aldi berean, galde 
erreguetan, Luhusoko atxiloke-
tak ere salatu zituen EH Bilduk.

Eguneko bosgarren mozioa 
poliomilitisak eragindako per-
tsonekiko sostengu mozioa izan 
zen; aho batez onartu zuten.

antolaketan aldaketak, 
zinegotzi berriarekin
udalbatzan iñaki Arregi ordezkatu duen irune Galarragak enpresa komitean eta barne 
batzordean alkateak zituen ardurak beteko ditu aurrerantzean. iñaki Arregi buru zuen 
batzordearen ardura, berriz, Lander Arregik izango du hemendik aurrera bere gain

Asteleheneko osoko bilkuraren 
ostean, ipintzako harmailen 
lanen gainean ere galdetu zion 
Goienak alkateari; orain arte 
prentsan publiko egin dena 
berretsi zuen: Gabika enpresak 
epeak betetzeko ezintasuna 
ikusi eta kontratua etetea 
eskatu zuela, eta, urgentziaz, 
lehiaketa publikoan bigarren 
geratu zen Sasoi Eraikuntzak 
enpresaren esku utzi dutela 

lanak egiteko ardura. Gabika 
enpresak "zintzotasunez" jokatu 
duela zioen alkateak: "Ahalik eta 
lasterren adierazi digute, guk 
gaia era on batean bideratzeko 
aukera izateko; kaltea ahalik eta 
txikiena izateko". Gertatutakoak 
atzerapena eragingo du –hasi 
baino ez zegoen eginda 
Gabika–, eta otsail hasierarako 
bukatu behar ziren lanak martxo 
amaierarako amaitzea da orain 

asmoa: "Kontratu berria ez dago 
oraindik sinatuta; 
dokumentazioa-eta batzen ari 
gara, ahalik eta lasterren 
hasteko asmoarekin. Errege 
ostean pentsatzen dut egongo 
garela hasteko moduan". 
Gertatutakoagatik udalari 
kalte-ordainik-edo badagokion 
galdetuta, lehentasuna obra 
berriz ere martxan jartzea izan 
dela eta beste aspektu horiek 
aurrerantzean aztertuko 
dituztela zioen alkateak.

nobedadeak ipintzako lanetan ere
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Maite Txintxurreta bErGArA
Bergara elkarrekin egin izeneko 
lehiaketa jarri du abian Udalak. 
Ekimenaren helburua herrita-
rren bizi kalitatea hobetzea da, 
eta, horretarako, jendearen ideiak 
batu nahi dituzte; onenek saria 
izango dute. Era berean, Udalak 
"jendearen premia eta lehenta-
sunak ezagutzeko" ere balio 
izango duela azaldu dute anto-
latzaileek.

2017ko otsailaren 1era arte 
izango dute herritarrek ideiak 
aurkezteko aukera. Agorrosinen, 
Udal Liburutegian edo udale-
txeko erregistro orokorrean egin 
ahal izango dute. Horretarako 
bete beharreko eranskin guztiak 
bergara.eus webgunean eskura-
garri daude.

Ideiok arlo desberdinetakoak 
izan daitezke: azpiegiturak, bizi 
kalitatea hobetzeko ideiak, par-
taidetza eta elkarbizitza, elkar-
tasun premiei erantzutekoak, 
kultura arloari dagozkionak...

Parte hartzaileek udal aurre-
kontuekin eta udalak dituen 
antolaketa, baliabide eta udal 
langileen laguntza zein auzola-
na erabiliz garatu ahal izango 
dute euren ideia.

epeak eta oinarriak 
Aurkeztutako ideiek bi baldin-
tza bete beharko dituzte: batetik, 
ekonomia ikuspegitik bideraga-
rria izatea. Udalak 2017ko au-
rrekontuetan 100.000 euro au-
rreikusiko ditu lehiaketa hone-
tako ideietatik sor daitezkeen 
ekimenak aurrera eroateko. Dena 
den, Udaletik azaldu dute lehia-
ketak "ideia bera" saritzen due-
la, baina horrek ez duela esan 
nahi ezinbestean proiektu hori 
exekutatuko denik.

Beste baldintza da aurkeztu-
tako proiektuak epe motzera 
(2017an) bideragarriak izatea. 
Azpimarratu dute fase desber-
dinak aurreikusi daitezkeela, 
"betiere, autonomia izan deza-
keten emaitzak lortzen badira".

Lehiaketan lau kategoria izan-
go dira, adinaren arabera bana-
tuta: 1. kategoria, 12 urtetik 
beherakoak; 2. kategoria, 12-18 
urte bitartekoak; 3. kategoria, 
18-60 urte bitartekoak; 4. kate-
goria, 60 urtetik gorakoak. Sa-
ritan 2.715 euro banatuko dituz-
te guztira, adinaren eta lortuta-
ko postuaren arabera; izan ere, 
kategoria bakoitzeko lehenengo 
hiru ideiarik onenek jasoko dute 
saria.

Lehiaketako irabazleei eta 
saridunei otsaileko bigarren 
hamabostaldiarekin bat emango 
diete jakinarazpenak, eta sari 
banaketa ekitaldia otsailaren 
22an burutuko dute.

botoa emateko aukera 
Lehiaketako irabazleak aukera-
tzeko epaimahai bat osatuko 
dute. Dena den, herritarrek eu-
rek ere izango dute iritzia ema-
teko aukera. Hala, epaimahaia-
ren balorazioak %50eko balioa 
izango du eta beste erdia herri-
tarren esku izango da. 

Entrega epea itxi ostean, otsai-
laren 6tik 12ra lehiaketara aur-
keztutako proposamenak Aroz-
tegi aretoan jarriko dituzte 
ikusgai, eta egun horietan au-
keratu ahal izango dute herri-
tarrek interesgarrienak iruditzen 
zaizkien ideiak.

Herrian hobekuntzak 
txertatzeko lehiaketa
bergararrek udalerriko bizi kalitatea hobetzen lagundu dezaketen ideiak proposatu 
ditzaten, Bergara elkarrekin egin izeneko ekimena aurkeztu du udalak. ideiarik 
onenek saria jasoko dute, eta proiektuok praktikan jartzeko aukera izan dezakete

Gaur, hilak 23, 19:30ean, Kalera, 
kalera dinamikaren baitan an-
tolatutako Piztu Bergara! eki-
mena egingo dute: "Ea sua piz-
tuta mantentzen dugun preso 
guztiak etxeratu arte". Urtezahar 
egunerako, Gure Artera Gazte-
lu taldeak flashmob-a antolatu 
du. 18:00etan izango da, Barren-
kalean, eta Joxe Migel Gaztelu-
ren etxeratzea eskatuko dute.

"presoak gure 
artera" ekartzea 
eskatzeko ekimenak

17:30ean hasita, Mendebaldeko 
Saharari buruzko dokumentala 
emango dute kartzela zaharrean. 
Gero, solasaldia izango da ber-
tako egoera lehen pertsonan bizi 
izan duten herritar eta aktibis-
ta gonbidatuekin. Ondorengoak 
izango dira: Dahja Emhamed, 
Hayat Erguibi, Jamila Dambar 
eta Saleh Salek. Informazio za-
balagoa Goiena.eus-en.

Saharari buruzko 
dokumentala eta 
solasaldia gaztetxean

Aurkezpena, Aroztegin. ANDER LARRAÑAGA
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ander larrañaga bErGArA
Gabonak bueltan kirol desber-
dinetako txapelketak bilakatzen 
dira protagonista Bergaran eta 
aurten ere hala izango da; kirol 
eskaintza oparoa izango dute 
bergararrek. 

gabonetako pilota txapelketa 
Pilotari dagokionez, hain erro-
tuta dagoen Gabonetako pilota 
txapelketa hartuko du Udal Pi-
lotalekuak. Eguaztenean eta atzo 
jokatu ziren lehen finalerdiak 
eta gaur amaituko dituzte gai-
nontzekoak. Partidu horietan 
garaile irtengo direnek lortuko 
dute abenduaren 30ean izango 
den finalerako txartela: 16:00etan 
hasita, barrukoa egingo dute 
eta 17:00etan jokatuko dituzte 
finalak.

Hirukoa eta txapelketa 
Saskibaloiak bi hitzordu izango 
ditu: batetik, Gabonetako hiru-
ko txapelketa egingo dute, eta, 
bestetik, infantilen eta kadeteen 
txapelketa.

Lehenengoa, hiruko txapelke-
ta, abenduaren 27an egingo dute 
Bergarako pilotalekuan:  alebi-
nak, infantilak eta benjaminak 
arituko dira norgehiagoka, 
10:00etatik 14:00etara eta 16:00eta-
tik 20:00etara.

Bigarrenik, infantil nesken 
eta kadete mutilen txapelketak 
ere egingo dituzte, urtarrilaren 
3an eta 4an, hurrenez hurren.

Urtea hasteko, hockeya 
Aurten ere Labegaraieta kirol-
degiak hartuko du hockeya: izan 
ere, hiruko txapelketa, lauko 
txapelketa eta gaztetxoendako 
irristaketa topaketa antolatu 
dituzte Hanka Labankakoek, 
urtarrilaren 2rako. Izena ema-
teko, abenduaren 28a baino lehen 
izan beharko da kiroldegian edo 
igerilekuan dauden kutxetan 
izen-emate orria sartuta.

igor Fernandez Memoriala 
Futbolean, Gabonetako gazte 
txapelketa antolatu dute Berga-
ra Kirol Elkartekoek. Reala, 

Alaves, Lagun Onak eta Berga-
ra lehiatuko dira torneoan. Hi-
laren 29an izango dira kanpo-
raketak, Ipintzan: arabarrek eta 
azpeitiarrek egingo dute nor-
gehiagoka lehenengo, 16:00etan, 
eta ostean, donostiarrek eta 
bergararrek, 18:00etan. Finala 
hurrengo egunean, hilaren 30ean, 
izango da, Agorrosinen, 16:00etan 
hasita

Aurten, gainera, txapelketaren 
izena Igor Fernandez Memoria-
la izango da, atezain eta entre-
natzaile izandakoa omentzeko.

Hilaren 26an, eskubaloia 
Eskubaloi Eguna astelehenean 
izango da Bergaran. Bi ataletan 
banatu dute eguna: batetik, 
15:30ean, gaztetxoek jokatuko 
dituzte partiduak, baina gura-
soekin. Euren haurrengana ger-
turatzeko modu paregabea, duda 
barik; eta bestalde, 16:30ean, 
eskubaloi taldeko jokalari ohiak 
eta gaur egungoak arituko dira 
norgehiagoka. Hori guztia La-
begaraietan ere.

iazko gabonetako pilota txapelketako sari banaketa. GOiENA

askotariko kirolen 
torneoak Gabonetan
urtero moduan, ez da kirol eskaintzarik faltako bergaran; izan ere, pilota, saskibaloi, 
hockey, futbol eta eskubaloi txapelketak antolatu dituzte datozen egunetarako. 
kirolzaleendako aspertzeko egunak ez dira izango, duda barik

Lau puntugatik 
txapelari agur
Aurreko egubakoitzean jokatu 
zuten Gipuzkoako bigarren Mailako 
finala gomazko paletan bergarako 
gazte mailako neskek eta 30-26 
galdu zuten partidua. irene Muruak 
eta idoia Agirrezabalek 
norgehiagoka polita egin bazuten 
ere, ezin izan zuten txapela 
bergarara eroan eta intxurre izan 
zen garaile. bergararrak, argazkian, 
zutik eta makurtuta ezkerraldean.

MiKEL GALLAStEGi

Taila eskolako ikasleak zabalotegiko tailerrean. AMAiA txiNtxuRREtA

taila eskolakoen lanak 
Aroztegin ikusgai Gabonetan
ikasleen 30 lan jarriko dituzte erakusketan, Jesus okina 
tailagile zenaren 15 pieza gonbidaturekin batera

Maite Txintxurreta bErGArA
Gaurtik aurrera, abenduak 23, 
Bergarako taila eskolak erakus-
keta jarriko du Aroztegi aretoan, 
urtero legez, eta Gabon jaietan 
bisitatu ahal izango da, urta-
rrilaren 7ra arte. Zabalotegin, 
eskolako ikasleek bukatzear 
dagoen urte honetan egindako 
30 lan jarriko dituzte ikusgai, 
pieza gonbidatuez gain. Ilun-
tzeko zazpietan egingo dute 
inaugurazio ekitaldia.

Ikusgai izango diren lanak 
elkarren artean “oso desberdi-
nak” direla azaldu du taila es-
kolako presidente Javier Gan-
txegik: “Urtetik urtera jendea 
gauza berriak egiten hasten 
da”, dio. Hala, badira hiru di-
mentsiotakoak, erliebean egi-
nikoak... 

gonbidatua, okina 
Jesus Okina bergararra izango 
da artista gonbidatua. Migel 

Okina margolari ospetsuaren 
anaia zen, tailagintzan aritzen 
zen, eta bere hamabost lan izan-
go dira Aroztegin. Azken urteo-
tan kanpoko artisten lanak eka-
rri izan dituzten arren, aurten-
goan herriko tailagilearenak 
erakustea erabaki dute Taila 
Eskolakoek. Horretarako, haren 
familiartekoak bere lanak batzen 
ibili dira azken asteotan, Josu 
semeak azaldu duenez.

Bada, ikusgai izango diren 
Okinaren piezen artean bere-
ziena, agian, hil zenean buka-
tzeke utzi zuen hori da, Jesu-
kristoren buruaren irudia. 
“Bertan ikusten da nola egiten 
zuen lan, kapaka”, dio Josu 
Okinak. Bestetik, Mariaren La-
gundiatik ekarritako metro bat 
baino gehiago neurtzen duen 
Ama Birjina bat ere izango da, 
eta figura bi horien ondoan, 
horien marrazkiak erakutsiko 
dituzte.
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Maite Txintxurreta bErGArA
Kontzertu pilatxoa antolatu du 
2016an Bergarako Stoltz-Freres 
Organoaren Lagunen Elkarteak; 
20, hain justu. Kontzertuok San-
ta Marinako elizan egin dituzte, 
San Pedro parrokian dagoen 
Parisko Stoltz-Freres etxearen 
organoaren konponketa eta 
zaharberritze lanetarako dirua 
eskuratzeko.

Urtearen balorazioa egiteko 
orduan, bi arlo bereizi ditu Ai-
tor Olea lehendakariak: batetik, 
adierazi du antolatutako hitzor-
duetara jendea etortzea eta ber-
tatik lortzen den ekarpena "guz-
tiz positiboa" dela. Era berean, 
dohaintzak egin dituztenei ere 
eskerrak eman dizkie. Baita 
kontzertuak musu-truk ematen 
dituzten artistei eta haiendako 
gozoak ekartzen dituzten herri-
ko gozotegiei ere.

Bestetik, baina, esan du elkar-
tearen helburua "oso urruti" 
dagoela. Organoaren konponke-
tarako lehen fasea aurrera era-

mateko 100.000 euro behar di-
tuzte, eta gaur egun 32.000 euro 
dituzte "garbi". Urte eta erdian 
36.000 euro lortu dituzte, baina 
zati bat organoaren endekatzea 
gelditzeko "larrialdizko" man-
tentze-lanetarako erabili dute.

konponketa lanak
Lehen fase horretan egin beha-
rrekoa "organo guztia desmun-
tatzea eta haize ihes guztiak 
konpontzea" da, eta organoaren 
goitik beherako konponketa 
aintzat hartuz gero, beste sei 
fase egin beharko lirateke. Dena 
den, hori "zientzia fikzio" gisa 
ikusten dute elkartean; izan ere, 
420.000 euroko aurrekontua izan-
go luke prozesu osoak, datorren 
martxoan 127 urte beteko baiti-
tu organoak. Michel Jury fran-
tziarrak du esleituta organoaren 
zaharberritze lanetako ardura.

instituzioen laguntzaren beharra 
Elkarteak dio helburua erdies-
teko instituzioen aldetik ekar-

penak behar dituztela, baita 
enpresen aldetik ere. Udalaren 
laguntza badute fotokopiak edo-
ta inprimaketak egiteko. Dena 
den, Aldundiaren eta Jaurlari-
tzaren inplikazioa gurako luke-
te, Stoltz-Freres organoa "guztion 
ondarea" den aldetik. 

Hain zuzen, haien helburue-
tako bat da hura ofizialki interes 
kulturaleko ondare izendatzea, 
eta Eusko Jaurlaritzak dauka 
horretarako eskumena. Oleak 
dio San Pedrokoa "organoen 
munduko Botticelli bat edo Gre-
co bat" bezala har daitekeela, 
organogintzan "mugarri" bat 
delako. 

Orain, horretan zentratzea 
erabaki dute, eta epe motzean 
ez dute kontzerturik egingo. 
Dena den, norbaitek diru ekar-
penen bat egin nahi izanez gero, 
ondorengo kontu zenbakian egin 
dezake (Kutxa): ES 90 2095 5070 
7091 1532 9753. Ekarpenok zerga 
arintze bat izango dute PFEZren 
aitorpenean.

altxor bat babesteko 
lanean buru-belarri
bergarako Stoltz-Freres organoaren Lagunen Elkarteak hogei kontzertu antolatu ditu 
2016an, San pedroko parrokian dagoen organoaren konponketarako dirua batzeko 
asmotan. Dena den, erakundeen aldetik laguntza jasotzea beharrezko ikusten dute

Fernando Gonzalo organo jole 
donostiarraren emanaldiarekin, 
urteko hogeigarrena, borobildu 
zuen bergarako Stoltz-Freres 
Organoaren Lagunen Elkarteak 
domekan 2016rako prestatutako 
kontzertu egitaraua.

kontzertu erromantikoa
Errepertorio erromantikoa 
eskaini zuen Gonzalok. Lehen 
zatian, konpositore frantses eta 
italiarren lanak interpretatu 
zituen, eta bigarrenean, lau 
donostiarrenak; tartean, bere 
Aizkorriko mendizerra. 
Emanaldiz beteriko urtea 
agurtzeko, "programa anitza eta 
esanguratsua" eskaini zuen 
Gonzalok, Aitor Olearen 
esanetan. Fernando gonzaloren kontzertua Santa Marinan. StOLtZ-FRERES LAGuNEN ELKARtEA

Urteko azken emanaldia

Bukaerako agurra. iMANOL SORiANO

Maite Txintxurreta bErGArA
Unai Aranzabalekin buruz bu-
rukora iritsita, Alustiza da Ber-
garako bertsolari txapelduna.
zorionak! Pozik txapelarekin? 
Bai, batez ere, sortutako giroa-
gatik. Oso saio polita izan zen, 
asko disfrutatu genuen. Kopla 
Barik-ekoek lan handia egin dute, 
eta horrek fruitu ona ekarri du.
zer moduz ikusi zenituen kideak? 
Oso ondo. Bi multzo daudela 
esan daiteke: urte askoan saltsa 
honetan ibili garenok eta duela 
hiruzpalau urte hasitakoak. Ho-
riek gora datozela ikusteak se-
kulako poza ematen dit.
agurrak puntuagarriak izan ziren, 
eta zu pandero eta guzti atera zinen.
Bai. Nire kasuan, buelta dezen-
te ematen dizkiet egin litezkeen 
lanei. Azkenean, Alaskaren A 
quien le importa-ren bertsio bat 
egin nuen. Halako ariketak po-
litak dira saioa hasteko.
Umorea izan zen protagonista.
Bai, eta egubakoitzeko saiorako 
formatu egokia iruditu zitzaidan, 
ikusle guztiengana heltzeko. Ni 
oso eroso egoten naiz formatu 
horretan, eta gai serioei baino 
zuku handiagoa ateratzen diot.
nori eskaintzen diozu txapela?
Agurrean abestu nuen etxean 
"aingerutxo bat" utzi nuela lotan, 
Ume eder bat doinuarekin. Etxe-
ko mutikotxoarendako, beraz.

"Etxeko 
mutikotxoari 
eskaintzen diot 
txapela"
enaitz alUstiza 
bErtSoLAriA
bergarako bertsolari 
txapelketa irabazi du

Iñaki Lizarraldek, Laboratorium 
museoan ikusgai dagoen Ikimi-
likiliklik izeneko erakusketaren 
zuzendarietako batek, mostra 
hori egitearen prozesuari bu-
ruzko hitzaldia eskainiko du 
(gazteleraz) urtarrilaren 4an, 
eguaztena. 18:30ean izango da, 
museoan bertan. Ez Dok Amai-
ru mugimendua da erakusketa 
horren protagonista.

'Ikimilikiliklik' 
erakusketa, 
zuzendariak azalduta

Gaur, egubakoitza, abenduak 
23, Aldeta taldeak emanaldia 
eskainiko du Aroztegi aretoan, 
19:00etan hasita. Donostiako 
Intxaurrondo auzoko beste hiru 
lagunekin batera (Txitxo Lopez, 
Monika Refojos eta Juanra Una-
muno), Felipe Juaristi poeta 
talde honen partaide da, eta, 
hain zuzen, poesia musikatuen 
emanaldia izango da.

Felipe Juaristiren 
Aldeta taldearen 
emanaldia Aroztegin

Urrian hil zen Xabier Arrillaga 
gaztea omentzeko rock kontzer-
tua egingo dute datorren egue-
nean, abenduak 29, Seminario-
ko karpan. Hainbat musikari 
elkartuko dira taula gainean. 
Tartean, musika eskolako ki-
deak, perkusio taldea, Diablues 
& Bluecifer, Su Ta Gar eta EH 
Sukarrako taldeetako Gorosabel 
anaiak eta Emon taldeko kideak.

rock kontzertua 
hilaren 29an, Xabier 
Arrillagaren omenez

Urtarrilaren 8ra arte bidal dai-
tezke lanak Jardunek antolatu-
tako 25. Amodiozko Gutunen 
Lehiaketan parte hartzeko. Pos-
taz bidal daitezke elkartearen 
Errotalde jauregiko bulegora, 
edota posta elektronikoz (amo-
diozkogutunak@gmail.com). 
Amodiozko esaldien lehiaketan 
parte hartzeko epea, berriz, ur-
tarrilaren 26ra arte dago zabalik.

Amodiozko Gutunak 
bidaltzeko epea, 
urtarrilaren 8ra arte
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Gaur, egubakoitza, Kalera, ka-
lera ekimenak deituta, elkarre-
taratzea egingo da 19:00etan. 
Argazki masiboa ere aterako 
dute, Zurrategin. Bihar, aben-
duak 24, eguerdian luntxa bana-
tuko dute, dirua batzeko, Zurra-
tegin. Iluntzean, Olentzeroren 
harreran parte hartuko dute.  

Urtarrilaren 14an Bilbora joa-
teko dei egin dute.

"kalera, kalera" 
ekimenaren baitan 
argazki masiboa gaur

Gimnasten 
trebezia
Aurten lehen aldiz Gabonen bueltan 
egin dute Ariznoa gimnasia 
erritmikoko gimnastek 
erakustaldia. Antzuolako 
pilotalekua bete egin zen haur zein 
gaztetxoen abilezia ikusteko. "Oso 
ondo joan da erakustaldia. 
txikienak oso pozik zeuden, 
emozioz beteta, batzuentzat lehen 
aldia zen eta!", azaldu dute 
Ariznoako kideek.

EStitxu OtAEGi

Maider arregi AntzuoLA
Gitarra, pianoa, saxofoia, txistua, 
oboea… askotariko instrumen-
tuak entzun, gozatu eta ezagu-
tzeko aukera izan zuten antzuo-
larrek Gabonetako kontzertuan. 
Eta, ohikoa den moduan, bete 
egin zen Torresoroa aretoa ur-
tero ezinbesteko bilakatu den 
emanaldia ikusteko. Askotariko 

doinu ezagunak izan ziren na-
gusi: Din, dan, don, Maritxu, 
Eperrak, Adele abeslari fama-
tuaren Someone like you eta Ken 
Zazpi euskal taldearen Haizea 
kantu ezaguna, besteak beste, 
izan ziren entzungai aretoan. 
Emanaldiaren  une askotan txa-
lo zaparradak etengabeak izan 
ziren eta publikoa ere kanturen 

bat edo beste abestera animatu 
zen. Emanaldi "hunkigarria, 
ederra eta goxoa" izan zela azal-
du zuten bertaratutakoek. 

"Batzuk hasi berriak dira eta 
hiru hilabete soilik daramatza-
te musika eskolan, irailean ha-
sita. Beraz, batzuendako lehen 
aldia da. Horiek kantuan egingo 
dute. Helduagoek, aldiz, musika 

instrumentuaren laguntzarekin 
prestatu dute emanaldia. Erre-
pertorio ezberdina ekarri dugu: 
batzuk gabon kantak eta beste 
batzuk abesti ezagunak dira, 
polita!", azaldu du Musika Es-
kolako zuzendari Marije Ugaldek.

askotariko instrumentuak 
Gabonetako kontzertuan mota 
eta doinu askotariko instrumen-
tuak izan ziren protagonista.  
"Helburua da instrumentuak 
ezagutzera ematea; izan ere, 
horrelako emanaldiek aukera 
hori ematen dute". 

Azken urteetan gitarra eta 
pianoa izan direla gaztetxo an-
tzuolarren instrumentu gustu-
koenak azaldu du Ugaldek. Bai-
na, pixkanaka, joera hori ere 
zabaltzen joan dela: "Urtetik 
urtera pixka bat joera hori di-

bertsifikatzen joan da. Horren 
erakusle da gaur ikusitako ins-
trumentuen aniztasuna; hala, 
aurten antzuolarren artean sa-
xofoiak, klarineteak eta flautak 
ikusiko ditugu. Hain justu ere, 
hori da helburua; etorkizun ba-
tean hemen Antzuolan, musika 
taldetxo bat sortzeko aukera 
edukitzea". 

Guztira 60 haur musikarik 
parte hartu zuen ilusioz beteri-
ko emanaldian. "Ilusio handiz 
prestatzen eta egiten diren eki-
menak, arrakasta edukitzen 
dutela uste dut".

Akordeoiekin, biolinekin, flautekin, pianoekin eta xilofonoekin, doinu ezagunak izan ziren entzungai. MAiDER ARREGi

Ilusioz beteriko doinuak 
herriko gaztetxoekin
Ezinbesteko urteroko ohitura bilakatu den Gabonetako kontzertua eskaini zuten 60 
gaztetxok astelehen iluntzean. ohi bezala, torresoroa aretoa txiki geratu zen eta 
musikariak entzuteko gogoz kanpoan ere gelditu ziren zenbait herritar

lore eta Udane
AntzuoLA

"bai! Aurten, gainera, lehen 
aldia da eta Ole Olentzero 
kantua abestuko dugu taldean. 
Letra jakin arren, erritmo 
bereziko kantua da. Oso polita 
da. Datorren urtean ea 
instrumenturen bat jotzeko 
aukera daukagun, musika asko 
gustatzen zaigu eta!".

Malen eta iraia 
AntzuoLA

"Gabonetako kontzertua oso 
berezia da guretzako. Gainera,  
herriko jende asko etortzen da 
kontzertua ikustera eta urduri 
ere egoten gara. Gurasoak, 
aitona-amonak, lagunak... 
urtero etortzen dira hutsik egin 
gabe gu entzutera. Horregatik 
da egun berezia".

Urduri emanaldia hasi aurretik?

60 HaurrEk ParTE 
HarTu zuTEn 
"IluSIOz" bETErIkO 
EManaldIan
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Gaztetxoen elkartasuna aurten, 
Saharako haurrak ekartzeko
Gazte txokoko gazteen ekimen eta borondatearekin, 
bigarrenez egin dute Sahararen aldeko festa 

Maider arregi AntzuoLA
Gazte txokoak, Anelkar eta Sa-
giri elkarteen laguntzarekin, 
Sahararen aldeko jaia egin du 
bigarrenez. Hala, gazte mordox-
ka aritu zen pintxoak eta edariak 
saltzen, opor sasoian haur saha-
rarrak Debagoienera ekartzeko 
lanean diharduen proiektuari 
laguntzeko. Iaz antolatu zuten 
lehenengoz jaia eta orduan, Saha-
rako errefuxiatuen kanpamen-
tuetan gertatutako uholdeek 
lagatako kalteei aurre egiteko 
laguntza batu zen. Bada, ekime-
nak izandako erantzuna ikusita, 
aurten ere errepikatzea erabaki 
dutela azaldu du gazte txokoko 
arduradun Itsaso Garmendiak: 
"Iazko ekintza oso ondo balora-
tu genuen. Diru kopuru polita 
batu zen eta aurten batutako 
dirua Debagoieneko familiei 
opor garaian saharar umeak 
gurera ekartzen laguntzeko da".

arrakasta aurtengoan ere 
Nabarmendu behar da gazte 
pilatxoa aritu zela lanean torti-

llak ekarri eta pintxoak presta-
tzen edo musikari moduan giro 
paregabea jartzen, esaterako.

Hala, musikak zirauen bitar-
tean eta pintxoak eta edariak 
saldu bitartean, haima  munta-
tu zuten Zurrategi plazako kios-
koan. Bertan  jarrita, sahararren 
antzera tea hartzeko aukera ere 
izan zuten. 

Horrez gain, oporretan Euskal 
Herrira etorritako haurren ar-
gazkiak edo saharar kanpamen-
tuetako argazkiak proiektatu 
zituzten. Itsaso Garmendiak 
gaineratu du ekimen hau gaz-
tetxoendako lagungarria dela 
Saharako kanpamenduetako 
errealitatea gertutik ezagutzeko. 
"Zer den eta nola bizi diren; 
bertako errealitatea gerturatu 
gura izan diegu modu horretan 
gure herriko gaztetxoei euren 
inplikazioari esker".

Ekimenaren bueltan jende 
dezente batu zen Zurrategin, eta 
pintxoen eta edarien salmenta 
ere ondo joan zela adierazi dute 
antolatzaileek.

gazte txokoko gaztetxoak ibili ziren pintxoak prestatzen. MAitE txiNtxuRREtA

zurrategin haima bat muntatu zuten. MAitE txiNtxuRREtA

Maider arregi AntzuoLA
Heldu dira Gabonak eta badatoz 
Olentzero eta Mari Domingi San 
Josetik behera. Herriko haur, 
gazte eta helduen ilusioak bete-
tzeko asmoz, bihar etorriko dira. 
Antzuolarrek San Josepen egin-
go diete arratsaldean harrera. 
Baina, ongietorri festaren au-
rretik, goizeko hamaiketan es-
kolako umeen eta gurasoen es-
kutik kalejira egingo dute. Erre-
kalde auzotik irtengo dira kan-
tuan –euria eginez gero, esko-
lako patioan–.

olentzerori harrera
18:30ean helduko dira Olentzero 
eta Mari Domingi San Josetik 
herrira. Musikak eta herritarrek 
harrera egingo diete. Kalejiran, 
Herriko Plazara abiatuko dira 
ekitaldi nagusiari hasiera ema-
teko. Bertan, txikitxoek Olen-
tzero agurtu eta azken uneko 
eskaeraren bat egiteko aukera 
ere izango dute. 

krosa bigarrenez
Mozorrotuta, kuadrillan, biko-
teka, familian, bakarka... aben-
duaren 26an, San Esteban krosa   
egingo da. 17:30ean  5 eta 8 urte 
artekoak irtengo dira; 17:45ean,  
benjamin, alebin, infantilak. 
18:00etan, kadeteak eta hortik 
gorakoak. Eta kirolarekin ja-

rraituz, abenduaren 26tik 30era, 
Debagoieneko Pilotako Gabon 
Kopa jokatuko da, goizez, pilo-
talekuan. Antzuolako eta eskual-
deko gainerako herrietako pi-
lotariak jokatzen ikusteko au-
kera izango da.

Haur parkea 
Aurten ere herriko haurrek haur 
parkeaz gozatzeko aukera izan-
go dute abenduaren 30ean, es-
kolako patioan. Honako ordu-
tegi hau izango du puzgarri eta 
jolasekin osatutako parkeak:  
11:00-13:30 eta 16:30-19:00.  

Egun berean, 18:30ean, Gari-
koitz Mendizabal txistulariak 
eta Aitor Furundarena akordeoi 
joleak Bi poliedro musika saioa 
eskainiko dute Torresoroan.

Urte berria hasteko 
Eta antzuolarrek ohiturari eu-
tsiz, urte berriari ongietorria 
Arrolan egingo diote. Bertaratzen 
direnendako salda eta txistorra 
egongo da.

Urtarrilaren 2an, umeendako 
ikuskizuna: Patata Tropikala 
taldearen Ezer ez da dirudiena.    
Torresoroan, 18:00etan.

olentzero eta Mari Domingi Herriko Plazan. iKER AiZKORbE

Iritsi dira Gabonak eta 
ilusioz beteriko egunak
bihar, abenduak 24, olentzero eta Mari Domingi jaitsiko dira San Josetik herrira. 
baina urtarrilaren 2ra arte makina bat ekintzaz gozatzeko aukera izango da 
Antzuolan. Festa, kirola, musika eta emanaldiak izango dira egunotan 

iaz ere jokatu zuten areto futbol 
txapelketa eta Redtube boys 
taldea izan zen garailea. josu 
Zubikaraik jaso zuen goleatzaile 
onenaren saria (15 gol). Giro 
ezin hobean, 100 jokalari 
inguruk hartu zuen parte. 
Aurtengoa abenduaren 28an eta 
29an jokatuko da, arratsaldez, 
pilotalekuan. Emakumez eta 
gizonezkoz osatuta, bederatzi  
taldek parte hartuko dute. iazko txapelketako irabazleak . REDtubE bOyS

aurten ere areto futbol txapelketa 
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larraitz zeberio ELGEtA
2017ko udal aurrekontua aurre-
koa baino %5,43 txikiagoa da. 
Udalak 1.535.692,54 euro izango 
ditu kudeatzeko. Zorpetze mai-
lak baldintzatutako aurrekontua 
dela adierazi du Iraitz Lazkano 
alkateak. Haren hitzetan, "estu-
tuaren estutua" da, eta inber-
tsioetarako kopuru "tristea" 
uzten duena: "83.300 euro beste-
rik ez", adierazi du. "Orain hi-
labete batzuk Kutxabank-ekin 
sinatu genuen berfinantziazioa-
rekin aurrezten dugun dirua da, 
gutxi gorabehera, 2017an inber-
tsioetarako izango duguna", 
azaldu du. "Berfinantziazio ho-
rrek ahalbidetu digu zerbait 
eduki ahal izatea inbertsio batzuk 
egiteko herrian".

Hilerriko horma konpontzea 
izango da 2017ko udal inbertsio 
garrantzitsuena. Bestelako egi-
tasmoen artean nabarmentzen 
dira bi baserri bide konpontzea, 
adinekoendako parkea egitea, 
zenbait irisgarritasun lan bu-
rutzea eta kiroldegian segurta-
sun irteera bat egokitzea.

EH Bildu udal taldeko zinego-
tzien aldeko botoekin egin du 
aurrera aurrekontuak. Oposizioa 
abstenitu egin da. Egindako mu-
rrizketak ontzat eman dituzte, 
baina neurri gehiago har dai-
tezkeela uste dute Gu Geu Elge-

tako ordezkariek. Iritzi diote 
udal gobernu taldeak "esfortzu 
handiagoa" egin zezakeela; izan 
ere, oposizioak zalantzan jartzen 
du, Udalaren egoera ekonomikoa 
ikusita, aurreikusita dauden 
zenbait gastu berriz aztertzeko 
edo negoziatzeko ahalegina behar 
bestekoa izan den. Gu Geu El-
getako Eduardo Zubiaurrek 
hainbat iradokizun egin zituen. 
Adibide gisa, aipatu zituen au-
rrekontuan jasota dauden hain-
bat diru-lerro; esaterako, eus-
kara ikastaroak (5.000 euro), 
Goiena (9.000 euro), Uema (5.000 
euro), edo erretiratuak (20.000 
euro). Mikel Larrea bozeramai-
leak Domingo Iturbe Patronatua 

ere (6.000 euro) aipatu zuen: 
"Negoziatu da? Eskatu da or-
dainketa berandutzea edo den-
bora batez etetea? (...) Udalaren 
egoera ekonomikoa ikusita, opo-
siziotik ez dugu ikusten iaztik 
hona neurri berezirik hartu 
denik", esan zuen. "Aurrekontua, 
zoritxarrez, penagarria da, bai-
na pentsatzen dugu islatzen due-
la Elgetako Udalaren benetako 
egoera. Pentsatzen dugu tokatzen 
dela gerrikoa asko estutzea eta 
ikusten dugu kontratu eta zer-
bitzu kontratu batzuk errebisa-
tzeke gelditu direla".

Udal gobernu taldeko ardura-
dunen ezinegona piztu zuen 
oposizioaren balorazioak eta 

iritzi trukaketa sutsua eragin 
zuen gaiak. Iraitz Lazkano al-
kateak erantzun zuen murriztu 
daitezkeen partida guztiak mu-
rriztuta daudela. "Ez duzue aur-
kituko hamar euroko aldea egi-
teko kontratu aldaketa bat. 
Denak errebisatu ditugu: tele-
fono zerbitzukoak, aseguruak, 
galdaretakoak, argindarrarenak... 
Estutzeko egongo litzatekeen 
aukera bakarra zerbitzuak ken-
tzea izango litzateke, eta talde 
politiko honetan ez daukagu 
horren intentziorik". Gaineratu 
zuen Elgetako Udala hainbat 
erakundeko parte dela eta bere 
obligazioei aurre egin behar 
diela. Horrekin batera, oposi-
zioko kideei adierazi zien bi 
hilabetez landu dutela aurre-
kontu proposamena eta ez du-
tela Gu Geu Elgeta taldearen 
aldetik inolako proposamenik 
jaso. Zentzu berean hitz egin 
zuen Janire Lazkano zinegotziak: 
"Iruditzen zait oso erraza dela 
egin duzuena; etortzea proposa-
menekin abenduaren 21ean, dena 
eginda dagoenean. Proposamenak 
baldin badauzkazue egiteko eta 
benetan axola bazaizue aurre-
kontua, eta herritarren dirua, 

eta ekonomia... etorri lehenago 
eta landuko dugu gaia. Beti esan 
izan dugu horretarako prest 
gaudela".

Mozioa eta osoko zuzenketa 
Aurrekontua onartuta, udalba-
tzako kideek aho batez hartu 
zuten egiten duten lanagatik 
udal talde politikoek jasotzen 
duten ordain-saria erdira jais-
teko erabakia. Urtean 1.920 eu-
roko aurrezkia ekarriko du 
neurriak. Horrekin batera, El-
getako Udalak Gureak enpresa-
rekin duen hitzarmena beste 
urtebeterako luzatzeko erabakia 
hartu zuten udal ordezkariek, 
hori ere aho batez.

EH Bildu udal taldeak aurkez-
tutako mozioa izan zen eguaz-
teneko osoko bilkurako azken 
puntua. Segurtasun eredu propio 
baten norabidean, Espainiako 
indar polizialen erretiratzea 
eskatzen duen mozioa EH Bil-
duko zinegotzien aldeko botoe-
kin onartu zuten. Oposizioak 
osoko zuzenketa aurkeztu zuen, 
oinarri hartuta gaiaren inguruan 
Eusko Legebiltzarrean 2013an 
gehiengo osoz onartutako legez 
besteko proposamena.

Gehiago estutu daitekeen 
izan da eztabaidatuena
udal gobernu taldearen babesarekin egin du aurrera milioi bat eta erdi euro 
pasatxoko aurrekontuak. oposizioa abstenitu egin da, gerrikoa gehiago estutzeko 
aukera badagoela iritzita. iradokitako neurriak eztabaida iturri izan dira

urteroko bisita 
Mizpirualdera
Aurten ere San tomas egunarekin 
elgetar talde bat bergarako 
Mizpirualde egoitzan bizi diren 
herrikideei bisita egiten izan da. 
Festa eguna izan ohi dute egoitzan, 
eta Elgetako alkatearen eta 
bestelako herritarren bisitaren zain 
izaten dira bertan. Gaur egun lau 
elgetar bizi dira bergarako egoitzan 
eta gustura jaso zuten herrikideen 
Gabonetako bisita berezia.

ELGEtAKO uDALA

Abenduaren 31rako, presoak 
kaleratzearen aldeko ekimena 
iragarri du Kalera, kalera dina-
mikak. Elgetako herriko plazan 
izango da, 19:30ean. Besteak bes-
te, elkarretaratzea egingo dute. 
Kalera, kalera preso ohiek bul-
tzatutako sentsibilizaziorako eta 
mobilizaziorako ekimena da, 
presoen kolektiboarekiko babe-
sa adierazteko. "Konponbidearen 

alde daudenak mobilizatzeko 
gune bat izan gura du", esan 
dute. Hainbat ekimen egingo 
dituzte herririk herri urtarrila-
ren 8ra bitartean; tartean, Ur-
tezahar egunerako Elgetan an-
tolatutakoa. Ekintza horri da-
gokionez, deitzaileek jakinarazi 
dute eguraldiaren araberako 
egitaraua gertatuko dutela. "Ga-
bon hauetan ere Euskal Herriko 
ehunka etxetako mahaietan aul-
ki hutsak egongo direla salatzea 
ere helburu izango dugu", adie-
razi dute.

'kalera, kalera' 
ekimena iragarri dute 
Urtezahar egunerako

"Aurrekontuek tristura ematen dute. Agian, Elgetako udalak bizi 
duen egoera ekonomikoaren errealitate gordina islatzen dute 
aurrekontu hauek, baina, gure ikuspuntutik, ez dugu ikusten 
horrelako egoera gainditzeko udal gobernuak ahalegin berezirik 
egin duenik. Nahiz eta ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuek  
jada murriztuta diruditen, gerrikoa oraindik gehiago estutu daiteke. 
udalak eskaintzen dituen hainbat zerbitzu sakon aztertu behar 
dira, haien lehentasunak finkatuz eta bestelako erakundeei diru 
laguntzak ematerakoan zuhur jokatuz. Ez dugu besteen arazo 
ekonomikoak konpontzeko ahalmenik".

"tristura ematen du egoerak"
Mikel larrea Gu GEu ELGEtA

"Aurreko agintaldietatik jaso dugun zorragatik (2.000.000 euro 
pasatxo), 2017rako aurrekontua larrialdi egoerakoa da. 
Hala ere, kudeaketa ekonomiko ona egin eta hainbat inbertsio 
egiteko aukera izango dugu, gure proiektu guztiak gauzatu 
ezingo diren arren. 
Oposizioak ez du proposamenik egin bi hilabeteotan, eta, 
gainera, osoko bilkuran, jubilatuentzako, Goienarentzako eta 
euskara ikasteko diru laguntzak murriztea aztertzea eskatu du. 
Guk argi dugu, 2017an ez dugu zerbitzuetan murrizketarik 
egingo".

"egoerari buelta ematen"
iraitz lazkano EH biLDu
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larraitz zeberio ELGEtA
Askotariko ekintzak daude ira-
garrita hurrengo egunetarako  
Elgetan. Gaur, Olentzero izango 
da protagonista nagusia. 18:30 
aldera etorriko dela jakinarazi 
du. Ikazkinak zakukada gozoki 
ekarriko du Intxortatik asto 
gainean, eta baliteke aurten 
bakarrik ez etortzea. Aurretik 
plaza apaintzeko tailerra anto-
latu du Udalak herriko neska
-mutiko guztiendako.

Herri Eskolan ere egun bere-
zia dute gaur. Jardunaldi trinkoa 
izango dute Gabonetako oporrak 
hartu aurretik, eta ikasle nagu-
sienek azoka txikia ipiniko dute, 
goizean, herriko plazan. 11:30era-
ko jasoko dute, txistor-jana eta 
Olentzeroren eta Mari Domin-
giren bisita espero baitute ikas-
tetxean. 

Herritarren eskulanak ikusgai 
Aipatzekoa da, baita ere, gaur  
buztin gelan zabalduko duten 
erakusketa berezia. Herritarrek 

egindako eskulanak izango dira 
bertan ikusgai, eta hilaren 28ra 
arte egongo da bisitatzeko au-
kera. Askotariko lanak aurkez-
tu dituzte herritarrek. Erakus-
ketak gaur zabalduko ditu ateak, 
16:00etan.

Eta gogorarazi behar da bihar-
ko gabon eskean parte hartzeko 
dei egin duela Guraso elkarteak. 
Taldea 11:00etan abiatuko da 
Herri Eskolatik. Eguerdian, txo-
rizoa banatuko dute parte-har-
tzaile guztien artean.

olentzero, iaz, udaletxeko arkupean, haurren gutunak jasotzeko gertu. L.Z.

Olentzerok gaur jasoko 
ditu umeen gutunak
Egun berezia izango da, gehienbat, herriko neska-mutikoendako; 4, 5 eta 6. 
mailetako ikasleek azoka txikia egingo dute herriko plazan. olentzeroren bisita ere 
izango dute. urtero moduan, intxortatik Elgetarainoko bidea egingo du iluntzean

Txomin Madina / l.z. ELGEtA
Ekitaldiak 19:30ean hasiko dira. 
Sarrera doan izango da.
zein asmorekin zatoz elgetako kafe 
antzokira? 
Ostalaritza zerbitzua emango 
dugu —taberna eta jatetxea—, 
baina kultura ekintzak antola-
tzea da gure asmo nagusia. Egu-
nero zabalduko dugu eta ordu-
tegi zabalarekin. Berriak gara 
hemen eta joango gara ikusten 
zelan funtzionatzen duten he-
rrian. Dagoen beharraren ara-
bera jokatuko dugu.  
gustuko duzu, orduan, kultura ekin-
tzak antolatzea? 
Musikak beti erakarri izan nau 
asko eta badira urte batzuk kon-
tzertuak, bertso saioak eta as-
kotariko ekitaldiak antolatzen 
ditudala. Beti izan dut buruan 
antzoki erako zerbitzu bat es-
kaintzea. Aukera interesgarria 
ikusi dut hemen, eta heldu egin 
diot. Proiektu   polita izan dai-
tekeela iruditzen zait.
egoera onean aurkitu duzu aretoa? 
Egoera nahiko onean, bai. Na-
rras ikusi dugu kanpoko horma, 
eta egokitzapen batzuk egin 
beharko ditugu, baina lau de-
taile dira. Ikusten da bere garaian 
inbertsio handia egin zela ekipo 
eta material aldetik, eta, urte 
batzuk pasa direla antzematen 
bada ere, oso egoki dago dena. 
zer hitzartu duzu Udalarekin? 
Urtebeterako sinatu dut Udala-
rekin. Proba moduko epea da. 
Gero, aukera daukat urtez urte 
kontratua luzatzeko, lau urte 
bete arte. Prozedura berezia izan 

da. Egia esan, atentzioa eman 
dit ze jende gutxi aurkeztu den. 
Arraroa egin zait. 
irekiera jai ederra antolatu duzu. 
Saiatu naiz, bai. Uste dut kartel 
txukuna egin dugula lehen mai-
lako bi bertsolarirekin, oso kan-
tari ona den Jon Gurrutxagare-
kin eta gorantz doan The Vartools 
taldearekin. –ikus 41. orria–
ezagutzen zenituen elgeta eta es-
paloia aurretik? 
Txikitan futbolean jokatzera 
etortzen ginen aitarekin. Oroi-
tzapen oso politak ditut. Espa-
loira ere behin baino gehiagotan 
etorri izan naiz. Gidabaimena 
atera berritan etorri ginen Su 
Ta Gar ikustera. Bakarrizketak 
entzuten ere izan naiz. 
Mezu bat bezero izango dituzunei? 
Besoak zabalik hartuko ditugu-
la, eta gogoz eta ilusioz etorri 
garela. Maitasun osoz hartuko 
ditugula.

Xabier Ulazia. txOMiN MADiNA

"Kultura ekintzak antolatzea da 
gure asmo nagusia"

Herri mailako lau t'erdiko bi-
nakako pilota txapelketak badi-
tu finalistak. Nagusien finalean 
aurrez aurre izango diren biko-
teak dira: Iban Retolaza-Mikel 
Elkoro eta Haritz Gallastegi-Os-
kar Askasibar. Gazteetan, berriz, 
sailkatutako bi bikoteak dira: 
Mikel Beretxinaga-Ibon Unze-
tabarrenetxea eta Andoni Elor-
za-Oskar Sarasua. Finalerako 

txartela eskuratu duten lau bi-
koteek Urtezahar egunean joka-
tuko dituzte txapelketako nor-
gehiagoka erabakigarrienak. 
Lehenengo partidua 11:30ean 
hasiko dela adierazi dute anto-
latzaileek. Martxan da, baita 
ere, neska-mutikoen Gaboneta-
ko pilota txapelketa. 21 ume ari 
dira nor baino nor gehiago. Atzo, 
eguena, jokatu zituzten lehen 
jardunaldiko partidak eta urta-
rrilaren 3an jokatuko dituzte 
bigarrenekoak. Finalak Errege 
egunean izango dira. 

pilotako finalak eta 
sari banaketa 
Urtezahar egunean 

xabier Ulazia ESpALoiA kAFE AntzokiA
Eibartarrak gaurko iragarri du antzokiaren irekiera jaia

abenduak 23
• 09:30-11:30, plazan eskolako 

umeen azoka txikia.
• 16:00, buztin gelan, 

herritarrek egindako eskulan 
erakusketaren irekiera. Zabalik 
hilaren 28ra arte, 10:00etatik 
13:00etara.

• 17:00, plazan, apaingarriak 
egiteko tailerra.

• 18:30, Olentzeroren etorrera.
• 19:30, Espaloian, irekiera jaia. 

Amets Arzallus, Sustrai colina, 
jon Gurrutxaga (20:15) eta the 
Vartools (22:30).

abenduak 24
• 11:00, eskolatik abiatuta, 

gabon eskea. Eguerdian, 
plazan, hamaiketakoa parte 
hartu dutenendako.

abenduak 25
• 11:00etan, plazatik abiatuta, 

igoera intxortara. 
(Kantsatzeke).

abenduak 26
• Goizean, kirol ekintza 

gaztetxoendako. 
• 16:00-20:00, frontoian, haur 

parkea puzgarriekin. Sarrera: 
2,50 euro. 

abenduak 27
• Goizean, kirol ekintza 

gaztetxoendako.
• 16:30-18:30, frontoian, haur 

parkea: zirku eskola.

abenduak 28
• Goizean, kirol ekintza 

nerabeendako.

• 16:00, Ozkarbi elkartean, 
erretiratuen tute eta briska 
txapelketa. (xalbadorpe)

• 19:00, Espaloian, musika 
ikasleen Gabonetako 
emanaldia. (Antolatzailea: 
Lorea Larrañaga).

abenduak 31
• 11:30, frontoian, helduen 

pilota txapelketako finalak.

urtarrilak 3
• 11:00, frontoian, 

neska-mutikoen pilota 
txapelketa.

urtarrilak 6
• 11:30, frontoian, 

neska-mutikoen pilota 
txapelketako finalak.

gabonetako agenda
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Eneko azurmendi oñAti
Pasa den abenduaren 15ean 
jarri zen martxan araututako 
aparkaleku sistema berria he-
rriguneko zenbait lekutan, eta 
herritarrak, oraindik, egokitzen 
ari dira. Mugikortasun planeko 
neurri baten garapena da sis-

tema berria. Hirigintza zinego-
tzi Irati Etxeberriaren esanetan, 
helburua da herrigunean autoen 
erabilpena arrazionalizatzea 
eta ordenatzea. "Landagunee-
tako bizilagunendako auzo-taxia 
eta zenbait auzotatik kalera 
ibiltzen den herribusa jarri 

ditugu martxan, eta errotazio 
eta bertakoendako plaza hauek 
herrigunean sortzen den agita-
zio trafikoa murrizteko helbu-
ruarekin sortu ditugu", azpi-
marratu du. 

Hasiera batean, normal fun-
tzionatzen ari dela gaineratu du 

zinegotziak. "Lehenengo egunean 
makinek arazo tekniko batzuk 
izan zituzten, eta barkamena 
eskatu beharrean gaude. Hala 
ere, ordutik hona, normaltasu-
nez doa guztia", dio.

bi aparkaleku mota 
Bakardadeko Ama, Aita Madina, 
Aita Mortara, Bidebarrieta, Mo-
txon, Lope Agirre, Portu, Zubi-
barri eta Ramon Irizar kaleetan 
dago sistema hori eta bi apar-
kaleku mota bereizten dira: alde 
batetik, egoiliarrendako apar-
kalekuak; eta bestetik, errota-
ziokoak.

Egoiliarrendako aparkalekuak 
BR izenez markatuta daude, eta, 
bertan aparkatu ahal izateko, 
bertakoen txartela eduki behar 
da, urtean 50 euro ordaindu 
beharrekoa –otsailean zehar 
pasako zaie kontu korrontetik 
ordainketa hori egoiliarrei–. 
Abenduaren 12a ezkero, txartel 
hori eskuratzeko onartu direnen 
eta onartu ez direnen zerrenda 
ikusgai dago udaletxeko sarre-
ran, eta onartutakoek txartela 
bera eskuratu dezakete udale-
txean bertan. 

Bestalde, ez onartuen zerren-
dan dauden hainbatek ez dute 
autoa helbideratuta bizilekuan. 
Herritar horiek urtarril bukae-
rara arteko epea izango dute 
helbideratze tramite horiek egi-
teko.

Beste aparkalekuak errotazio-
koak izango dira, urdinez mar-
gotutakoak. Horietan, gehienez, 
ordubete egongo ahal izango 
dira aparkatuta autoak. Hori 
kontrolatzeko, alboan dauden 
makinetan autoaren matrikula 
markatu beharko da, ondoren  
inprimatutako tiketa autoan 
bertan ezartzeko, ikuskatzaileak 
ondo ikusteko moduan. Ikuska-
tzaile lanetan udaltzainak ari-
tuko dira. Bertakoen aparkale-

kuak 70 izango dira guztira eta 
errotaziokoak, berriz, 92.
Ordutegiari dagokionez, aste-
lehenetik egubakoitzera, 08:30etik 
13:15era eta 16:00etatik 20:30era 
egongo da martxan eta zapatue-
tan, 08:30etik 13:15era. Domeke-
tan aparkatze librea egongo da 
gune horietan.

Horrekin lotuta, Etxeberriak 
gaineratu du ordubete gutxi 
irudituz gero, bi orduko apar-
kalekuak plazako eta Kalegoie-
neko parkingean dituztela he-
rritarrek.

eaJ, aurka 
Araututako aparkaleku siste-
maren eta, oro har, horrek da-
kartzan ondorioen aurka agertu 
dira hasieratik Oñatiko jeltza-
leak. Lourdes Idoiaga EAJko 
bozeramailearen esanetan, hiru 
arrazoi nagusi daude: lehenik, 
aparkalekuen erabileraren az-
terketa sakonik egin gabe da-
goelako. "Autoen zirkulazioaren 
gaineko azterketa batzuk bazeu-
den, baina aparkalekuen erabi-
leraren gaineko daturik ez". 
Bestetik, herrigunea guztiz itxi-
ta gelditzen delako. "Herrigune-
ko kaleak oinezkoendako kale  
bihurtzen dira guztiz eta zirku-
lazioan ere aldaketak eragin 
ditu. Bestalde, herriguneko apar-
kaleku guztiak denboraz muga-
tutakoak edo zamalanetarako 
erreserbatzen dira eta horrekin 
aparkaleku asko galtzen dira". 
Azkenik, ordubete denbora la-
burra delako. "Guk hasieratik 
eskatu genuen bi orduko erro-
tazioa, alboko herrietan halako 
sistemak daudelako eta herriak 
ere hala eskatzen duelako; kexa 
asko iritsi zaizkigu ordubete oso 
gutxi dela esanez".

Azkenik, Idoiagak zehaztu du 
plazako eta Kalegoieneko par-
kingak  "herriguneko periferian" 
daudela, kaleko kanpoaldean.   

Herrigunean aparkatzerakoan, makinetan tiketa inprimatzera ohitu beharko dute orain herritarrek. ENEKO AZuRMENDi

Indarrean da 
sistema berria
Herriguneko "agitazio trafikoa" murrizteko helburua dauka astebete martxan 
daraman araututako aparkaleku sistemak; Hirigintza zinegotzi irati Etxeberriak dio 
oraindik goiz dela baloratzeko, baina, oraingoz, normal ari dela funtzionatzen

beatriz gereka 
HErritArrA

"ideia ona iruditzen zait errotazio 
aparkalekuena. Hala ere, 
ordubete beharrean, bi ordu 
balira, askoz ere hobeto". 

txUs aranbUrU
HErritArrA

"Niri oso ondo etortzen zait 
ordubeteko aparkalekua, zenbait 
enkargu egiteko. Ordubete, ondo 
aprobetxatuta, nahikoa da".

irUne CresPo
HErritArrA

"Ez zait egokia iruditzen. Orduro 
etengabe autoa mugitu behar 
izaten dut, eta, lanerako, atzera 
eta aurrera ibiltzen naiz".

lUis loPez
HErritArrA

"Sistema egokia da, aparkaleku 
libreak aurkitzea erraza da eta 
kaleko erosketak egin ahal 
izateko, ondo datorkit".

txaro letaMendi 
HErritArrA

"Nik ez daukat autorik, baina 
lagun batzuk ez daude batere 
ados bertakoen txartela urtean 
50 euro ordaindu beharrarekin".



goienA AlDizkAriA  2016-12-23  EGubAkoitzA oñati      35

Donostiako protokoloa

Urtea amaitzen ari zaigu, Gabonak ere iritsi zaizkigu eta 
horrelakoetan balantze txikiak edo handiak egiteko garaia iristen 
da. Eta 2016a gurera ekarri duen berezitasunetako bat da 
Donostiak Europako Kulturaren Hiriburu izendapena jaso izana. 
Hiriburu izendapen horren barruan antolatutako ekimenak era 
askotakoak izan dira. Azpimarratzekoa pasa den larunbatean 
Kursaalean aurkeztu zen Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko 
Protokoloa. Ziur nago aurrerantzean Donostiako protokoloa 
munduan zehar entzuten denean hizkuntza eskubideekin lotuko 
dela. Antzerako zerbait gertatzen zaigu Kiotoko protokoloa 
entzuten dugunean. Kioto eta protokoloa hitzak elkarren ondoan 
entzuten ditugunean ingurumenarekin lotzen dugu. Donostiako 
protokoloak hizkuntza gutxituen eskubideak bermatzeko tresna 
ezin hobea eskaintzen du. Hori bai, tresna eskaini arren, 
hizkuntza eskubideak bermatu ahal izateko baliabideak, 
ekimena, nahia, errespetua, interesa… beharko dira, bestela, 
paper hutsean gera daiteke protokolo hori eta ez luke ezertarako 
balioko. A! eta Gabon zoriontsuak guztiontzat.

nirE uStEz

MIEL GuRIDI

Oihana Elorza oñAti
Umeek besteko gogoa dute Olen-
tzerok eta Mari Domingik ere 
Oñatira etorri eta herritarren 
artean zoriontasuna banatzeko. 
Urduri daude eurak ere, baina 
eguna eta ordua noiz iritsiko 
zain, gogotsu umeekin egoteko.

laguntzaileekin 
Aurreko urteetan egin duten 
moduan, aurten ere Otadui 
zuhaiztira joango dira lehenen-
go eta handik sartuko dira he-
rrigunera. 17:00etan iritsiko 
dira hara eta hauxe da egingo 
duten ibilbidea: Kale Zaharra, 
Foruen plaza, Atzeko kalea, 
Iturritxo, Kale Barria eta Fo-
ruen plaza. Ibilbidean zehar 
gozokiak banatuko dituzte, eta, 
behin ibilbidearen amaierara 
iristean, umeekin egoteko tar-
tea hartuko dute. Umeek auke-
ra izango dute eurekin egon, 
altzoan eseri, gutuna entregatu 
edo musu emateko.

Olentzero eta Mari Domingi-
rendako oso egun garrantzitsua 
izango da biharkoa. Laguntzai-
leak izango dituzte dena behar 
bezala antolatzeko eta egiteko. 
Oñatiko Udalak lagunduko die, 
batetik, eta ondoan izango di-
tuzte Jose de Azpiazu musika 
eskolako trikitilariak, Haitzon-
do kuadrillako kideak eta baita 

Irazan Antzerki Gunean dabil-
tzanak ere. "Olentzero eta Mari 
Domingi plazara heltzen dire-
nean, adibidez, ziur gaude ume 
asko egongo direla zain eurekin 
egoteko, ilaran. Guk lagunduko 
diegu eurengana hurbiltzen. 
Gurasoek ere izango dute auke-
ra argazkiak ateratzeko", azaldu 
du Irazan taldeko Josu Zubiak. 
Jose de Azpiazu musika esko-
lakoek eurekin batera egingo 
dute ibilbidea, panderoak eta 
trikitiak astinduz, eta Haitzon-
do kuadrillakoak apainketaz 
arduratuko dira.  

ludotekan 
Oñatiko musika bandak ere atse-
gin du Olentzero eta Mari Do-
mingiren etorrera, eta gabon 
kantak joko dituzte Foruen pla-
zan, 19:00etan.

Bestalde, Gabonetako oporrei 
eta umeei lotuta, egitarau bere-
zia prestatu dute Txaloka ludo-
tekako begiraleek. Hala, datorren 
astean, hainbat tailer egingo 
dituzte; Gabonetako eskulanak 
eta buztingintza, adibidez. Tai-
lerrak goizez egingo dituzte, 
10:30ean, Txaloka ludotekako 
egoitzan.

Joan den urtean ere etorri ziren Mari Domingi eta olentzero oñatira. GOiENA

Olentzero eta Mari 
domingi ere zain daude
otadui zuhaiztira 17:00etan helduko dira bihar, eta herriko kaleak zeharkatuko 
dituzte, Foruen plazaraino. umeekin egon gura dute eurek ere. Musika eskolako 
trikitilariak, Haitzondo kuadrillako kideak eta irazanekoak izango dituzte laguntzaile

O.E. oñAti
Arantzazu Defenda Dezagun 
plataformaren izenean Iñaki 
Usandizaga auzotarra eta Oña-
tiko Udaletik Mikel Biain alka-
tea, Gipuzkoako Batzar Nagu-
sietan egon ziren martitzenean 
Gomiztegiko harrobia handitze-
ko enpresa kudeatzaileak duen 
proiektuari buruz berba egiten. 
"Iñakik auzotar moduan egin 
du berba eta harrobiaren era-
gina Arantzazu auzoan nola bizi 
izan duten kontatu du. Nik be-
rriz, bi txosten eraman ditut: 
Natura 2000 egitasmoaren mu-

gaketarena bata eta parke na-
turalarena bestea", azaldu du 
Mikel Biainek. Alkatearen esa-
netan, "harriduraz" entzun dute 
esandakoa: "PP ez beste alderdi 
guztien aurrean hitz egin dugu 
biok eta ingurune babestuan 
horrelako proiektua proposatu 
izana harriduraz hartu dute".

Martitzeneko bilera horretan 
konpromiso hau hartzeko eska-
tu diete Usandizagak eta Biainek 
batzarkideei: gutxieneko puntu  
batzuk adosteko eta Eusko Jaur-
laritzari eskatzeko natur ingu-
rune hori babesteko. 

Batzarkideak "harrituta" gelditu 
dira harrobiaren proiektuarekin
Mikel biain alkatea eta iñaki usandizaga Arantzazuko 
auzotarra egon dira batzar nagusietan azalpenak ematen 
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ENEKO AZuRMENDi

Gimnasio berritua, irekita
Astebete itxita egon ondoren, martitzenean ireki zuten gimnasioa, makina 
berriekin eta itxura berrituarekin.

Makina berriei dagokienez, gehienak indarra eta bihotza lantzeko 
makinak dira, bost zinta, step bat eta eliptiko bat. Horrez gain, LED 
argiteria jarri dute eta leihoa konpondu dute.

Euskadiko Txirrindularitza Fe-
derazioaren rankingean hiru-
garren postuan amaitu dute 
denboraldia bai Murgiondok –
gazte mailan– baita Erostarbek 
–kadete mailan– ere.

Murgiondok sekulako denbo-
raldia egin du. Izan ere, lau las-
terketa irabazi ditu –Deban, 
Aizarnazabalen, Mendaron eta 
Antzuolan, Uzarragan– eta bi-
garren postuan ere hainbat al-
ditan sailkatu da.

Erostarberi dagokionez, Eus-
kadiko Txapelketan hirugarren 
sailkatu zen errepidean eta az-
pi-txapeldun erlojuaren aurka.
Gainera, Gipuzkoako txapeldun 
izan da, bai errepidean baita 
ziklo-krosean ere.

Xabi Murgiondo eta 
Garazi Erostarbe 
saritu dituzte

Abenduaren 31n, 16:00etan izan-
go da haurren lasterketa eta 
ondoren, 16:30ean, nagusiena 
–itzuli txiki bat eta bi handi, 
herriko kaleetan zehar, 7 km–.

Egunean bertan eman behar-
ko da izena, 15:00etatik aurrera.

Sariei dagokienez, lehenengo 
sailkatuak sarituko dira baka-
rrik, lehen gizonezkoa eta lehen 
emakumezkoa. Horrez gain, Ga-
bonetako bost saski zozketatuko 
dira parte-hartzaileen artean.

Hasi baino lehen, antolakun-
tzak –Atxintxiketan elkartea– 
txapelak banatuko ditu, korrika 
txapela jantzita egin nahi due-
narentzat. Bukaeran, berriz, 
txokolate tableta bana oparitu-
ko zaizkie korrikalariei.

Aurten ere ez du 
hutsik egingo San 
Silvestre lasterketak 

Gabonetan ez dute kirol jardun-
ladirik izango herriko taldeek.
Saskibaloiko Aloña Mendiri 
dagokionez, urtarrilaren 15era 
arte ez dio ekingo berriro liga-
ri. Eskubaloiko bi taldeek ere 
–emakumezkoak eta gizonez-
koa– asteburu horretan dute 
hurrengo  partidua eta futbo-
leko taldeak, berriz, urtarrilaren 
8an.  

Gabonetan atseden 
hartuko dute herriko 
kirol taldeek

10:30etik 13:00etara izango da 
txapelketa, 15 plateretara. Kar-
tutxoak 28 gramokoak izan 
beharko dira, gehienez. Soilik 
lehenengo posturako apurtuko 
da berdinketa. Beste sailkape-
nak serie onenaren arabera 
egingo dira, berdinketa egonez 
gero. Izen-ematea, 20 euro baz-
kideentzat eta 23 bazkide ez 
direnentzat.

Bihar, zapatua, izango 
da Gabonetako plater 
tiroketa, txopekuan

Eneko azurmendi oñAti
Kalera, kalera ekimenak anto-
latuko du areto-futboleko kua-
drillen arteko txapelketa.

Ohikoak ez diren egunetan 
jokatuko da aurten, urtarrilaren 
6an eta 7an –egubakoitza eta 
zapatua–. "Egubakoitz arratsal-
dean hasiko ditugu partiduak 
eta, izena ematen duten talde 
kopuruaren arabera, gehiago 
edo gutxiago luzatuko da gaua. 
Ondoren, zapatuan, goizez eta 
arratsaldez izango dira parti-
duak; 20:00etan izango da finala", 
azaldu du Iñaki Guridi antola-
kuntzako kideak. 

Partiduei dagokienez, 20 mi-
nutuko bi zatiko partiduak izan-
go dira.

Izena emateko aukera Arrano, 
Boga, Ona eta Ongi tabernetan 
egongo da, abenduaren 31 bitar-
tean. Talde bakoitzak 30 euro 
ordaindu beharko du izen-ema-
tea eta, gutxienez, 5 pertsonako 
taldeak izango dira. Parte har-
tzeko gutxieneko adina 14 urte 
izango da.

Bi txapelketa egongo dira, ema-
kumezkoena eta gizonezkoena.

Azkenik, kanporaketak nola 
gelditu diren azaltzen duen koa-
droa korreo elektroniko bidez 
bidaliko da. Horrez gain, izena 
emateko tabernetan ere jarriko 
dira kartelak.

saskibaloia, urteroko egunetan
Abenduaren 30ean eta 31 goizean 
izango da saskibaloi txapelketa, 
Aloña Mendiko saskibaloi sailak 
antolatzen duena. 

Urtero moduan, lehenengo 
multzokako fasea jokatuko da 
eta ondoren, final-laurdenak, 
finalerdiak eta finala. "Lehenen-
go egunean, multzokako faseko 
partiduak eta final-zortzirenak 
jokatuko dira eta bigarrenean, 

berriz, finalerdiak eta finala", 
adierazi du Iñigo Zabaleta an-
tolakuntzako kideak.

Hemen ere, areto-futbolean 
bezala, 20 minutuko bi zatiz 
osatutako partiduak izango dira. 
–lehenengo eguneko partiduak 
denbora gelditu gabe eta biga-
rrenekoak, denbora geldituta–.

Izena emateko, alonamendi.
saskibaloi@gmail.com helbidera 
idatzi edota arduradunekin ha-
rremanetan jarri beharko da, 
abenduaren 27a baino lehen. 
Talde bakoitzak 20 euro ordain-
duko du izen-ematea eta, gehie-
nez, 20 taldek hartu ahal izango 
dute parte. "Ditugun kantxa 
orduak kontuan hartuta, ezinez-
koa da partidu gehiago sartzea", 
zehaztu du Zabaletak.

Azken urteetan ohikoa den 
moduan, hiruko lehiaketa eta 
zelai erdiko jaurtiketen lehia-
keta egongo dira abenduaren 30 
arratsaldean. Hirukoen lehia-
ketarako izen-ematea euro bat 
izango da eta zelai erdiko jaur-
tiketen lehiaketa, berriz, doan.

iazko saskibaloi txapelketako finalistak –bi taldeetako ordezkariak-. ALOÑA MENDiKO SASKibALOi SAiLA

Guztia prest kuadrillen 
arteko txapelketetarako 
Gabonak iristearekin batera, urteroko ekintzak dira areto-futboleko zein saskibaloiko 
txapelketak eta aurten ere ez dute hutsik egingo; abenduaren 30ean eta 31n izango 
da saskibaloikoa eta urtarrilaren 6an eta 7an, berriz, areto-futbolekoa

arETO-FuTbOlEkO 
TxaPElkETan 30 
EurO balIOkO du 
IzEn-EMaTEak ETa 
SaSkIbalOIkOan, 20
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Miren arregi oñAti
Hielos y oceanos : Vascos por el 
mundo liburua argitaratu du 
Jose Antonio Azpiazu historia-
lari oñatiarrak. Hainbat gerta-
kari historiko jaso ditu bertan; 
kasu praktikoak dira guztiak, 
monografikoak. Istorio desber-
dinak. Iaz kaleratutako Y los 
vascos se echaron al mar libu-
ruaren anaia txikia da honako 
hau. Elkarren baitako Ttarttalo 
editorialak argitaratu du libu-
rua. 244 orri ditu eta salgai dago 
dagoeneko liburu dendetan. 
zer kontatzen du liburuak? 
Euskaldunek itsasoan eta bere-
ziki izotza egon den tokietan, 
Ternuan,  Islandian, Groenlan-
dian… zer-nolako  presentzia 
izan duten.
istorio bitxiak.
Esaterako, 1903an, oñatiar baten 
semeak, Julian de Irizarrek, 
Argentinan  izan zuen protago-
nismoa azaltzen du. Julian de 
Irizarrek Antartikatik erreska-
tatu zituen Norvegiako eta Erru-
siako zientifiko batzuk. Euren 
itsasontzia izotzetan harrapatu-
ta gelditu zen eta hark erreska-
tatu zituen, marinan baitzegoen. 
Europa iparraldeko jende oso 
garrantzitsua erreskatatu zuen 
Julian de Irizarrek. Norvegiako 
erregeak zoriondu zuen, mundu 
guztiko prentsak islatu zuen… 
Aita Zubillagakoa zuen, Martes-
kua baserrikoa.
gehiago ere badira... 
Bai; esaterako, 1576 eta 1577 urte 
bitarteko Ternuan, izotzak ha-
rrapatuta gelditu ziren itsason-
tzien historia. Jende mordoa hil 
zen, tartean euskal marinelak… 
Corrubedo kapitain baten isto-
rioa jaso dut liburuan; izan ere, 
haren alargunak udaberriarekin 
batera laguntza bidali zuen Ter-
nuara, jana eta edaria, artean 
alargun zegoela ez zekielarik, 
noski.

Horren berri, esaterako, nola jakin 
duzu? 
Valladolideko Chantilleriako 
artxibategian jaso nuen horren 
berri. Asko begiratu behar da 
gutxi aurkitzeko. Oñatin, Tolo-
san, kostaldeko herrietan eta 
Valladoliden aurkitu dut doku-
mentu asko. 
Jaso duzun gertakari zaharrena 
noizkoa da? 
XVI. mende hasierakoa. Orduan 
hasi ziren euskaldunak Ternuan, 
baina ordurako Ingalaterrarekin,  
Flandriarekin, Frantziarekin… 
harreman handia zegoen, eta 
garai hartan ja itsaso nagusietan 
nagusi ziren euskal armadako 
itsasontziak.  
eta berriena? 
1940 inguruan, Pysbe bakailao 
konpainiak garrantzi handia 
izan zuen eta euskaldunak berriz 

ere Ternuan sartu ziren. Libu-
ruan, Ternuan bi kanpainatan 
egon zen mediku donostiar baten 
testigantza jaso dut. Hark kon-
tatzen du nola zoratzera iristen 
ziren arrantzaleak…
kolonen aurretik ameriketara joan 
omen zen euskal kapitain bat... 
Antillasen ibili zen zumaiar 
kapitain bat Kolon Ameriketara 
iritsi aurretik; kapitaina eta 
haren semea hil egin ziren, bai-
na itsasontzia bueltatu egin zen 
Euskal Herrira. Istorioa konfir-
matzen duten dokumentuak ba-
dira, baina hori ziurtatzen duen 
azken dokumentua falta da.  
Dagoenarekin, baina, ziurtzat 
eman daiteke hori. Simancasko 
artxibategi baten aurkitu da 
informazio hori. Liburuan arti-
kulu bat dago gai horren gaine-
koa, baina ez da nirea, Soralu-
zeko historialari Jabier Elortza-
rena baizik.  
Y los vascos se echaron al mar li-
buruaren ondoren dator hau.  
Bai, haren anaia txikia da hau. 
Hor jasotzen da euskaldunek 
zer-nolako garrantzia izan duten 
itsasoan. Bai arrantza kontuetan, 
bai garraioan, itsasontziak sal-
tzen… Europan arrantzale eta 
garraiolaririk onenak ziren. 
Ternuatik bi gauza oso garran-
tzitsu ekartzen zituzten: balearen 
olioa, batetik, eta bakailaoa, 
bestetik. Euskaldunak nagusi 
ziren. Europa guztian saltzen 
zuten. 
kolaborazioak ere badira liburuan. 
Liburuaren %90 nik idatzitakoa 
da, baina badira bi kolaborazio. 
Jose Mari Unsainek egin du  
kolaborazio bat, Pazifikoari bu-
ruzko artikulu bat idatzi du 
hark. Bestea aipatutakoa, Sora-
luzeko Jabier Elortzarena da. 
Esandako moduan, Kolonen au-
rretik Zumaiako kapitain bat 
Antillasera iritsi zela defendatzen 
du berak artikuluan.

Jose Antonio Azpiazu liburuarekin. M.A

"ameriketara iritsi zen 
zumaiar kapitain bat 
kolonen aurretik"
Jose antonio azPiazU HiStoriALAriA
Monografikoak, istorio eta gertakari desberdinak jaso ditu Jose Antonio Azpiazu 
historialariak 'Hielos y oceanos: Vascos por el mundo' bere azken liburuan 

"ITSaSO naGuSIETan 
naGuSI zIrEn EuSkal 
arMadakO 
ITSaSOnTzIak"

Miren arregi oñAti
ETBko Go!azen telesail arrakas-
tatsuko protagonistek ikuskizu-
na eskainiko dute abenduaren 
27an, martitzena, gaztelekuan.  
Emanaldi bi izango dira, lehe-
nengoa 17:00etan eta bigarrena 
19:00etan. Gaztelekuan izango 
dira Ramon Agirre Zuzen, Pau-
la eta Aitana Etxeberria (Haizea 
eta Elene),  Aritz Mendiola (Gari) 
eta Markel Gajate (Mikel).  

LH eta DBHko ikasleei zuzen-
dutako emanaldia egingo dute 
Go!azenekoek. 6 urtetik behera-
koak ezin izango dira sartu, ezta 
gurasoak ere. Ikuskizuna an-
tzerki eran egingo dute.  

8 urte geroago 
2008an estreinatu zen Go!azen 
filmaren eta 2010ean 12 atalez 
osatutako telesail arrakastatsua-
ren ondoren, ETBk telesaila 
berreskuratu du aurten. Hala, 

zortzi urte geroago, berriro ere 
zabaldu dute Basakabi udalekua, 
ikasle talde berri bat hartzeko. 
Oñatin izango diren Haizea eta 
Elene bikiak, Mikel eta Gari, 
besteak beste.

Haizea eta elene. Eitb

'Go!azen' saioko protagonistak 
Oñatiko gaztelekuan izango dira
Zuzen, Elene eta Haizea, Gari eta Mikel izango dira 
oñatiko gaztelekuan, 17:00etan eta 19:00etan

Andoni Egaña, Urko Arregi, 
Oihana Iguaran, Andoni Goi-
tia, Sustrai Colina eta Sebas-
tian Lizaso bertsolariak eto-
rriko dira aurten urteroko 
Errege bezperako bertso 
saiora. Oñatiko Bertso Es-
kolakoak arituko dira gai 
jartzaile lanetan eta sarrerak 
salgai daude dagoeneko Txo-
kolateixan.

Salgai daude 
txokolateixan bertso 
saiorako sarrerak

Teatro Paraisok Lunaticus Cir-
cus antzezlana egingo du aben-
duaren 30ean, Santa Ana an-
tzokian, arratsaldeko bostetan.  
Belgikako Les Ateliers de la 
Colline taldearekin elkarlanean 
sortutako ikuskizuna da, zaz-
pi eta hamaika urte bitarte-
koendako pentsatua. Sarrerak 
bibe.me webgunean eskuratu 
daitezke.

'Lunaticus Circus' 
abenduaren 30ean, 7 
urtetik gorakoendako
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xabier urzelai ArEtXAbALEtA
Oihana Aldaik (Aretxabaleta, 
1992) Lehenengo Mailan jokatzen 
duen Oiartzunen atea defenda-
tzen du. Bi urte daramatza fut-
bolaren gorenean, bide luzea 
egin du bertara iristeko, eta 
gozatzen dabil, nahiz eta talde 
oiartzuarrak ez dituen klub han-
dien baliabideak. Hilaren 31n 
Ibarran izango da, Emakumez-
koen Gabonetako Futbol Tor-
neoan parte hartzen, Debagoie-
neko selekzioarekin eta Reala-
rekin batera. Oiartzunek Ath-
letic ordezkatuko du aurten.   
zein da oiartzunera iristeko jarrai-
tu duzun bidea? 
Aretxabaletan, gazte-gaztetan 
multikirola amaitu eta Kurtze-
barrin hasi nintzen futbolean, 
eta Arizmendira joan nintzen 
gero. Hiru urte egin nituen han, 
eta Batxilergoa hastearekin ba-
tera Arrasatera joan nintzen, 
Mondran jokatzera. Ondoren 
Eibarrek fitxatu ninduen, eta 
urte eta erdi egin nuen han, 
ostera ere Mondrara itzulita. 
Mondrarekin mailaz igo ginen, 
bigarren mailara, baina ikaske-
tak tarteko Donostiara etorri 
nintzen, eta Añorgaren eskain-
tza jaso nuen. Aukera polita zen 
Añorgan jokatzea, beti izan du-
telako talde indartsua, eta iaz 
maila gorenera igo berria zen 
Oiartzunek fitxatu ninduen.  
iaz, mailari eutsi zion oiartzunek; 
aurten, larriago zabiltzate. 
Bai, iaz azken minutuetan egin-
dako golei esker puntu mordoa 
batu genituen, eta horri esker 
eutsi genion kategoriari. Aurten, 
hori falta zaigu, zorte apur bat.
zelako liga da? 
Badaude talde oso indartsuak: 
Atletico Madril, Bartzelona, Va-
lentzia... Eta emakumezkoen 
futbolak geroago eta interes 
handiagoa pizten duenez, babes-
leak sartu dira; tartean, Iber-
drola. Horri esker, taldeak ondo 
indartu dira. Guk ere talde txu-
kuna dugu, sailkapenean azken 

postuan gaude, baina ez dut uste 
taldearen benetako mailaren 
adierazgarri denik. Partidu asko 
gol bateko aldeagatik galdu di-
tugu, detaile txikiengatik, eta 
Gabonetatik itzultzerakoan ho-
rri eman behar diogu buelta.  
klub handi horiek profesionalis-
moaren aldeko apustua egin dute, 
baita realak ere.  zein da oiartzu-
nen egoera? 
Kontuan izan behar da Oiartzun 
herri bateko kluba dela, ezin da 
besteekin alderatu. Oiartzunen 
zaleen babes handia dugu, futbol 
zelaia bete egiten da gure par-
tiduetan, eta klubaren partetik 
ere babes osoa dugu. Baina gar-
bi dago ez ditugula talde handi 
horiek dituzten baliabideak.   
ahalegina, baina, berbera da. aste 
barruko entrenamenduak, astebu-
ruetako bidaia luzeak... 
Bai, autobusean bidaia luzeak 
egiten ditugu. Tenerifera hegaz-

kinez joango gara, ez dagoelako 
beste modurik [Barre], baina 
Albacetera, Huelvara, Sevillara... 
Ordu askotako bidaiak dira, eta 
nekagarria da. Hala ere, taldean 
oso giro ona dugu, eta oso gus-
tura nabil. 
eta aste barruan, lanera...
Bai. Erizain ikasketak amaitu 
ditut aurten, eta lanean nabil. 
Zorionez, lana eta futbola bate-
ra ditzaket, eta lana tokatzen 
zaidan asteburuan lankideek 
txandak aldatzen dizkidate. Hori 
bai, ordu askotako bidaia baten 
ostean goizean goiz lanera joa-
tea... Gogorra egiten da, bai. 
Baina ni nabil horrela, eta bai-
ta gainontzeko taldekideak ere. 
Batzuk lanean dabiltza, eta bes-
te batzuk ikasten. 
gabonetako oporraldian zaudete, 
nahiz eta abenduaren 31n ibarran 
izango zareten jokatzen.
Ilusio handia egiten dit etxean 
jokatzeak, urtetan jokatu duda-
lako Gabonetako torneo horre-
tan, eta oraingoan Oiartzunekin 
jokatuko dut. Oporraldi hauetan, 
normalean, hainbat lagunarteko 
jokatzen ditugu entrenamendu 
modura, eta Athleticen ordez 
gu etortzea oso pozgarria da 
niretako.   

oihana Aldai, oiartzunen elastikoarekin. SANDRA AyALA

"Gabonetatik bueltan 
gora egin behar dugu"
oiHana aldai oiArtzun FutboL tALDEko AtEzAinA
 FUTBolA  ibarreko hainbat taldetan jokatu eta gero, atezain aretxabaletarra elitera 
iritsi da. oiartzunen dago iaztik, eta mailari eusteko borrokan dihardute

"babESlEak SarTu 
dIra ETa HOrrI 
ESkEr TaldEak OndO 
IndarTu dIra, baITa 
Gu ErE" 

iMANOL SORiANO

Oñatiko lasterketako irabazleak
 ziklo-kroSA  Aloña Mendiko txirrindularitza Sailaren 50. urteurrenari 
bukaera borobila eman zioten domekako probarekin –erretratuan 
podiumera igo ziren denak–. Zirkuitua iazkoa baino gogorragoa izan zen, 
baina jendea gustura geratu zen, batez ere, eskaileren nobedadearekin. 

iazko irabazle Alzola. i.SORiANO

Antzuolako mendi lasterketa 
antolatzen duen taldeak orain-
dik ez du zehaztu ze eguneta-
rako antolatuko duten kirol 
hitzordua, baina sare sozialetan 
baieztatu dute egin egingo du-
tela, eta otsailean izango dela. 
Bada, azken urteotan moduan, 
Antzuolakoa izango da ibarre-
ko mendi lasterketen artean 
lehena.

 MenDi lASTerkeTA 

Otsailean Antzuolako 
8 Miliak egingo dute

AKE tENiS

Santamas Sariko onenak
TeniSA eTA PADelA  joan den asteburuan jokatu zituzten AKE tenis 
Elkarteko lagunek antolatutako Santamas txapelketako finalak, bai 
padelean eta baita tenisean ere –erretratukoak dira irabazleak–. 
Antolatzaileak pozik geratu dira: "batez ere, emakumeen parte hartzea eta 
gazteena igo egin direlako eta baita padeleko joko maila ere". 
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Euskara irabazle, denok irabazle!

Abenduaren 30ean, 
'Ikusbera' aldizkaria etxean
Datorren astean, abenduaren 30ean, Ikusbera aldizkaria jasoko dute Goiena Klubeko 
bazkideek. Etxeko txikienentzako jolasak, marrazkiak, eta abar jasotzen ditu.

Eta 2017an, Puntua aldizkarian, Ikusbera aldizkariak dakarren moduko txikientzako jolasak, 
marrazkiak eta gisako edukiak jasoko dira, Handitzen, handitzen atalean. 

2017an Puntua etxean jaso nahi baduzu, egin zaitez Goiena Klubeko bazkide. 55 euro 
dira bakarrik eta beste hainbat abantaila izango dituzu: zozketan parte hartzeko aukera, 
deskontuak…

Deitu: 943 25 05 05

Aurten ez dute gazte mailako 
Gabonetako saskibaloi torneorik 
antolatuko Iturripen, baina klu-
beko gazteendako saskibaloia 
izango da. Abenduaren 26an, 
goizez, hiruko txapelketa egingo 
dute benjaminekin eta alebine-
kin. Eta, arratsaldean infantil 
mailako txapelketa jokatuko 
dute MUkoek, Beasaingo eta 
Zarauzkoekin batera.

 SASkiBAloiA  Ointxe!-k 
Hiruko torneoa 
antolatu du 26rako

Abenduaren 30ean eta 31n joka-
tuko dute emakumezkoen futbol 
txapelketa, Ibarra futbol zelaian. 
Hilaren 30ean maila txikietako 
taldeak ibiliko dira lehian, eta 
31n seniorren txanda izango da. 
Aurten Athletic-ek jokatu beha-
rrean Oiartzunek jokatuko du 
Realarekin eta Debagoieneko 
selekzioarekin hiru talderen 
arteko torneoa.

 FUTBolA  Gabonetako 
Emakumeen torneoa, 
30ean eta 31n

xabier urzelai ArrASAtE
Gabonak kirol hitzorduz beteta 
daude, eta horietako batzuk gaz-
teenei zuzendutakoak izango 
dira. Hala, Mondrak abenduaren 
31n egingo du Txelisen omenez-
ko futbol torneoa, eta Gipuzkoa-
ko eta Bizkaiko 16 talde batuko 
dira, infantil mailakoak: "Guz-
tira 250 jokalari inguru batuko 
dira Mojategin. 09:30ean hasiko 
ditugu partiduak, eta eguerdian 
amaituko da torneoa, egun ho-
rretan arratsaldea ezin dugula-
ko luzatu", adierazi du Ramon 
Azkaratek.

bixente etxeandia, lau egunez 
UDAk, berriz, gaztetxoagoak 
batuko ditu abenduaren 26tik 
29ra bitartean egingo duen tor-
neoan, Ibarran. Gipuzkoako 
futbol eskoletako hainbat talde-
tako ordezkariak lehiatuko dira: 

Aloña Mendi, Mondra, Bergara 
eta Eibar.

Hala, abenduaren 26an hasiko 
dute txapelketa –partidu guztiak 
arratsaldez izango dira–. Eta, 
faseak gainditu ostean, hilaren 
29an jokatuko dituzte finalak. 

gaztetxoak ibarran, iaz. GOiENA

Bixente Etxeandia eta txelisen 
torneoa, gaztetxoenei zuzenduta 
 FUTBolA  Mondrak 250 gazte batuko ditu hilaren 31n; 
uDAk futbol eskoletako gaztetxoak jarriko ditu lanean

xabier urzelai ArrASAtE
Ehunka debagoiendarrek korri-
ka eginez agurtuko dute urtea, 
eta nahikoa lan izango dute ze 
herritako San Silvestre probatan 
parte hartu erabakitzen. Denak 
balio du turroiari lekua egiteko.

san esteban krosa, antzuolan 
Hilaren 26an San Esteban krosa 
egingo dute Antzuolan. Iaz arra-
kasta izan zuen lasterketa horrek, 
eta herriko kuadrilla askotako 
lagunek hartu zuten esku. Aur-
ten hiru kategoria egongo dira: 
17:30ean, 5-7 urtekoak; 17:45ean, 
benjaminak, alebinak eta infan-
tilak; eta 18:00etan kadete eta 
helduak. Dagoeneko amaitu da 
aurrez izena emateko epea, bai-
na egunean bertan ere (30 min 
lehenago) izena eman daiteke; 
hori bai, Ternuak eskainitako 
material sortaren artean egingo 
den zozketan ez da dortsal zen-
bakia sartuko.

Mozorrotuta bada, hobeto 
Urteko azken egunean, berriz, 
Eskoriatzan IX. Silbestradie 
egingo dute, VI. Manuel Muñoz 
Milia sariarekin batera. Goizean 
haurren txanda izango da 
(10:30ean hasita). 17:25ean, be-
rriz, brindisa egingo dute, eta 
17:30ean hasiko da lasterketa. 
18:00etan, Herriko Plazan jarri-

ko den luntxarekin amaituko 
dute hitzordua. 

Iaz Aretxabaletan egin zuten 
lehenengoz lasterketa, eta ha-
rrera polita izan zuen, 170 lagu-
nek hartu zuten-eta esku –asko, 
mozorrotuta–. Bada, Eskoriatzan 
moduan, Aretxabaletan ere hi-
laren 31ko San Silvestre proba-
ra mozorrotuta joateko eskaera 
egin dute antolatzaileek (16:45). 
Goizean Durana kaleko 30. zen-
bakiko lokalean eman ahal izan-
go da izena (2 euro).

Oñatikoa klasikoetako bat da, 
San Silvestre 16 ixa 17. Urteak 

daramatzate lasterketa antola-
tzen, eta bailarako jendetsuena 
izan ohi da. Iaz, esaterako, 370 
lagunek hartu zuten parte. 
16:00etan gazteen txanda izango 
da, eta 16:30ean nagusiena. Ize-
nematea 3 eurokoa da –16:00ak 
arte Gaztelekuan–. 

Eta Bergaran, azkenik, Peugeot 
Etormobil Saria, San Silvestre 
Trail probaren hirugarren edi-
zioa antolatuko du Hankaluzek 
(12:00etan). Mendi lasterketa 
formatua izango da, eta aspaldi 
bete zuten 300 lagunendako ku-
poa. 

iaz, Aretxabaletako helmugan, jai-giroan. GOiENA

urtea agurtzeko, han eta 
hemen, sansilvestreak
 ATleTiSMoA  Eskoriatzan eta Aretxabaletan urteko azken lasterketara mozorrotuta 
joateko eskaera egin dute; oñatin bizarzuriren txanotxoak banatzen dituzte eta 
bergaran mendiko lasterketako bertsioa egingo dute; Antzuolakoa 26an izango da
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aitziber aranburuzabala ArrASAtE
Orokorrean, plaza guztiak gus-
tuko dituela dio, eta gogotsu 
datorrela gaur Arrasatera. Au-
rreko emanaldietako oroitzapen 
onak dituen arren, kontzertu 
bakoitzaren aurretik saioak ze-
lako zaporea utziko duen zalan-
tza izaten duela aitortzen du.
segituan agortu ziren sarrerak.   
Gure ibilbidea diseinatzen du-
gunean, gogoan izaten dugu bi-
dean zehar zoazenean sumatzen 
dituzun gauzak, eta nik inguru 
horretan sumatzen nuen horre-

lako gogo edo irrika bat bazela. 
Geroago, publikoaren erantzuna 
ikusten duzunean, ikusten duzu 
sarritan aurrez dituzun pertzep-
zio horiek betetzen direla. 
50 urte egin dituzu agertokian, bai-
na, bogan zaude oraindik. 

Zorionez, ez naiz sekula moda-
ren atzetik ibili, eta konturatu-
ta nago gauzen atzetik ibiltzen 
ez zarenean askotan gauza horiek 
zuregana etortzen direla geroa-
go. Ez diot sekula kasurik egin 
modan dagoenari edo une ho-
rretan datozen zein uhin berriei; 
nire urratsei jarraitu izan diet 
beti. Era berean, esango nuke 
bila ez ibiltze horrek gero zure 
ekimenean nolabaiteko iraupe-
na duen zerbait sortzen duela. 
belaunaldiak batzen dituzu;  asko-
tariko adinetako zaleak dituzu.  

50 urte egin ditut dagoeneko 
taularen gainean, eta ezinbestean 
aldatu da nire publikoa; hasie-
rako publikotik jende asko falta 
da, eta, zorionez, belaunaldi 
gazteak gehitu dira.
zein da gazteendako oraindik edan-
garria den produktua egiteko duzun  
sekretua? 
Ez dut sekreturik; izan ere, kon-
trakoa adieraziz gero, praktikan 
jartzeko formula bat dudala ai-
tortu beharko nuke; eta ez da 
horrela. Nolabait esateko, nire 
arnasa edo egiteko modua da. 
Norbaiti aholkua eman behar 
banio -eta oso ausarta izango 
litzateke norbaiti aholkua ema-
tea, kontu honetan ez duelako 
inork errezeta jakinik-, esango 
nioke bere taupada propioari, 
bere senak dioena esan edo egi-
teko; gehiegi kalkulatu barik 
arrakasta izango duen edo ez. 
Egiten duzun horrek zu zeu kon-
bentzitzen bazaitu, besteendako 
ere baliagarria izango da, segu-
ru. Azken finean, erreferentzia 
norbera da.
Urteekin eskamak kendu dituzula 
diozu, eta gaur egun gusturago 
sentitzen zarela taularen gainean. 
Hala da, bai. Nire izaeraren be-
rezitasun bat da oso zorrotza 
naizela nire buruarekin, nahiko 
bihurria naiz nire burua asetzen. 
Horregatik, sarritan gertatu zait 
kontzertua bukatu eta haserre 
joan naizela etxera, ez zaizkida-
lako gauzak gura moduan atera. 
Sentimendu edo haserre hori, 
duda barik, gasolina izan da 
hurrengoan hobeto egiten saia-
tzeko. Gaur egun pasatzen zait, 
zerbait nire gustura irten ez 
bada, hurrengo kontzertua hasi 
aurretik nire buruari "gaur bai" 
esaten diot, eta  jaioberri bat 
banintz moduan ateratzen naiz 
taularen gainera. Horrek guztiak 
eraman nau, urteen poderioz... 
ez naiz sekula horren ondo sen-
titu. Nire egoitza naturala bila-
katu da agertokia. Oso libre, 
aske sentitzen naiz egoera ho-
rretan, eta horrek baldintzatzen  
du ziurragoa edo egiazkoa izatea. 
Gaur egun osatuago nago lan-
bide horretan.
Publikoak izan du eraginik segur-
tasun hori hartzeko orduan? 

Publikoak segituan nabaritzen 
du zelan zauden; edozer gauza 
pasatzen dela ikaragarrizko per-
tzepzio zorrotza du publikoak 
hura igartzeko edo sumatzeko. 
Publikoak artistaren momentu 
psikologikoa nabaritzeko gaita-
sun oso fina du.
Publikoak, sarritan, emanaldian 
gustura dagoen edo ez, musikariak 
aukeratu duen errepertorioaren 
arabera adierazten du. nola duzue 
markatuta gaurko kantu-zerrenda?  
Kontzertua non den -zein herri 
edo aretotan- ez dut nik, norma-
lean, aintzat izaten. Amaia an-
tzokian, kantu berriak eta zaha-
rrak bateratuko ditugu bi ordu 
eta erdi inguruko iraupena 
izango duen emanaldian. Dis-
kora eraman aurretik gustatzen 
zait lehenago publikoaren au-
rrean probatzea kantu berriak. 
Emanaldietan hazi egiten dira 
kantuak eta hartu behar duten 
espiritua hartzen dute. Kantuek 
euren bizitza propioa dute; eta 
hori ikaragarri gustatzen zait. 
Zazpi edo zortzi bat kantu berri 
eramango ditut. Era berean, 
badakit jende asko ezagutzen 
dituen kantuekin baldintzatuta 
joaten dela; eta esperientzia hori 
niretako oso garrantzitsua denez, 
kantu zahar edo ezagunendako 
ere tokia egin dugu zerrendan.
Hamazazpi disko dituzu; Oroime-
naren Oraina (2012) azkena. kantuak 
badituzunez, disko berria laster?  
Grabatzeko moduan nago, bai, 
baina ez dut presa handirik. 
Mamitu, osatu, gura ditut orain-
dik; bazter askotako hautsa har 
dezatela gurako nuke, eta arna-
sa moduan ateratzen direnean 
izango dira kantuak, nire ustez, 
grabatzeko modukoak.
data zehatz barik, orduan; hori da 
zure lan egiteko modua gaur egun? 
Bai; gero eta gehiago, gainera. 
2016. urtea amaitzen ari da. nola 
joan zaizu? 
Ongi, aspektu guztietan. Bizitza 
ahalik eta pausatuena izatea 
gustatzen zait, gauzei lasai be-
giratzeko astia izatea. Horrek 
ez du zerikusirik jendeak aipa-
tzen dituen zorion eta zoritxa-
rrekin. Zorionak su artifizialak 
direla iruditzen zait, oso erraz 
pasatzen direnak.
eta zer eskatuko diozu berriari? 
Eskatu, ez dut ezer eskatzen; 
lehen esan bezala, gauzen bila 
joanez gero, urrundu egiten da. 
Garrantzitsua da, niretako, adi-
menak duen gauzak egiteko 
ahalmen horri bidea ematea; 
eta horretan saiatuko naiz. 

Benito lertxundi emanaldi batean. iÑAKi GARAiZAbAL

"OSaTuaGO naGO, 
Gaur EGun, lanbIdE 
HOnETan; nIrE 
EGOITza naTurala 
da aGErTOkIa"

"Ez dIOT SEkula 
kaSurIk EGIn MOdan 
daGOEnarI; nIrE 
urraTSEI JarraITu 
Izan dIET bETI"

"Hasiberriei, 
euren taupadei 
kasu egiteko 
aholkatu nieke"
benito lertxUndi MuSikAriA
bederatzi musikari alboan dituela kontzertua egingo du benito Lertxundik Amaia 
antzokian gaur, egubakoitza, 19:30ean. Sarrerarik ez dago; aspaldi agortu ziren



goienA AlDizkAriA  2016-12-23  EGubAkoitzA

TELEBISTA
Juan Ignacio Biain Uribarren (Arrasate)

HArrEMAN DENDAKo oTArrEA
Trini Blazquez Diaz (oñati)

‘LEPoAN HArTU’ LIBUrUA
Alazne Inza Araiztegi (oñati)
Maitane Gomez Anduaga (Bergara)
Gotzon osinaga Uriarte (oñati)

ArrIKrUTZ KoBETArAKo BINA SArrErA
Anparo Irizar Beiztegi (Arrasate)
Leire Zenigaonaindia Muruamendiaraz (Arrasate)
Maite Larrañaga olabarria (Bergara)

BENITo LErTXUNDIrEN BINA SArrErA
Maripi Laskurain Iturbe (Bergara)

BASKoNIA-GALATASArAY / BASKoNIA-DArUSAfAKA BINA SArrErA
Patxi Bengoa Arana (Arrasate)
Lorea Zurutuza Alberdi (Bergara)
Amaia otadui Arana (Arrasate)
Miren Arana Gallastegi (Aretxabaleta).
M.Pilar Aranburu Latorre (Bergara)
Mertxe Kalparsoro Esteibar (Aramaio)
Iñaki Ugarteburu Artamendi (Elgeta)
Amaia Irizar Sainz (Aramaio)

BASKoNIA-fC BArCELoNA BINA SArrErA
Maider Perez Martinez (Eskoriatza)
Ione Moñux Arantzeta (Bergara)
Gregorio Kortabarria Balanzategi (Arrasate)
Begoña Zabaleta (oñati))

BASKoNIA-MACCABI BINA SArrErA
Luis Elexpuru Unzueta (Aramaio)
felipe Aranzabal Altuna (Bergara)
Andoni Elkoro Manzisidor (Bergara)
Iker Altuna Arenaza (Aretxabaleta)

BASKoNIA-UNICS KAZAN BINA SArrErA
Imanol Garmendia Zabalo (Antzuola)
Maria Gardoki Legorburu (oñati)
Maria Lazkano Balanzategi (Arrasate)
ruth osinaga Zubiaga (Arrasate)

ArrASATEKo BErTSo JAIALDIrAKo BINA SArrErA
Iñaki Beristain Askasibar (Elgeta)
Idurre otxoa oianguren (Arrasate)
Itsaso Lazpiur Ibarzabal (Bergara)

TXIKILANDIArAKo BoNUA
Justina Iñarra Mazmela (Arrasate)
Miren Arregi Zuazubiskar (Arrasate)
ruben Horrillo Corral (Arrasate)
Ganix Garcia Sanchez (Arrasate)

DEBAGoIENEKo JATETXETArAKo BI PErTSoNArENDAKo oTorDUA
Ane Zangitu Juaristi (Bergara)
Jokin Larral Ilarduia (oñati)
Arantxa Zeziaga Mondragon (Arrasate)

EUSKAL SELEKZIoArEN EKIPAMENDUA

Elena rodrigo Provedo (Arrasate)
Gurutze Gomez (Aretxabaleta)
Jose Mari Ugarte Aiastui (oñati)

MARI KIXKUR • oIHAn vEgA • Moby dIcK • MAMI LEbRUn • ItUIño sARRERAK

raul fernandez Manchado(Arrasate)
Bilaitz Marzan Usandizaga (Bergara)
Loli Zeziaga Bengoa (Arrasate)
Iñaki Martinez Busteros (Arrasate)
Igor Larrañaga ortueta (Aretxabaleta)
Amaia Arana Beitia (Arrasate)

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

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

Goiena Klubaren txokoa

PArTE HArTZEKo:
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 Ssteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez 
deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrea otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide 
txartelarekin, Harreman dendara. Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. Sari 
nagusia edo liburua jasotzeko zatoz GOIENAren egoitzara abenduaren 26 eta 27an edo 
urtarrilaren 2tik aurrera. 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.

hauek dira abenduko saridunak. zorionak!
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aitziber aranburuzabala ArrASAtE
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
hainbat udalekin elkarlanean 
-tartean Arrasateko Udala-  sus-
tatzen duen musika programa 
da Gaztemaniak. Helburua da 
eskaintza komertzialaren inte-
resgunetik kanpo geratzen diren 
korronte artistikoetako taldeak 
zuzenean eta sarrera merke ba-
ten truke ikusteko aukera es-
kaintzea. Era berean, euskal 
musikariei kontzertu horietan 
telonero moduan parte hartzeko 
aukera ematea bultzatzen du 
ekimenak, bereziki, musikari 
hasiberriei lekua eginda.

Micah P. Hinson amerikarra 
Indie estiloko Leonard Cohen 
dela diote adituek; guztiz ezeza-
guna izatetik, gaur egun, kul-
tuzko ikono bihurtu dena. Folk
-rock klasikotik dator, baina 
bere belaunaldikoek duten ezi-
negonari eta soseguari buruzko 
ikuspegia du. Era berean, bere 
bizitzako pasarte biografikoek 
eragin handia dute bere sorkun-
tzan: espetxetako egonaldiak eta 
drogekin arazoak, horien artean. 
Adituen esanetan, horiek ema-
ten diote izaera katartikoa Hin-
sonen konposizioei, baina, oi-
nazeak atzean utzi ondoren, 
izaera askatzailea dute haren 
zuzenekoek, orain.

Iazko maiatzean argitaratu 
zuen Broken Arrows, zortziga-
rren lana, psikodelia eta western 
estiloak batzen dituena; hala 
ere, bilduma berria ateratzeko 
moduan da laster.

izaro, hirukote formatuan 
Orain dela bi urte gitarra bere 
kabuz jotzen ikasi zuen Izaro 
Andres Zelaietak (Mallabia, 1993). 
Jolas moduan Youtubera igo 
zuen Paradise kantuaren bideoak 
ikaragarrizko harrera izan zuen, 
eta horrek eman zion musikan 
jarraitzeko indarra.  Melodiko-

ki gozoak dira Izaroren kantuak, 
baina, euskaraz, gazteleraz eta 
ingelesez kantatutako hitz ga-
ziekin osatutakoak.

Ane Bastida, Iker Lauroba eta 
Oriol Floresekin batera, OM 
diskoa kaleratu zuen irailean. 
"Hirukote formatuan joko ditu-
gu diskoko kantuak. Pozik eta 
gogotsu gaude. Irrikan nago 
Micah P. Hinson ezagutzeko;  
kutsu berezia du. Pertsonalki 
oso aberasgarria iruditzen zait 
nazioarteko artistekin ere jotzea. 
Ea zer topatzen dugun!", dio 
Izaro musikariak.

izaro, eskoriatzako inkernu tabernan egin zuen kontzertuan. iMANOL SORiANO

amaia antzokiko 'hall'-a, 
kontzertu areto berriz
texasko Micah p. Hinson eta izaro, euskal talde berria, zuzenean ikusteko aukera 
izango da abenduaren 29an, 20:00etan. Sarrerak dagoeneko salgai daude, zazpi 
eurotan, Arrasate.eus Arrasateko udalaren atarian eta Amaia antzokiko leihatilan

a. a. ELGEtA
Elgetako Udalak azaroan abia-
razitako prozedura negoziatuak 
bere bidea egin du; Xabier Ula-
zia eibartarra izango da, aurre-
rantzean, Espaloia Kafe antzokia 
kudeatuko duena (ikus 33.orria). 

Jon gurrutxaga eta Vartools  
Sustrai Colinak eta Amets Ar-
zallusek bertsotan zabalduko 
dute inaugurazioko egitaraua 
19:30ean. Ondoren, Elgoibarko 
Jon Gurrutxaga musikariak 
(Arima Beltza taldeko abeslari 

ohia) hartuko du lekukoa, eta 
ibilbideko kantuen bilduma es-
kainiko du bakarkako saio akus-
tikoan. Gurrutxagaren emanal-
dia bukatutakoan, Espaloiko 
kudeatzaile berriek luntxa es-
kainiko diete bertaratutakoei. 
Ekitaldia borobiltzeko,  22:30etan 
hasita, Eibarko The Vartools 
boskotearen rock-and-roll indar-
tsua nagusituko dira antzokian.

Horiek gaurko asmoak; hala 
ere, Ulaziak aurreratu du aben-
duaren 30ean Nevada Rock tal-
de bizkaitarra ekarriko dutela.

Kultura eskaintza zabala eta 
berria, Espaloia kafe antzokian
bertsolariak, kontzertuak eta luntxa izango dira gaur 
19:30ean hasita egingo duten inaugurazio ekitaldian

Euskara irabazle, denok irabazle!
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2. Gabonetako kontzertua bergaran
bergarako udal Musika bandak, Aritzeta Abesbatzak, 
Orkestra Sinfonikoak, Orfeoiak eta Orfeoi Gazteak eta Musika 
Eskolak urteroko Gabon kontzertua egin zuten zapatuan. 
Emanaldiak ez zituen epel utzi frontoiko harmailak bete 
zituzten ikusleak. Gabonei ongietorria emateko soinu banda 
ederra osatu zuten 200etik gora musikari eta abeslarik.

1. Oñatiko gimnastak
Oñatiko Aloña Mendiko gimnasia erritmiko taldeko partaideek 
Gabonetako ikuskizuna egin zuten martitzenean Zubikoa 
kiroldegiko kantxa berdean. Arazo txiki batzuk izan zituzten 
musikarekin, baina horrek ez zuen festa zapuztu. Gimnastak, 
entrenatzaileak eta gurasoak pozik egon ziren eta pozik joan 
ziren bueltan etxera.

4. Goienagusikoak nafarroan
Goienagusi elkarteko kideak iruñean izan dira eta Nafarroako 
Parlamentua ikusi dute. Parlamentuko presidente Ainhoa 
Aznarez antzuolarrarekin egoteko aukera ere izan zuten, 
gainera, eta talde argazkia atera zuten harekin Parlamentuan 
bertan. Ondo aprobetxatu zuten iruñera egindako irteera.

3. loramendiren argazkizkiak
Argazkizkiak lehiaketaren sariak banatu berri ditu 
Aretxabaletako Loramendi euskara elkarteak, eta irabazlea 
Martin Antxia aretxabaletarra izan zen narrazio batekin. 
bigarren saria Aiora Padillak jaso zuen eta hirugarrena, Aitor 
bengoak; biek ala biek bertsoak aurkeztu zituzten. Aurtengo 
gaia beldurra izan da.

1

32

4

arTzaInak ny-n
urbiako fondaz arduratzen direnak 
New yorkera joan dira oporretan 
aurtengo udazkenean. Azaroan 
hartu dituzte aurten ere oporrak 
eta hara joan dira. bigarrenez, 
gainera. AEbetako hauteskundeak 
parean tokatu zaizkie eta bertatik 
bertara bizi izan dituzte. trumpen 
aurkako manifestazioak ere ikusi 
dituzte eta ez ziren urruti ibili 
oñatiarrak, gertutik jarraitu 
zituzten.

ardOa
Arrasateko Santamas krosean 
parte hartu duten korrikalariak 
botila ardo banarekin bueltatu dira 
etxera aurten ere, baina iazko 
ardoa hobea ei zen.

auTOa
Auto bat dago epeleko igoeran, 
N-636 errepidean, bazter batean, 
zepoa jarrita. badira hiru bat hilabete 
han dagoela. Abuztua edo iraila 
ezkero. Kristalen bat hautsita ere bai. 

SarITua
Arrasateko aritz gordo 
argazkilaria sariak jaso eta jaso ari 
da azkenaldian. Ez da modurik 
txarrena urteari amaiera emateko. 
Duela egun gutxi, esaterako, 
Valladoliden egon da, hango kirol 
argazki lehiaketan irabazi duen 
saria jasotzen. zegama-aizkorri 
mendi lasterketako koloretako 
argazki batek eman dio laugarren 
saria. aritz egea ageri da 
argazkian sancti spiritu gunean, 

aldapan gora eta  zaleen animoak 
jasotzen. Hilaren 15ean, berriz,  
Aldundiak emandako gipuzkoako 
kirol argazkien lehiaketako 
bigarren saria eskuratu zuen. 
Argazki hori zuri-beltzean dago eta 
Jon idiakez san Pedro motor 
gidaria ikusten da, lokatz artean 
eta lurretik oso gertu.

GaIlurra
aizkorriko puntan izan ziren 
Etbko Gailurra mendi saioa egiten 

dutenak eguaztenean. andoni 
aizpuruk eta irati andak 
herritarrak izaten dituzte bidelagun 
mendiko gailurrerako bidean, eta 
horrelaxe izan da orain ere. batetik, 
aizkorri bizirik ekimeneko Jose 
Mari anduaga, gaizka de Miguel 
eta isi Caballero debagoiendarrak. 
Eta bestetik, Jaxinto lizarralde 
oñatiarra, makina bat aldiz 
Aizkorrira igotakoa. Datorren 
urtean emitituko dute programa 
hori.

#DiotEnEz
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arrasate

egubakoitza, 23 ESpAñoL MorALES
zapatua,24 ruiz
Domeka, 25 EtXEbErriA
Astelehena, 26 ALbErto AzkoAGA
Martitzena, 27 M. FCA. AzkoAGA
eguaztena, 28 CorCuErA
eguena, 29 irizAr

bergara

egubakoitza, 23 ALVArEz-MozoS
zapatua, 24 urrutikoEtXEA
Domeka, 25 urrutikoEtXEA
Astelehena, 26 zAbALA
Martitzena, 27 oiArbiDE
eguaztena, 28 EStELLA
eguena, 29 ALVArEz-MozoS

oñat i

egubakoitza, 23 iGArtuA
zapatua, 24 AnDuAGA
Domeka, 25 AnDuAGA
Astelehena, 26 GArAtE
Martitzena, 27 GArAtE
eguaztena, 28 JuLDAin
eguena, 29 JuLDAin

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

GuArDiAko FArMAziAk
arraSaTE
RuiZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
EtxEbERRiA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
ALbERtO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
M. FcA. AZKOAGA: iturriotz 17 / 943 79 79 99
FERNANDEZ: Maisu Aranbarri kalea 1 / 943 79 22 26
iRiZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
AMEZuA: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
bErGara
OiARbiDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
EStELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
MOZOS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
uRRutiKOEtxEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
ZAbALA: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
OñaTI
ANDuAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
iGARtuA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
GARAtE: Kale barria 42 / 943 78 05 58
juLDAiN: Kale barria 6 / 943 78 11 28

Francisco Gomez Gomez. Eskoriatzan, abenduaren 14an. 70 urte.

Severino del Mazo Hinojal. Aretxabaletan, 15ean. 88 urte.

Maria Esperanza Murgoitio Pildain. Arrasaten, 15ean. 84 urte.

Inazio Gabilondo Mugertza. Arrasaten, 15ean. 84 urte.

Julio Valle Ortiz. Arrasaten, abenduaren 16an. 83 urte.

Ixabel belar Olabarria. bergaran, abenduaren 16an. 102 urte.

Maria Osa altzibar. Oñatin, abenduaren 16an. 92 urte.

Teodora atorrasagasti Gantxegi. bergaran, 21ean. 90 urte.

angel Osa unamuno. bergaran, abenduaren 21ean. 86 urte.

HiLDAkoAk

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

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

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

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

Goiena: irakurriena Debagoienean.

tXutXu-MutXuAk

5. aretxabaletako musikariak gazteak
Aretxabaletako Leizarra musika eskolako ikasleek 
Gabonetako kontzertua eskaini zieten herritarrei 
martitzenean. Herriko Plazako karpa bete egin zen ikasleen 
kantuekin gozatzeko. Abesbatza txikiak, pandero jotzaileek, 
tronpa ikasleek, biolin jotzaileek eta hainbat instrumentutako 
ikasleek hartu zuten parte. 

5

7. Tenisean eta padelean arrasaten
Guztira 80 bat lagunek parte hartu dute aurten Arrasateko 
santamasetako tenis eta padel txapelketan, eta AKE tenis 
elkarteak "positiboki" baloratu du edizioa, batez ere, 
"emakumeen parte-hartzea eta gazteena igo egin direlako, 
baita padeleko joko maila ere". Padel txapelketako finaleko 
azken puntua ikusgarria izan zen.

8. Carmelo eta M. Carmen
bergarako carmelo San torcuatok eta M. carmen 
Perezek 60 urte beteko dituzte ezkonduta, abenduaren 
29an. "Zorionik beroenak eta musu handi bana familia 
osoaren partetik eta oso ondo ospatu dezazuela egun 
berezi hau".

87

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.

6. Herritarrak modelo
Aretxabaletako Aretxarte merkatari elkarteak neguko desfilea 
egin du Herriko Plazan jarritako karpan. Herriko merkatariei 
laguntzeko eta ondo pasatzeko helburuarekin, 50 lagunek 
jardun dute modelo lanetan alfonbra gorriaren gainean. Karpa 
lepo bete duten ikusleak ere gustura, modeloak animatzen 
eta txalotzen.

6
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irAGArki SAiLkAtuAk

1. etxebizitzak

101. SALDu
bergara.  Etxebizitza sal-
gai Fraiskozurin. Hiru lo-
gela, egongela, sukaldea 
eta nagusiendako egoki-
tutako komuna. igogailua-
rekin eta berokuntzarekin. 
Dena kanpora begira. 
Argitsua. 687 57 84 23  

103. ERRENtAN EMAN
aramaio.  Pedro inazio 
barrutia kalean etxebizi-
tza alokagai edo salgai. 
Logela bakarra du baina 
egongela eta terraza 
eguzkitsu eta handiak. 
Etxea guztiz jantzia dago, 
baita sukaldea ere elek-
tratresna guztiekin. be-
rokuntza eta igogailua. 
Lurra ere berria du. Ga-
raje eta trastelekua bar-
ne. baldintza bakarra, 
Etxebideko arauak bete-
tzea, nahiz eta erosteko 
Etxebiden izena emanda 
egon beharrik ez dagoen. 
658 39 00 63 

arrasate.  Etxebizitza 
ematen da errentan. 
Egoera onean. Hiru loge-
la, egongela, sukaldea 
etxetresna guztiekin, bi 
komun. Altzariak dauzka. 
Garaje-trastelekua ere 
aukeran. berokuntza eta 
ur bero zentrala. bizkaia 
Etorbidea 1. 645 73 29 66 

elgeta.  E txebiz i tza 
ematen da errentan El-
getan. bi logela, egon-
gela, sukaldea eta ko-
muna. Harremanetarako 
deitu zenbaki honetara: 
650 23 10 19  

105. EtxEAK OSAtu
bergara.  Logela ematen 
da errentan Zabalotegiko 
dorrean, neska edo ema-
kume batendako. 636 30 
37 75  

4. lana

401. ESKAiNtZAK
antzuola.  Zaintzailea 
behar da arratsaldetan bi 
ume zaintzeko. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 685 70 41 81 

aretxabaleta.  Pertsona 
nagusi bat orduka zain-
tzeko bertako pertsona 
bat behar da. 665 41 71 
53  edo 943 79 77 06 

402. ESKAERAK

arrasate edo oñati.  Per-
tsona nagusiak eta hau-
rrak zaintzen lan egingo 
nuke. Esperientziaduna. 
680 63 67 80 

arrasate edo oñati. Hel-
duak edo haurrak zain-
tzeko, zein etxeko lanak 
egiteko prest. Euskalduna. 
675 70 27 47

arrasate, aretxabaleta 
edo eskoriatza. Mon-
dragon unibertsitatean 
irakasle ikasketak buru-
tzen ari den Kurdistango 
neska gazte eta ardura-
tsua prest edozein mo-
tatako lana egiteko. in-
geleseko maila oso ona. 
Haurrekin, zaintza edota 
edozein motatako garbi-
keta lanak burutzeko 
prest (taberna, jatetxe, 
atariak...) dagoena. Edo-
zein eskaintza mota en-
tzuteko prest. Eskerrik 
asko. 653 01 44 16 
(Emel) edo 612 28 98 30

arrasate.  Emakume ar-
duratsua, pertsona nagu-
siak zaintzen edo etxeko 
lanak eta garbiketak egi-
teko prest. 631 70 11 80 

arrasate.  ikasten ari nai-
zen neska gaztea naiz eta 
umeak zaintzen edota 
kafetegian zerbitzari mo-
duan lan egingo nuke. 634 
91 51 56 

arrasate.  Lan egin beha-
rra daukat. Presazkoa da. 
Zerbitzari moduan, nagu-
si eta umeak zaintzen, 
taberna, atari eta abarrak 

garbitzen, nagusiei kalera 
laguntzen eta gozoki den-
dan esperientzia dut. 676 
44 85 58 

arrasate.  Nagusi eta 
umeak zaindu eta garbi-
keta lanak egiteko prest 
nago. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 654 11 
15 14 

bergara. Kaixo! irakasle 
ikasketak dituen neska 
euskalduna naiz eta hau-
rrak zaintzeko prest nago. 
Esperientziaduna zaintzan 
eta partikularretan. 659 
29 14 63

bergara edo arrasate.  
Garbiketa lanak egingo 
nituzke orduka. Harre-
manterako: 659 90 85 13 

debagoiena.  Emaku-
mea nagusiak zaintzeko 
gertu. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. 634 
04 17 30 

debagoiena.  Gizarte eta 
osasun arreta titulua 
duen mutila zaintza lanak 
egiteko gertu. Orduka 
edo jardun osoz. 634 94 
31 59 

debagoiena.  Gizona ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
etxe zein lorategien man-
tenu lanak egiteko. 634 
14 36 65 

debagoiena.  Gizona na-
gusiak zaintzeko gertu. 
Gauez, egunez zein ordu-
ka. Esperientzia eta erre-
ferentzia onak ditut. 672 
53 39 44 

debagoiena.  Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko, 
paseoan laguntzeko edo-
ta taberna eta abarren 
garbiketan aritzeko. 638 
85 43 36 

debagoiena.  Nagusiak 
zaindu eta laguntzen, 
umeekin edota garbita-
sunean lan egingo nuke. 
Astean zehar 9:00etatik 
16:00ak arte edo aste-
buruetan ere bai. 634 26 
10 92 

debagoiena.  Nagusiak 
zaindu, kalera lagundu, 
janariak prestatu eta etxe-
ko lanak egiteko gertu 
nago. Atariak ere garbitu-
ko nituzke. 625 28 38 11 

debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen eta etxe edo ba-
serrien mantenu lanetan 
arituko nintzateke. Espe-

rientzia handia dut. inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 631 70 73 85 

debagoiena.  Nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta etxeko lanak egiten 
aritzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz edota orduka. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 610 99 70 
46 

debagoiena.  Neska ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
garbiketak egiteko. inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 676 68 14 61 

debagoiena.  Soziosani-
tario titulua duen emaku-
mea pertsona nagusiak 
orduka zaintzeko, etxeko 
lanak egiteko edo garbi-
keta lanak egiteko prest. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 658 31 06 
20 

eskoriatza.  Emakume 
arduratsua, pertsona na-
gusien zaintzan eta gar-
biketa lanak egiten espe-
rientzia daukana, lan 

egiteko prest. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 632 83 32 44  

8. denetarik

801. SALDu
lursaila arabako lauta-
dan.  Arriolan, Asparre-
nan, lursail urbanizatua 
salgai. 1500 metro koa-
dro. interesatuok deitu 
edo bidali Whatsapp me-
zua zenbaki honetara: 
652 76 00 16 

802. EROSi
soinu kromatikoa. Gan-
baran gordeta eta erabil-
tzen ez duzun soinu kro-
matiko txikia (7-8 urteko 
ume batentzako modu-
koa) erosiko nizuke. Ha-
rremanetarako deitu 
zenbaki honetara eta Ai-
torrengandik galdetu. 618 
06 91 80

804. HARtu
egurra. tximiniarako 
egurra hartuko nuke. in-
teresatuok deitu telefono 

zenbaki honetara656 75 

76 98

806. GALDu

koadernoa eskoriatzan. 

Koaderno bat galdu zitzai-

dan ostiralean, azaroaren 

18an, Eskoriatzan, Santa 

Marinatik San Pedrora 

bitartean. Oihalezko pol-

tsa urdin batean sartuta 

zegoen. Norbaitek topatu 

edo zer edo zer jakinez 

gero, jarri nirekin kontak-

tuan mesedez. Garrantzi-

tsua da. 639 03 25 97

807. AuRKitu

betaurrekoak. Azaroaren 

12an Egoarbitza tonto-

rrean betaurrekoak aur-

kitu nituen. Zureak badi-

ra, deitu zenbaki honeta-

ra: 605 76 49 29

Bergara
Dendan lan 

egiteko neska 
euskalduna 

behar da.
686 98 20 06

943 25 05 05 

SAiLkAtuAk@GoiEnA.EuS

WWW.GoiEnA.EuS/SAiLkAtuAkk

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

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

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

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 Garajea Saldu/Errentan. 
 Lokala Saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/Alokatu. 
 Animaliak/Saldu. 
 Denetarik/Saldu.
• iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• Astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro Goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• Astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IraGarkIa JarTzEkO:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 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.		95.000€.
•	 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€.
•	 Simon	Arrieta,	78m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRIZTEKO.	24.000€	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	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.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,		patioa.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza,	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria,	233	m2.	Lur	sailak	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.	Ezu	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,	Berriztua.	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

Arrasate

Zerbitzaria eta 
sukaldaria behar 
dira jatetxerako.
 660 83 06 83

 mikeluj@hotmail.com

ZAPAtuA, 24

09:00 Kantari 19
09:30 Platonic
10:00 Korapilo
10:30 Kantari 20
11:00 Debagoiena Zuzenean
11:55 Astea iruditan
12:00 Urzulo dokumentala
12:30 Enpresarean: Markel 

irizar
13:00 Debagoiena Zuzenean
13:55 Astea iruditan
14:00 Amaia Dj
14:30 Osoko bilkura: 

Arrasate
15:55 Astea iruditan
16:00 Platonic
16:30 Kantari 20
17:00 Korapilo
17:30 bizi musika 4
18:00 Amaia Dj
18:30 28 klip
19:00 Debagoiena Zuzenean
19:55 Astea iruditan
20:00 Kantari 19
20:30 Amaia Dj
21:00 Urzulo dokumentala
21:30 Ertzak: Euskaldun 

nahi zaitut
22:00 Enpresarean: Markel 

irizar
22:30 Debagoiena zuzenean
23:25 Astea iruditan
23:30 Aniztasunean bizi
0:00 Amaia Dj

DOMEKA, 25

09:00 Kantari 19
09:30 Platonic
10:00 Korapilo
10:30 Kantari 20
11:00 tripa zorri
11:30 Urzulo dokumentala
12:00 Ertzak: Euskaldun 

nahi zaitut
12:30 Enpresarean: Markel 

irizar
13:00 Osoko bilkura: 

Arrasate
14:30 Urzulo dokumentala
15:00 28 klip
15:30 Korapilo
16:00 Platonic
16:30 Kantari 19
17:00 Korapilo
17:30 Aniztasunean bizi
18:00 bizi musika 4
18:30 Debagoiena Zuzenean
19:25 Astea iruditan
19:30 Amaia Dj
20:00 Osoko bilkura: 

Arrasate
20:55 Astea iruditan
21:00 bizi musika 4
21:30 Amaia Dj
22:00 Debagoiena Zuzenean
22:55 Astea iruditan
23:00 Ertzak: Euskaldun 

nahi zaitut

EGubAKOitZA, 23

12:00 Debagoiena Zuzenean
12:30 Osoko bilkura: 

bergara
13:30 Enpresarean: Markel 

irizar
14:00 Debagoiena Zuzenean
14:30 berriak
15:00 Erreportajea: txuleta 

festa
15:30 Kantari 17
16:00 Amaia Dj
16:30 berriak
17:00 ur eta lur
17:30 Osoko bilkura: 

bergara
18:30 berriak
19:00 Kantari 18
19:30 Urzulo dokumentala
20:00 Debagoiena Zuzenean
20:30 berriak
21:00 Debagoiena Zuzenean
21:30 berriak
22:00 Amaia Dj
22:30 Osoko bilkura: 

Arrasate
23:30 berriak
00:00 Debagoiena Zuzenean
00:30 berriak
01:00 Amaia Dj

nIkOlaS SEGurOlarI buruzkO lIburua
‘Erreportajea’ Martitzenean, 22:00

GOiENA

arraSaTEkO abEndukO OSOkO bIlkura
‘Osoko bilkurak’ Egubakoitzean, 22:30

jOKiN bEREZiARtuA

AStEA GoiEnA tELEbiStAn

EGuAZtENA, 27

EkOnOMIarI 
buruzkOak
‘Ekonomia gurean’ 

Eguaztena, 22:00

EGuENA, 28

kIkE aMOnarrIzEn 
HITzaldIa
‘Erreportajea’ 

Eguena, 22:00

AStELEHENA, 26

abEndukO OñaTIkO 
OSOkO bIlkura
‘Osoko bilkura’ 

Astelehena, 22:00

MARtitZENA, 27

EGunEkO albISTE 
GarranTzITSuEnak
‘Berriak’ 

Martitzena, 14:30

GOiENA

GOiENA tELEbiStAKO 
PROGRAMAZiO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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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 urtarrilaren 
5eko alean argitaratuko ditugu.

zorion AGurrAk

bErGArA
Paule sanchez 
eguren
urtarrilaren 1ean, 5 
urte. Zorionak, Paule!

oñAti
ilargi Markuleta 
kortajarena 
urtarrilaren 2an, 3 
urte. Zorionak, bihotza, 
etxeko danon partetik. 
Asko maite zaitugu. 
Patxo potolo bat.

bErGArA
Marisa escobar Miranda
Abenduaren 31n, urtebetetzea. Zorionak, amama 
Marisa! Egun politta pasatzia opa dotsugu. Eskerrik 
asko beti gurekin egoteagatik. Asko maite zaitugu. 
Muxu handi bat Alaineren eta Kenarren partetik.

ArEtXAbALEtA
nahia oianguren 
lopez de lapuente
Abenduaren 31n, 6 
urte. Zorionak, Nahia! 
Oso ondo pasatu 
eguna. Muxu handi 
bat, etxeko guztien 
partetik.

AntzuoLA
irati aranguren 
Quintana
Abenduaren 31n, 8 urte. 
Zorionak, irati! Heldu da 
eguna! Zortzi urte, 
maittia! Ondo ospatu, 
familia guztiaren eta, 
bereziki, Maialenen 
muxu handi bat. Muak!

LoS ArCoS
iker Figueroa garcia
Abenduaren 30Ean, 2 
urte. Zorionak eta 
patxo handi bat 
aitita-amamen eta 
lehenegusuen partetik! ArrASAtE

enara balantzategi eiro
Abenduaren 30ean, 3 urte. Zorionak, bitxo! Oso 
ondo pasatu zeure egunean. Muxu handi bat, 
familia osoaren partetik.

oñAti
eñaut zubizarreta 
iñarra
Abenduaren 24an, 3 
urte. Zorionak, 
poxpolin! 3 urte! Patxo 
potolo bat etxeko 
danon partetik. Segi 
irripar politt horrekin 
etxekuok pozten!

AntzuoLA
iraia arenaza Perez
Abenduaren 29an, 6 urte. Zorionak, janireren, 
amatxoren eta aitatxoren partetik. Ondo pasatu 
eguna!

ArrASAtE
beñat Velasco gomez
Abenduaren 23an, 4 
urte. Zorionak, bihotza! 
Ondo pasatu zure 
eguna. jarraitu gure 
bizitza alaitzen! Maite 
zaitugu. Patxo handi 
bat etxekoen partetik.

ArrASAtE
Jose Maria oianguren
Abenduaren 28an, 64 urte. Zorionak, aitxaitxa! 
Ondo-ondo pasatu zure urtebetetze egunean! Patxo 
potolo bat familia guztiaren eta, batez ere, izarren 
eta unaxen partetik! Asko maite zaitugu!

bErGArA
aitor beistegi Frias
Abenduaren 23an, 4 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, Aitor! jaso 
lau mila miloi patxo 
familia guztiaren eta, 
bereziki, anaiaren eta 
lehengusu-lehengusinen 
partetik.

oñAti
eider galdos Pombar
Abenduaren 17an, 4 
urte. Zorionak, pitxiki! 
Gustora ospatuku zure 
urtebetetzia! 
besarkada handi bat 
etxekuen partetik! 
Muxu!

oñAti
garazi Martins lera
Abenduaren 15ean, 2 
urte. Zorionak, Garazi! 
Muxu pila bat etxeko 
danen partetik. Oso 
ondo ospatu zure 
bigarren urtebetetzea!

ArEtXAbALEtA
Yoel Prieto
Abenduaren 17an, 5 
urte. Zorionak, yoel! 
jarraitu gure bizitza 
alaitzen eta behar dan 
bezala ospatu 
familiarekin eta 
lagunekin.

bErGArA
lier bardezi kerejeta
Abenduaren 14an, 6 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Asko-asko 
maitte zaittugu: Malen, 
aitatxo eta amatxo. 
Patxo handi-handi bat. 
Mua!

ArrASAtE
ametz zulueta 
algorta
Abenduaren 22an, 8 
urte. Geure Anbotoko 
damarentzako zorionak 
eta moso handi bat!

ESkoriAtzA
Jon Cabello garcia
Abenduaren 23an, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Heldu da 
zure eguna. Muxu 
handi bat denok 
partetik. Segi horrela. 
Asko maite zaitugu, 
jon! Ondo pasatu!

oñAti
beñat arana Urtzelai
Abenduaren 19an, 7 
urte. Zorionak, beñat! 
Pozik ospatu zure 
eguna! besarkada bat 
unaxen eta etxeko 
guztien partetik!

bEASAin
anne gorostidi 
alonso
Abenduaren 22an, 10 
urte. Amamaren, 
izebaren eta osabaren 
partetik, zorionak eta 
patxo handi bat!

ArEtXAbALEtA
danel lizarazu 
altube
Zorionak, Danel! 
urtetxoa bete duzu!! 
jarraitu beti bezain 
alaia izaten! Patxo 
handi bat aitatxoren, 
amatxoren eta familia 
osoaren partetik!

AntzuoLA
Maddi iturbe gabiria
Abenduaren 21ean, 6 
urte. Zorionak, 
printzesa, Noaren eta 
etxeko guztion 
partetik. Egun ona 
pasatu. Muxu potolo 
bat!

oñAti
izar diaz 
agirregabiria
Abenduaren 20an, 4 
urte. Zorionak, izar! 4 
urte! Patxo handi bat, 
familixa danaren 
partetik.

ArEtXAbALEtA
gari eta oihan Hernandez Urzelai
Abenduaren 20an, 6 urte. Zorionak, bikote! Patxo 
handi bat etxeko guztion eta, bereziki, izaroren 
partetik.

oñAti
eneko aranburu 
onaindia
Abenduaren 27an, 11 
urte. Zorionak, txikitin!

ArAMAio
ihintza arana barrios
Abenduaren 25ean, 5 
urte jada! A ze opari 
ederra Olentzerok 
ekarri ziguna! 
Marrubizko eta 
txokolatezko muxuak: 
uxue, Amaiur, Goiatz. 
eta jauritxikitik.

ArrASAtE
eider iturralde rubio
Abenduaren 25ean, 11 
urte. Zorionak, Eider! 
Ondo pasatu zure 
eguna. Amatxoren eta 
familia osoaren 
partetik. Muxu bat. 
Asko maite zaitugu!

bErGArA
Julene garcia Mujika
Abenduaren 27an, 3 
urte. Zorionak, julene! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian 
eta patxo handi bat, 
etxeko danon partetik. 
Aitatxo, amatxo eta 
Aner!

ArrASAtE
izaro Morales Murgia
Abenduaren 25ean, 3 
urte. Zorionak, 
printzesa! Muxu handi 
bat etxekoen eta, 
bereziki, Hodeiren 
partetik.

ArEtXAbALEtA
egoitz eta izadi zabala Cabero
Abenduaren 24an, 4 urte. Zorionak, guapisimos! 
Heldu da zuen eguna! Oso ondo pasatu Gabon 
egunian! Segi horren alai eta sinpatiko; ez ahaztu 
inoiz! Muxu asko: Haizea, amatxo eta aitatxo.
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EGuBAKOItZA 23
ElGETa Gabonak Herri Eskolan
09:30ean San tomas azoka txikia; 
10:30ean txorizo-jana; eta, 
11:30ean harrera Olentzerori eta 
Mari Domingiri.
Herri Eskolan, aipatutako 
orduetan. 
 
ESkOrIaTza bilboko PInera
8 urtetik gorako haurrendako. 
itzulerako autobusa 19:00etan, 
bilbotik.
Ludotekan, 10:00etan. 

OñaTI Olentzero ikastetxeetan
Elkar Hezin, 10:00etan 
haurtzaindegian eta 10:30ean 
aretoan; txantxiku ikastolan, 
kalejira eta San tomas azoka 
10:30ean; eta, urgainen, 
Gabonetako jaialdia 10:00etan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

bErGara Haur eta 
gaztetxoentzat ekintzak
bergara bizi! ekimenaren bidez, 
bedelkarren eskutik.
Seminarioko patioan, 11:30ean. 
 
ElGETa Eskulan tailerra
Mendizaleen plaza apaintzeko 
eskulan tailerra umeendako.
Aipatutako lekuan, 17:00etan. 

ElGETa Olentzeroren etorrera
intxortatik jaitsiko da.
Mendizaleen plazan, 18:30ean. 

bErGara aldeta taldea
Kontzertua.
Aroztegin, 19:00etan.

OñaTI Oñatiko kirol sariak 2016
Kirolariak sarituko dituzte.
Udaletxean, 19:00etan. 

anTzuOla 'kalera, kalera' 
elkarretaratzea
Argazki masiboa egingo dute.
Zurrategin, 19:00etan. 

ElGETa Espaloiaren irekiera 
ekitaldia
19:30ean Amets Arzallus eta Sustrai 
colina bertsotan; 20:15ean jon 
Gurrutxaga kontzertu akustikoa; eta  
22:30ean, the Vartools taldea.
Espaloian, aipatutako orduetan.

arraSaTE benito lertxundi
Ez dago sarrerarik Orioko 
musikariaren emanaldirako.
Amaia antzokian, 19:30ean.  

ZApAtuA 24
anTzuOla Olentzero eta Mari 
domingiri ongietorria
Eskolako umeen eta gurasoen 
eskutik, kalejira.
Errekalden, 11:00etan. 

arraSaTE Txoronpio, Txoronpia 
eta Olentzero
11:20ean eskutitzak jasoko dituzte 
eta 13:15ean Seberren egongo dira 
hiru protagonistak. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

bErGara Olentzero eta Mari 
domingi ikasleekin
Kalejira egingo dute.
Pilotaleku parean, 11:45ean. 

arETxabalETa Gabon kantuan 
Herriko umeak, gurasoak eta 
basotxoko kantu taldeko kideak.
Herriko Plazan, 10:00etan. 

ElGETa Gabon kantak
Maala Guraso Elkartearen eskutik. 
Amaieran, salda eta txorizoa.
Herri Eskolan, 11:00etan. 

ESkOrIaTza Olentzero eta Mari 
domingi
12:00-13:00 gutunak jasoko 
dituzte, 13:00 kalejira trikiti 
eskolakoekin, 17:30 Gabon kantak 
zaharren egoitzan, eta, 18:00 
Apotzagatik datorren Olentzerori 
ongietorria.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

OñaTI Gabon kantak Txantxiku 
Ikastolan
Kalejira egingo dute.
Aipatutako lekuan, 12:00etan. 

anTzuOla 'kalera, kalera' 
ekimena eta Olentzero
12:00etan, Zurrategin, luntxa, eta, 
18:00etan, Olentzerori harrera.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ElGETa Eskulan erakusketa
Herritarrek egindako lanak ikusgai, 
abenduaren 28ra arte.
Elgetako buztin gelan, 16:00etan

OñaTI Olentzero eta Mari 
domingi
Otadui Zuhaiztitik irtengo dira jose 
de Azpiazu musika eskolaren,
Haitzondo kuadrillaren eta
irazan Antzerki taldearen 
laguntzarekin.
Aipatutako lekuan, 17:30ean. 

bErGara Olentzero Osintxun
umeak zubian egongo dira 
Olentzeroren zain.
Aipatutako lekuan, 18:00etan.

anTzuOla Olentzero eta Mari 
domingiri ongietorria
San josetik jaitsiko dira.
Aipatutako lekuan, 18:30ean. 

araMaIO Olentzeroren etorrera
Ongietorri ekitaldia.
Bizente Goikoetxea plazan, 
18:30ean.

bErGara Olentzero angiozarren
18:45ean kantu kalejira eta 
19:00etan Olentzerori ongietorria 
auzoko plazan. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

arETxabalETa Txistor 
mokadutxoa
Kalera, kalera ekimeneko kideekin.
Mitarte kalean, 19:00etan. 

bErGara Olentzero eta Mari 
domingi gutunak jasotzen
Haurrendako ekintza.
Udaletxean, 19:00etan.  

DOMEKA 25
ElGETa Mendi irteera Intxortara
Kantsatzeke mendi taldearen 
eskutik. tontorrean txistor pintxoak 
egongo dira.
Mendizaleen Plazan, 11:00etan. 

ESkOrIaTza Pettiren kontzertua
inkernu tabernaren hamahirugarren 
urteurrena ospatzeko emanaldia 
egingo du musikari beratarrak.
Inkernu tabernan, 20:00etan. 

AStELEhENA 26
arraSaTE Mirandaolara irteera
Neska-mutikoendako ekintza.
Ludotekan, 09:30ean.

OñaTI Gabonetako eskulanak
umeendako ekintza.
Ludotekan, 10:30ean. 

araMaIO umeentzako tailerra
irekia.
Ludotekan, 12:00etan. 

bErGara umeendako antzerkia
Baserrian amets delako lana 3-6 
urte arteko umeendako. Sarrerak, 
lau euro.
Zabalotegin, 17:00etan. 

arETxabalETa bixente 
Etxeandia txapelketa
Debagoieneko futbol eskolako 
neska-mutikoak elkartuko dira, 
abenduaren 29ra arte.
Ibarra futbol zelaian, 15:00etan. 

ElGETa Gabonetako haur 
parkea
umeendako puzgarriekin.
Pilotalekuan, 16:00etan.  

arraSaTE Goiengazte eguna
bailarako 12-17 urte arteko 
nerabeendako ekintzak. 16:00etan 
mahai-jolas erraldoiak eta 
18:00etan kontzertuak.
Herriko Plazan, aipatutako 
orduetan. 

araMaIO kosmetika tailerra
Erretiratuendako.
Egoitzan, 17:00etan. 

ESkOrIaTza Puzgarriak 
igerilekuan
umeendako ekintza.
Kiroldegian, 17:00etan. 

bErGara 'baserrian amets'
3-6 urte bitartekoentzat.
Sarrera: 4 euro.
Zabalotegi aretoa |  Bergara 
17:00etan 

anTzuOla San Esteban krosa
17:30ean 5-8 urte artekoak; 
17:45ean benjaminak, alebinak eta 
infantilak; eta, 18:00etan, kadeteak 
eta goragoko mailakoak.
Herriko plazan, 17:30ean. 

arETxabalETa 'aretxabaletako 
ziklo-krosa' dokumentala
uDAren 70. urteurrenean, 
ziklo-krosari buruzko dokumentala.
Arkupen, 19:30ean.
 

MARtItZENA 27 

arETxabalETa Gaztetxoendako 
mendi irteera
Gaztelekuko kideendako. 
Herriko plazan, 08:00etan. 

arraSaTE Mendi irteera
Ludotekako umeendako ekintza.
Ludotekan, 08:00etan. 

OñaTI buztigintza
tailerra egingo dute.
Txaloka ludotekan, 10:30ean.

araMaIO umeendako tailerra
Askotariko ekintzak.
Ludotekan, 12:00etan.

bErGara laborategi jolasak
Familientzat tailerra.
Laboratoriumen, 12:00etan.

agenda

A CErtEzA DE MuSiCA

arraSaTE Micah P. Hinson eta Izaro
Lehenak indie doinuak erakutsiko ditu. Leonard cohenen oinordekoa dela 
diote. bigarrenak, Om diskoa aurkeztuko du. Sarrerak, zazpi euro.
Abenduaren 29an, Amaia antzokiko hallean, 20:00etan.
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ESkOrIaTza Sukaldaritza 
lehiaketa
Gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 16:30ean.

ElGETa Haur parkea
Neska-mutikoendako. 
Pilotalekuan, 16:30ean. 

OñaTI 'Goa!zen' antzerkia
telesaileko protagonistetako 
batzuekin. Sarrerak, hiru euro.
Gaztelekuan, 17:00etan.

arraSaTE Gabonetako truke 
azoka
Gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.  

arraSaTE 'Emakume 
bertsolariak: ahanzturatik 
diskurtso propiora'
Mahai-ingurua Gema Lasarterekin, 
Ana isabel ugalderekin eta Maider 
Arregirekin.  
Kulturaten, 18:30ean. 

OñaTI 'x planeta, eguzki 
sistemaren maizter 
ikusezinaren bila'
Ricardo Huesoren berbaldia. 
Kultura etxean, 19:00etan. 

arETxabalETa Gospel 
kontzertua
the upper Room taldearen 
emanaldia. Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 19:00etan.

EGuAZtENA 28
arraSaTE Mirandaolara irteera
Ludotekako kideendako.
Garibaiko geltokian, 08:00etan. 

OñaTI Talogintza
tailerra egingo dute.
Txaloka ludotekan, 10:30ean. 

OñaTI Gabon jaia eguneko 
zentroan
Musika eskolakoen laguntzarekin
Aipatutako lekuan, 11:00etan. 

arETxabalETa zirku 
tailerrekoen emanaldia
xabi Larrearekin diharduten 
neska-mutikoen saioa. 
Arkupen, 12:30ean. 

ElGETa Tute eta briska 
txapelketak
Erretiratuendako.
Ozkarbin, 16:00etan. 

bErGara 'Pupu eta lore: 
haizearen herrira'
Familiarentzako. Sarrerak, lau euro.
Zabalotegin, 16:30ean. 

araMaIO Ipuin kontaketak
badut kontalariaren eskutik.
Liburutegian, 17:00etan.

OñaTI 'nekazaritza Eskola  
Oñatin (1851–1869) eta bere  
garaia'
Pedro berriotxoaren berbaldia.
Kultura etxean, 19:00etan. 

ElGETa Gabonetako emanaldia
Elgetako musika ikasleen saioa, 
Lorea Larrañagaren aginduetara. 
Espaloian, 19:00etan. 

OñaTI Txuletons taldea
Kontzertua egingo du.
Gaztetxean, 22:00etan. 

arETxabalETa Magia saioa
imanol ituiño mago bizkaitarrak 
helduendako ikuskizuna egingo du. 
Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 22:00etan .

EGuENA 29 

OñaTI Mendi irteera arantzazu 
aldera
Oñatin historiaurreko giza aztarnak 
agertu diren kobazuloak ikustera. 
Antixenan, 09:00etan. 

OñaTI Gabonetako ur jolasak
13 urte artekoendako: 10:30-12:30 
eta 16:30-18:30.  
Kiroldegian, aipatutako orduetan. 

arETxabalETa Gasteizera
izotz-pistara eta alde zaharrera.
Gaztelekuan, 11:00etan.

arETxabalETa Gasteizera
izotz-pistara eta alde zaharrera.
Gaztelekuan, 11:00etan.
  
ESkOrIaTza 'azken 
Eguzkilorea' antzezlana
2-12 urte artekoendako, euskaraz. 
Zaldibarren, 18:00etan. 

bErGara xabier arrillagaren 
omenezkoa
Su ta Gar, EH Sukarra, Diablues eta 
blucifer, Azkaiter Pelox trio, 
Emoneko musikariak oholtza 
gainean.
Seminarioko karpan, 19:00etan. 

arETxabalETa aretxabaletako 
abesbatza
Gabonetako kontzertua.
Parrokian, 19:30ean. 

EGuBAKOItZA 30
OñaTI kuadrillen arteko 
saskibaloi txapelketa
Aloña Mendiren eskutik.
Zubikoan, 10:00etan. 

OñaTI buztina margotu
tailerra egingo dute.
Txaloka ludotekan, 10:30ean. 

bErGara 'ugaztunak'
Haurrendako tailerra.
Laboratoriumen, 10:30ean. 

anTzuOla Haur parkea
jolas parkean: 11:00-13:30 eta 
16:30-19:00.
Jolas parkean, aipatuko orduetan.  

araMaIO umeentzako tailerra
Askotariko ekintzak.
Bizente Goikoetxea plazan, 
12:00etan.

OñaTI 'uluburun' urperatze 
jolasak
10-12 urtekoak 15:30ean eta 13-15 
urtekoak 18:30ean. Sarrerak, hiru 
euro.
Zubikoan, 15:30ean.  

arETxabalETa 'Mami lebrun' 
antzezlana
Kepa Errasti aktore aretxabaletarrak 
idatzitako lana. Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 19:00etan. 

OñaTI zirku ikuskizuna
Lunaticus circus lana. Sarrerak, lau 
euro. 
Santa Anan 22:00etan 

araMaIO  bertso saioa
Sustrai colina, iker Zubeldia, Oihana 
iguaran eta iker Agirre bertsotan.
Kultura etxean,  22:30ean. 

La comuna Danimarkan joan 
den mendeko 70eko 
hamarkadan gertatzen da. 14 
urteko alaba duen bikote 
batek, euren bizitzei biraketa 
bat eman guran, etxean 
komuna bat sortzea erabakiko 
du. bikoteko gizonak 
unibertsitatean klaseak ematen 
ditu eta ikasle batekin 
maiteminduko da. Gertatutakoa 
emazteari kontatzen dio eta 
ideia "zoragarri" bat burutuko 
zaie: ikaslea komunan sartzea. 
Hortik aurrera, 
banakotasunaren eta 
kolektibitatearen arteko 
gatazka sortuko da. Pertsonen 
arteko arazoak taldearen 
bizikidetzan eragina izango du. 
Eta hor sortuko da zalantza: 
komuna sortu duen bikoteak 
eskubidea du euren arazoak 
taldearen gainetik jartzeko?;  

taldeko kideek besteenganako 
benetako interesa dute edo 
lortutako bizi erosoa mantendu 
nahi dute?

Vinterbergen  helburua ez 
da komuna bateko bizimodua 
sakontasunez azaltzea. taldea 
edaten eta jaten, edo 
antolatzen dituzten bileretan 
ikusten dugu, ezer gehiago. 
Komuna pertsonaia nagusien 
bizitzan eta egoeran eragina 
duen osagaia da. 
Zuzendariaren mezua nahiko 
anbiguoa da. 

Alde batetik, gizabanakoak 
alde egin arren taldeak aurrera 
jarraitzen duela  aldarrikatzen 
duela dirudi; eta, beste alde 
batetik, komunaren 
bultzatzailearen bidea aintzat 
hartuta,  taldearen indar 
fagozitatzailea azpimarratzen 
duela dirudi...

arraSaTE

AMAiA ANtZOKiA

la llegada
Astelehena eta 
martitzena: 19:30 

Vaiana 3d
Astelehena eta 
martitzena: 17:00.

OñaTI

KuLtuRA EtxEA

Phantom boy
Eguaztena: 17:00.

arETxabalETa

ARKuPE

Trolls
Eguaztena eta 
eguena: 17:00.

EIbar

cOLiSEO

El editor de 
libros
Egubakoitza: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

assassins creed
Egubakoitza: 19:45, 
22:30.

absolutamente 
fabulosas
Domeka: 20:00.

Astelehena: 20:30.

ANtZOKiA

assassins creed
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

GaSTEIz

bOuLEVARD

Canta
Egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 15:45, 
16:45, 18:00, 
19:00, 20:15, 
21:15, 22:30.
Egubakoitza: 23:30.

Canta, 3d
Egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 16:15.

assassins creed
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:30, 20:35, 
21:15, 22:45.
Zapatua: 17:00.

assassins creed 
3d
Zapatua: 16:00.

rogue One
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:15, 
18:30, 20:00, 
20:35, 21:15, 
22:45.

Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 15:45, 
16:45.
Zapatua: 15:45, 
16:45, 17:15.

rogue One 3d
Egubakoitzetik 
eguenera: 22:15.

Vaiana
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:10.
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 15:50.
Zapatua: 15:50.

Fiesta de 
empresa
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:30.

la llegada
Egubakoitzetik 
eguenera: 22:40.

Villaviciosa de al 
lado
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:35, 22:40.

Hasta el ultimo 
hombre
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:30, 
22:00.

animales 
fantasticos...
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:35.

FLORiDA

Pixi Post... 
(euskaraz)
Egubakoitza eta 
eguaztena: 16:30.
Zapatua: 12:00.
Astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 12:00, 
16:30.

Canta
Egubakoitza: 16:20, 
18:15, 20:00, 
22:30.
Zapatua: 12:00, 
17:30.
Domeka: 18:00, 
20:15, 22:30.

Villaviciosa de al 
lado
Egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 20:30.
Domeka: 20:15.

rogue one
Egubakoitza: 17:00, 
19:45, 22:30.
Zapatua: 17:00.
Domeka: 18:00, 
20:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

Vaiana
Egubakoitza: 18:25.
Zapatua: 12:00.
Domeka: 18:00.
Eguaztena: 12:30, 
18:25.

zinEMA

KRitiKA

la comuna  
zuz.: thomas Vinterberg. Herr.: xxxx (2000). aktoreak: ulrich 
thomsen, tryne Dyrholm, Marta Sophie Wallstrom Hansen. 

Pertsonak eta taldea
antonio zabala
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Eskaintza baliagarria 2016ko abenduaren 25era arte

Eneko azurmendi bErGArA
Martinez Montañes eskultorea-
ren Santo Kristoak, Sevillako 
Karmeldarren komentuko San-
to Angel elizan dagoenak, 400 
urte betetzen ditu. Horretan 
oinarrituta, gurutzea bera zahar-
berritzeaz gain, erakusketa bat 
egitea pentsatu dute, martxora-
ko aurreikusita daukatena eta 
Montañes bera erdigune duena.

Erakusketa horretan, Mon-
tañesen irakasle izandako Pablo 
Rojas eskultorearen obra bat, 
Montañesen gurutzea eta Juan 
de Mesaren –Montañesen ikas-
le izandako sevillarra– lanak 
erakutsiko dituzte, hala, eskul-
toreen hiru belaunaldi desberdin 
irudikatuta. 

Erakusketa martxoan izango 
den arren, oraindik ez dakite 

noiz eramango duten gurutzea 
Sevillara. "Oraindik ez daukagu 
data zehatzik. Ezin da asko lu-
zatu, galdetzen didaten guztiei 
hori esaten diet, baina oraindik 
ez dakigu", adierazi du Jon Mo-
linak, Bergarako parrokoak.  

lehenik, zaharberritu 
Sevillara eramaten dutenean, 
parrokoak ohartarazi du Anda-

luziako Ondare Historikoaren 
Institutuak zaharberritu egingo 
duela gurutzea, erakusketan 
jarri aurretik. "Kaperako erre-
taulan hartu zuen suak eta San-
to Kristoaren belaun eta aurpe-
gi aldeak belztu zituen keak", 
dio San Pedroko parrokoak.

1622koa da obra 
Juan Perez de Irazabal berga-
rarrak, erregearen kontu-era-
mailea zenak, eman zion Juan 
de Mesa eskultoreari Santo Kris-
toa hilzorian lantzeko agindua, 
1622an. 

Lau urte geroago, ordea, Perez 
de Irazabalek Gurutziltzatuaren 
irudia bere jaioterrira, Berga-
rara, bidaltzea erabaki zuen eta 
ordutik gaur arte dago San Pe-
dron, korupean eta Ebanjelioa-
ren aldean dagoen kapera bere-
zian, hain zuzen.

barrokoaren lan bikainenetakoa
XVII. mendeko eskultura esko-
la sevillarreko maisurik bikai-
nenetakoa da Juan de Mesa eta 
Bergarako Kristoa Barroko ga-
raiak Europan eman duen es-
kultura-lanik gorenetakoa da, 
aditu eta kritikari askoren us-
tetan. "Anatomia aldetiko zehaz-
tasunak, gorputzaren mugimen-
duak, formen perfekzioak eta 
Jesusen aurpegiaren sentimen-
duak sortzen duen inpresio hun-
kigarriak erabateko maisu-la-
naren aurrean gaudela baiezta-
tzen dute", adituen esanetan.

sevillarako garraioa
Molinak ziurtatu du ez dagoela 
bidean apurtzeko arriskurik. 
"Artelanak garraiatzeko enpre-
sa espezializatuak daude, ez da 
edozein kamioitan joango. Alde 
horretatik, segurua da", dio. 

Bergarako San Pedro parrokian dagoen Santo kristo Hilzorikoa. ENEKO AZKARAtE

bergarako Santo kristo 
Hilzorikoa, Sevillara
Ariznoako San pedro parrokian dagoen kristo Hilzorikoa Sevillara eramango dute, 
hango Santo Angel elizan egingo den erakusketa baterako; Juan de Mesa eskultore 
sevillarraren artelana beste bi lanekin batera erakutsiko dute martxoan zehar

bukAtzEko

Absurdua azken 
muturreraino

Luhuson egindako atxiloketez 
eta ondoren ezagutu ditugun 
inputazioez ari naiz, bai. 
Denbora darama ETAk 
bake-prozesuan aurrera 
egiteko armak entregatu 
nahian eta saiatu den 
guztietan errepresioarekin 
erantzun diote. Nazioarteko 
egiaztatzaileak Auzitegi 
Nazionalera eraman zituzten. 
Armagabetzea bideratzeko 
prest zeuden 5 pertsona 
atxilotu dituzte eta armak 
izatea leporatzen diete. 
Jardun armatua izan duen 
erakunde batek armagabetu 
nahi du eta ezin du; ez diote 
uzten. Absurdua 
muturreraino eramatea da 
hori. Inork nekez uler 
dezakeena.

Eta hau bezain absurdua da 
2016ko abenduan Gaztelu 
Algecirasen mantentzea eta 
gaixorik dauden presoak 
kartzelan erretenitzea.

Egoera iraultzeko gizarte 
zibilaren mobilizazioa da 
giltzarri. Gobernuek eta 
instituzioek egin nahi ez 
dutena guk geuk egitea eta 
horiek urratsak ematera 
behartzea.

Gabon hauetan hasita 
badugu aukera. Gaur bertan 
hasita, hainbat ekimen 
burutuko dira gure herrietan. 
Eta absurdua logiko 
bihurtzeko eta oztopatu nahi 
dutena ahalbidetzeko parte 
hartzea dugu aukerarik 
onena.

AzkEn bErbA

AGuRNE BARRuSO


