
Sinadurak maider 
aldai / 21 

migel 
lazpiur / 23 

ainhoa 
negeruela / 30 

idoia 
etxeberria / 44 

marijo 
deogracias / 6 

nerea 
makazaga / 8 

paloma 
martinez / 16 

Kultura teknikari Jone 
Larrañaga, Antzuolako alkate 
Beñardo Kortabarria eta 
Hirigintza teknikari Valen 
Moñux, Torresoroako 
agertokian, atzo, eguena.

ubane madera

aitor aspe, Fagor 
ederlan taldeko 
presidentea

mikel uribesalgo 
bergararraren 
espedizio solidarioa

antzuolako torresoroa aretoa guztiz 
egokitu dute, ekipamendu berriarekin / 27

"Goxoa eta
 gertukoa"

Mozorro jaia nonahi
aratuste giroak hartuko ditu inguruotako bazter guztiak datozen egunotan / ikus 'Herriak' saila

zu hemen zaude
2017-02-24 egubakoitza / 718. zenbakia / 17. urtea

debagoieneko doako aldizkaria goiena.eus
  



egubakoitza  2017-02-24  goienA ALdizKAriA goienA ALdizKAriA  2017-02-24  egubakoitza debagoiena      32    debagoiena

Maite Txintxurreta bergara
Berriki Laudioko Udala zigortu 
dute amiantoarekin lotutako 
heriotza bategatik. La Nava, Izar 
eta Arcelor Mittal lantegiek ere 
antzeko zigorrak jaso dituzte 
amiantoa erabiltzeagatik.
nola hartu dituzue azken epai hauek? 
Oso ondo. Azkenaldian, epaike-
ta gehienak irabazten ari gara. 
Enpresek ez dute legea bete az-
ken sei hamarkadetan, eta ba-
dirudi jendea dirua ukitzen 
diozunean soilik mugitzen dela.  
erakundeak ari dira enpresak zi-
gortzen amiantoarengatik? 
Zenbait enpresak akordioak lo-
tzen dituzte. Orain gutxi, Irun-
go enpresa batek kalte-ordaine-
tan 200.000 euro emateko akor-
diora iritsi gara. Beste batzuetan 
gertatzen da ez dagoela enpre-
sarik. Horregatik eskatzen dihar-
dugu Gobernuak  fondo bat sor-
tzea, baina Madrilen esku utzi 
dute kontua. Eusko Jaurlaritza 
gai honetan erreferente izan 
zitekeen, baina ez dute nahi.
zer da amiantoa, zehazki? 
Kanpotik ekarritako mineral 
bat, urte askoan erabili dutena, 
merkea eta oso ona zelako iso-
latzaile moduan. Gehienok eza-
gutzen ditugu uralitak teilatue-
tan, hoditeriak, eta abar. Baina 
fundizioetan, barkuetan, trene-
tan, baldosetan... denean erabi-
li izan da, inongo neurririk gabe. 
ze ondorio dakartza amiantoak? 
Sortzen duen kaltea ez da be-
rehalakoa izaten, 30-40 urte pa-
sata azaltzen dira sintomak. 
Pleurako minbizia sortzen du, 

eta birikakoa, eztarrikoa eta 
peritoneokoa ere sor ditzake.  
nola frogatu gaixotasun bat amian-
toaren ondorioz sortu dela?
Medikuek beti galdetzen dute 
zenbat erretzen duzun, baina ia 
inoiz ez ea non lan egin duzun. 
Berez, Osalani partea emateko 
obligazioa daukate, baina ez 
dute egiten. Orduan, guk zer 
egiten dugu? Ba, lehenik, jakin 
gaixo horrek non lan egin duen. 
Askotan, jendea ez da jakitun 
amiantoaren inguruan lan egin 
duela. Guk badakigu non erabi-
li izan duten amiantoa, eta lo-
tura horiek egiten ditugu.
zenbat kasu artatzen dituzue?
Urtero lurralde bakoitzean ehun 
bat kasu izaten ditugu, batzuk 
gaixotasunarekin eta beste ba-
tzuk osasun zaintzan. Bestalde, 
jendea epaitegietara jo dezan 
animatzen dugu, eta sentsibili-
zazioa ere lantzen dugu.

Jesus Uzkudun. ubane madera

"Enpresek ez dute legea bete 
azken sei hamarkadetan"
jesus uzkudun amiantoaren biktimen elkartekoa
amiantoak sortzen dituen kalteez aritu da uzkudun

Debagoieneko Mankomunita-
teak industria arloko enprese-
tan energiaren kudeaketa ho-
betzeko programa berria jarri 
du martxan, 5 eta 50 langile 
arteko lantegiei zuzenduta.

Hiru puntu nagusi jorratuko 
dituzte programa horretan: 
energiaren erabileraren barne 
azterketa –instalazio, ekipo 
eta erregaien erabileraren ana-

lisia–, enpresaren pertsonala 
energiaren eraginkortasunaren 
alorrean orientatu eta ener-
giaren eraginkortasunik ezak 
sortutako kostuen balorazioa.

Egitasmo honetan parte har-
tu nahi duten enpresek mar-
txoaren 3a baino lehen eman 
behar dute izena eta 100 euro 
ordaindu beharko dute. Izena 
eman edo informazio gehiago 
behar dutenek 943 79 30 90 te-
lefono zenbakira deitu edo en-
presa@debagoiena.eus helbide-
ra idatzi dezakete.

Energia aurrezteko 
programa martxan 
ibarreko enpresetan

Maite Txintxurreta arrasate
Euskal Herrian Euskaraz elkar-
teak antolatzen duen zortzigarren 
Euskaraz Bizi Eguna izango da 
aurtengoa. Martxoaren 18an 
ospatuko dute egun hori, eta 
aurtengoan Arrasate izango du 
kokaleku.

 "Ahalduntze ariketa praktiko" 
bezala aurkeztu dute deitzaileek, 
eta "herri euskaldunaren eta 
euskararen alde egotetik harago, 
horren alde egiteko prest gau-
dela adierazteko egitasmoa" izan 
dadin nahi dute.

gogoeta prozesua
Aurtengoa testuinguru berezian 
izango da, gainera. Izan ere, 

Euskal Herrian Euskaraz elkar-
tean Izan, egin, eragin izeneko 
gogoeta prozesuan murgilduta 
egon dira azken urtean, "be-
rreuskalduntze-prozesuak egun 
bizi duen apalaldiak, bai mundu 
mailan zein Euskal Herrian ger-
tatzen ari diren aldaketek" era-
gindako "krisi integralari" eran-
tzuteko asmotan. 

Hala, elkartea "goitik behera" 
berrikusi eta eguneratzea izan 
da gogoeta horren helburu na-
gusia. Bada, gogoeta horretan 
jasotako guztiaren emaitza be-
zala, Euskal Herri euskaldunari 
ateak ireki izeneko dokumentua 
osatu dute.

normalizazioa helburu 
Bada, Arrasateko jaialdiak "eus-
kararen normalizazioa helburu 
duen jarduera fase berri batera 
eramateko eredu izan nahi du". 
Hala, euskaraz bizi nahi dutela 
erakutsiko dute 12:30ean Kultu-
raten egingo duten ekitaldi na-
gusian.

Hortaz, Euskal Herrian Eus-
karaz elkarteak euskaldun eta 
euskaltzale orori dei egin dio 
martxoaren 18ko hitzorduan 
parte har dezan.euskal Herrian euskaraz-eko Koldo zarate eta iñaki Telleria, aurkezpenean. e.h.e.

arrasaten egingo dute 
Euskaraz Bizi Eguna
euskal herrian euskaraz elkartearen egun handirako goizetik iluntzera arteko egitarau 
mardula prestatu dute. martxoaren 18an izango da, arrasaten, eta, hain zuzen ere, 
"euskaraz bizitzeko hautuari bultzada emateko eguna" izan dadila gura dute

• 10:30 Txupinazoa. 
Goizean, artisauen azoka

• 11:00 umeentzako jolas, 
tailer eta puzgarriak

 • 12:30 Euskaraz bizitzera 
goaz ekitaldia (Kulturaten)

 • 14:30 herri bazkaria 
azoka plazan (15 euro)

• 17:00 The hans blue 
band

• 18:00 bertso saioa: alaia 
martin, amets arzallus, 
maialen Lujanbio, Jon 
maia

• 19:30 Sakatu 
elektrotxarangarekin mural 
kalejira

• 21:30 Kontzertuak: dirty 
brothers, Willis 
drummond, ezten Giro. 
Gero, dJ Jo Ta Txo.

• Egunean zehar: Kilikiak, 
trikitilariak, dantzariak, 
Portaloiko abesbatza, 
txistulariak, kontzertuak….

euskaraz bizi 
egunaren 
egitaraua

Xabi Gorostidi debagoiena
Debagoienean aurkikuntza ar-
keologiko garrantzitsuak egin 
izan dira azken mendean zehar. 
Horren erakusle dira Lezetxikin 
aurkitutako Erdi Paleolitoko 
giza hezurrak eta Labeko koban 
aurkitutako lehen Cro-Magnon-
go gizakiaren kulturako aztarnak. 

Baina non gordetzen dituzte? 
Nola kontserbatzen dira denbo-
raren eraginez ez kaltetzeko? 
Irunen dagoen gordailuan, Gi-
puzkoako Ondare Higigarriaren 
Zentroan daude, eta bertan egi-
ten den kontserbazio lana gizar-
teratzeko asmoz, bisita gidatuak 
antolatzea erabaki dute.

Hilabete bakoitzeko azken egu-
bakoitzetan izango dira, otsai-
letik ekainera bitartean. 17:00eta-
tik 18:00etara gazteleraz eta 
18:00etatik 19:00etara euskaraz. 
Ondare kulturalean doktore  
Urkiri Salaberriak eta Mari Jose 
Larrañaga historialariak gida-
tutako bisitak izango dira. Ber-
tan ez dira pieza arkeologikoak 
edo historikoak aztertuko, horiek 
kontserbatzeko metodologia eta 
lana izango dira-eta protagonis-
tak. Besteak beste, hezetasun 
mailaren garrantzia landuko 
dute. Hala, %20ko hezetasuna 
edo zuzenean ur azpian man-
tentzea behar duten  piezen atze-
ko lana erakutsiko dute. 

lezetxiki hizpide asteon
Astelehenetik gaur arte, Aran-
zadiren XV. Arkeologia Jardu-
naldiak egin dituzte Donostian.  
Jardunaldiei hasiera emateko, 
Alvaro Arrizabalaga arkeologoak  
Lezetxikin azken 20 urteetan 
egindako lanari buruzko hitzal-
dia egin zuen. 

"Zaila izan da hogei urteko 
lana ordubeteko hitzaldi batean 
laburbiltzea. Lehenik eta behin, 
Bixente Barandiaranek eginda-
ko lana aipatu eta erreleboa zein 
puntutan hartu genuen azaldu 
nuen. Jarraian, estratigrafiari 
lotuta argi ez zeuden mailak 

argitzeko egindako lana aipatu 
nuen, eta kobazuloaren krono-
logia josteko egindako urratsak 
landu nituen. Amaitzeko, hogei 
urte hauetan egindako aurki-
kuntza garrantzitsuei errepasoa 
egin nien. Besteak beste, urkia-
ren sagutxoa, mikro-ugaztunak, 
makakoa eta Neandertalgo gi-
zakiek itsasoan bildutako mas-
korrak aipatu nituen. 

Donostian egindako hitzaldia 
Eskoriatzako museoan errepi-
katuko du martxoaren 21ean. 

"San Telmokoa gazteleraz egin 
nuen, eta bukatu bezain pronto 
Eskoriatzan euskaraz egiteko 
proposamena egin zidaten". 

bisita gidatua lezetxikira
Bixente Barandiaranen bizitza 
aditzera emateko ekintzen ar-
tean, Udalak Lezetxikira bisita 
gidatua antolatu du maiatzaren 
7rako. Udalako Ingurumen Es-
kolak gidatutako saioa izango 
da eta udal webgunean edo BAZen 
eman beharko da izena. 

gordailuan dauden pieza historikoak apaletan sailkatuta. urKiri SaLaberria

gordailuko langile bat mantentze-lanak egiten. urKiri SaLaberria

Ondare arkeologikoaren 
atzeko lana bistaratuz
lezetxikiko eta labeko kobako aztarnak altxortzat jotzen diren lekua irungo gordailua 
da. kontserbazio lan horiek nola egiten dituzten erakusteko bisita gidatuak antolatu 
dituzte hileko azken egubakoitzetarako, eta lehena gaur izango da
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imanol Beloki debagoiena
Gipuzkoan sortutako elkartea 
da Nagusilan, Donostian, 1995ean, 
eta, irabazi asmorik gabe, bo-
rondatez joaten den jendeak 
osatzen du taldea. Nagusilan 
erakundeak adin nagusikoen 
giza boluntariotza egiten du, 
eta zaharren egoitzetan, ospita-
leetan, eguneko zentroetan… 
adin nagusiko pertsonak ani-
matzea, entretenitzea eta haiei 
laguntzea dute helburu. Bolun-
tariotza egiten dutenen beharrak, 
aldiz: pertsona nagusiak zaintzea, 
laguntzea, kalera paseoan ate-
ratzea, haiekin berbetan jardu-
tea, enkarguak egiten laguntzea, 
karta-jokoan aritzea… dira, 
besteak beste, egiten dituzten 
lanak, oinarrian, pertsona na-
gusiak bakardadetik ateratzeko.

Debagoienean hamabi zentro 
daude eta hamar egoitza kon-
trolatzen dituzte Nagusilan era-

kundeko kideek. Arrasaten, 
esaterako, Iturbiden, San Juan 
de Diosen, Santa Agedan, Uri-
beko eguneko zentroan, azokan 
eta Goienetxen. Aretxabaletan, 
GSR zaharren egoitzan; Esko-
riatzan, Aita Menni eguneko 
zentroan eta Jose Arana zaha-
rren egoitzan; eta Aramaion, 
Lurgorri eguneko zentroan. 
Honela azaldu du Tomas Atxak, 
Nagusilaneko Arrasateko ardu-
radunak: "Debagoienean hainbat 
herritan egiten dugu lan; Iba-
rrako herrietan, hain zuzen ere. 
Izan ere, Oñatikoa eta Bergara-
koa ez dugu guk eramaten. Guz-

tira, 94 boluntario ditugu, eta 
belaunaldi errelebo beharra 
dugu; izan ere, beti dago arreta 
eta zaintzarako boluntario gehia-
goren beharra, eta, gaixotasunen 
ondorioz, asko ezin izaten dira 
etorri…". Bestalde, Atxak azpi-
marratu du boluntarioen gehien-
goa emakumezkoek osatzen 
dutela, eta gizonezko gehiagoren 
beharra dutela.

Zentro bakoitzak erabakitzen 
du zein pertsonak behar duen 
atentzioa, eta boluntariotzara 
joaten direnenei, hala, helaraz-
ten diete. Horrez gain, bolunta-
rio batzuk gehiago inplikatzen 
dira beste batzuk baino. Hone-
la azaldu du Atxak: "Iturbide 
egoitzara taldetxo bat goizero 
joaten da, gurpil aulkietan dau-
denak mezetara eramatera, eta 
hiru edo lau emakume bertan 
izaten dira egunero adin nagu-
sikoei kapillara eramateko ger-

tu. Beste batzuk egoiliarrak 
paseoan ateratzera, karta-joko-
ra, enkarguak egiten laguntzen 
eta bestelakoetan izaten dira 
egoiliarrekin arratsaldeetan. 
Hamabi laguneko beste talde 
bat astero joaten da Aita Men-
nira eta San Juan de Dios ospi-
taleko gaixoengana hilero joaten 
gara".

Hainbat ekintza urtean zehar 
Musika eta antzerki taldeek 
boluntario gisa hainbat ema-
naldi eskaintzen dituzte urtean 
zehar. "Zentro bakoitzean bi 
egiten ditugu, hogei urtean. Jose 
Mari Soroa musikari donostia-
rrak, esaterako, 84 urte ditu, 
eta euskal kanta eta denetariko 
kanta ezagunez dantzan jartzen 
ditu askotan egoiliarrak. 1.100 
emanalditik gora eskaini ditu 
gurekin, eta asko inplikatzen 
den musikaria da. Jose Ignacio 

eta Roberto musikariak ere etor-
tzen zaizkigu, eta Zumarraga-U-
rretxuko Jotero taldea ere gure 
ekimenaren parte da". Musikaz 
gain, antzezlanak ere izaten 
dituzte egoiliarrek, Oñatiko 
Ikusi Makusi taldekoenak, esa-
terako, eta, ikuskizun eta mu-
sikaz gain, opari batzuen zoz-
keta ere egin izan ohi dute. 
"Egoiliarrentzat, garrantzitsua 
da halako ekintzak egitea. Mu-
sika eta dantza oso gustuko iza-
ten dute eta bizitza ematen die…".

boluntario izateko 
Erakundeak dituen boluntario 
gehienak erretiratuak dira, bai-
na gazteak ere izan daitezkeela 
boluntario adierazi du Atxak. 
Eta gaineratu du 70 urtetik go-
rako boluntarioak direla batez 
beste Debagoienean ari diren 
boluntarioak. Hala ere, ez du 
baztertzen gazteagoak direnak 
ere elkartera hurbiltzea.

Hala, Nagusilan elkartearen 
parte izan nahi duenak Arra-
sate pasealekuan duten egoitza-
ra gerturatu, 943 25 09 90 tele-
fono zenbakira deitu edo nagu-
siarrasate@hotmail.com helbi-
dera idatzi dezake.

Javi Heriz boluntarioa gizon nagusi bat paseatzen. TomaS aTxa

Boluntariotzarako 
errelebo beharra

"urTEan zEHar 
HOGEi EkinTza 
inGuru EGiTEn 
diTuGu, MuSika EdO 
anTzErkia EkarriTa"

"BElaunaldi 
ErrElEBOa BEHar 
duGu, diTuGun 
BEHarrak 
ESTalTzEkO"

ibarrean 94 pertsonak egiten dute boluntariotza, zaharren egoitzetan, ospitaleetan 
eta eguneko zentroetan. nagusiak zaintzea, laguntzea, kalera paseoan ateratzea, 
haiekin berbetan jardutea eta, bereziki, irribarre bat ateratzea dute helburu

Tomas atxak 15 urte darama 
nagusilanen eta boluntariotzak 
duen garrantzia azpimarratu 
du, gaur egun jendearen 
beharra dutela gaineratuta.
Erakunde honen asmo 
nagusia zein da? 
egoiliarrei aurpegia aldatzea 
da boluntariotzaren helburu 
nagusia. haiekin momentu bat 
pasatzea, eta laguntasuna 
ematea.
Boluntario gehienak 
erretiratuak al dira? 
bai, eta, gainera, ditugun 
boluntarioen gehiengoa 
emakumezkoa da, baina 
badugu Javi heriz bezalako 
gizonezko boluntario 
azpimarragarria. hark, 
esaterako, 110 ordu inguru 
egingo ditu hilabete batean, 
eta, gutxi gorabehera, 115 
ordu izaten dira batez beste 
boluntario batek egiten dituen 
orduak urte batean. hala ere, 

gizonezkoen beharra dugu, 
baita errelebo baten beharra 
ere, jende gazteagoarena.
Ekintza ugari urtean zehar; 
hurrengoak zeintzuk izango 
dira? 
musika emanaldia izango dugu 
aramaioko Lurgorri eguneko 
zentroan eta ondoren 
arrasateko iturbide egoitzan. 
otsailaren 28an izango da, 
inauteri-martitzenean, 
17:00etan. aramaion  
amaitzean, iturbidera joango 
gara gero.

i.b

"egoiliarrei aurpegia aldatzea da 
boluntariotzaren helburu nagusia"
tomas atxa nagusilan erakundeko arduraduna

Ireki, Abrir, Ouvrir

IñIgo AlbErdI, JuAn luIs bArrutIA 
EtA AmAgoIA ArIstEgI
debagoiena

Orain dela hilabete batzuk, 
Euskal Herriko langileok 
Ireki ekimena jarri genuen 
martxan.

Honen helburua euskal 
preso eta iheslariak etxeratze 
bidean jartzea da. 

Horretarako, lan eremu 
desberdinetan sinadura 
bilketari ekin diogu, presoen 
etxeratzearen gaia eragile 
desberdinen lehentasuna ere 
izan dadin.

Ulergaitza egiten zaigu 
presoek eta hauen senide eta 
lagunek pairatzen duten 
egoera; are gehiago, orain 
dela bost urte borroka 
armatuari behin betiko 
amaiera eman zitzaiola 
kontuan hartzen badugu.

150.000 sinadura bildu nahi 
ditugu, inoiz egin den 
sinadura bilketa handiena 
lortzea da erronka. 

Ez da apustu samurra, 
lantoki guztietako pertsona 
ororengana heldu nahi 
dugulako; lan zentroetako 
langileak, etxez etxeko 
zaintzan dabiltzanak, 
pentsiodunak, 
kooperatibistak,   
autonomoak, langabeak edota 
lana topatu ezinik dabiltzan 
gazteak inplikatu nahi  
ditugu. 

Norbanakoak egindako 
urrats txikien batuketak 
urrats kolektibo erraldoia 
ekar dezake. 

Denon ekarpena 
beharrezkoa da, euskal preso, 
iheslari eta deportatuak 
etxeratzeko.  

Gure helburuaren bidean, 
20.000 sinadura batu ditugu. 

Hemendik eta ekaina 
bitarte, baduzu aukera zure 
aletxoa jartzeko, sinadura 
bitartez edota zure lantokira 
hurbildu ez bagara gurekin 
harremanetan jarriaz. 

Denon artean posible egin 
dezagun.

Leihotik begira ezazu

mAlEn ugArtE
oñati

Igande iluntze batzuetan 
moduan, Salvados telebista 
saioa ikustera eseri nintzen 
aurrekoan.

Oraingo honetan, beste 
askotan ez bezala, banekien 
zeri buruz hitz egingo zuten, 
eta, gaiak ukitu baino gehiago 
eragin egingo zidalako, irrika 
deseroso bat neukan.

Konektatuta deitu zioten 
erreportajeari. 

Sare sozialek gure 
egunerokoan zein nolako 
lekua okupatzen duten eta 
nola ja gai hau arazo 
bilakatzen dabilen aztertu 
zuten. 

Instagrameko erabiltzaile 
izanda, errealitate hori 
ezagutzen/erabiltzen nuen; ez, 
ordea, on ezaren alderdia, 
terapian zeuden gazteen 
egoera. 

Positibismo soziala 
erakustearen egungo moda. 

Zygmunt Baumanekin itxi 
zuen saioa Evolek, eta 
filosofoaren egia burutik 
kendu ezinda ekin nion lerro 
hauek idazteari. 

Zioen nola gure umeei –eta 
ez hain umeei– oparitu 
diezaiokegun gauzarik 
preziatuena denbora den, 
teknologia izan barik. 

Denbora hutsa eta ez 
denbora bete beharra. 

Denbora umeei eskaintzeko, 
gure zaharrei, gurasoei, 
lagunei, hain lagunak ez 
direnei, gizarteari, herriari, 
gure buruei, eta ezerezari. 

Noiz pasatu gara denbora 
pasatzetik denbora 
okupatzera? 

Aisialdia antolatu 
beharreko denbora bihurtu al 
zaigu?

Nire buruari zartako gutxi 
ez, eta hara non saioa bukatu 
eta gutxira auto baten 
iragarkiarekin beste 
muturreko bat.

Gazte bat goibel ageri da 
bideoan kotxeko leihotik 

paisaiari begira mugikorra 
eskuetan duela, ahots batek 
denbora leihotik begira ez 
galtzeko esaten dionean. 
Orduan, mugikorra hartu eta 
Game of Thrones ikus 
dezakeela ikustean irribarrea 
marrazten zaio aurpegian. 
Toma. 

Bat-batekotasuna, azkar 
bizitzeko eta lan egiteko 
ohitura gogaikarria. 

Uneoro konektatuta eta on 
line egon beharraren presioa, 
dena jakin beharra. 

Eta bat-batean etxera 
Aktualitatearen gakoak 
izeneko astekariaren aitortza: 
"Egunero bat-batean 
gertatuak diruditen albisteen 
oinarriaz gehiago jakiteko 
astekaria, albisteok hain 
ustekabean harrapa ez 
gaitzan". 

Gain-estimulazio eta 
gain-informazioaren sasoian 
zer egin eta nola jokatu 
jakingo bagenu, uste dut 
leihotik begira denbora-pasa 
egongo zenik ez zela faltako.

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 industrialdea F-0-10
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 industrialdea F-0-10
tel.: 943 71 21 12
www.zenbaki.eus
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
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@uribesalgo.es
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goienak ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane madera.

erredakzio batzordea 
eneko azkarate, ubane madera, 
monika belastegi, mirari altube.
zuzendari komertziala 
mireia larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

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

sailetako arduradunak 
xabi urtzelai (kirola), aitziber 
aranburuzabala (kultura), 
leire kortabarria (ekonomia).

maketazioa 
imanol soriano, aitor lagoma.
Publizitatea 
amaia mundiñano, 
ziortza martin, imanol elortza, 
jokin uribeetxeberria.
administrazioa 
ane berezibar, iratxe bengoa, 
nerea artola.

HarPidetza 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

Publizitatea 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

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

leintz gatzagako
udala

Kulturola egitasmoak Union Cerrajera izenari eustea nahi du 
Arrasate Zientzia Elkarteak. Hala irakurri dut #Puntua 
astekarian.

Gogoan daukat, milurtekoaren hasieran-edo, Zerrajerako 
museo-proiektuaren harira, Juan Ramon Garairekin nola ibili 
ginen artean han ziren makina artean. 

Zelako mimoz azaldu zigun Arrasate Press-en eta ATBn 
ondare hura gordetzea zein garrantzitsua den 
mondragoetarrentzat.

Gogoratu dut Antzuolan ere bazela desagertu zen jardun 
ekonomikoa: larrugintza. 

Eta garai batean zurrategia gordetzeko egitasmoa ere egon 
zela. 

Kalegoin zegoen eraikinak ez zuen zutik iraun –Bizkaiko 
Foru herrian dagoen eraikinaren oso antzekoa, bide batez–; eta 

erreferentzia hori barik, 
oroimena gordetzeko aterpe 
barik, zaila da inongo 
memoriari eustea. 

Antzuola.com webgunean 
esaten den moduan: "Industria 
horren azken aztarnak 
Telleria kokatuta zegoen 
eraikinean geratzen ziren, 

baina toki horretan etxe berriak egin zirenean ezkutuan geratu 
ziren". 

Izenari eusteak badu izanaren aldarrikapenetik asko; salaketa 
egiteko bada ere. Astra kulturguneak (Gernika-Lumo), 
esaterako, horixe egin zuen. Armagintza enpresa izan zen, 
harik eta itxi zen arte. Ezaguna zen horregatik eta, urte asko 
igaro diren arren pistolarik egin ez dela han, oraindik ere 
gogoratzen da: bonbardatu ez zuten Gernikako eraikin bakarra. 
Gaur egun, baina, Astra sormenerako eta kulturaz gozatzeko 
erreferentziazko fabrika bilakatu da. Badira 10 urte okupatu 
zutela lantegi zaharra. Bada hamarkada bat hiltzeko makinak 
egiteko zen lanlekuak bizitzeko eta gozatzeko proiektuak 
sustatzen eta elkarbanatzen dituela.

Gure herriko ekonomiaren parte izan ziren fabrika haiek 
gure kulturaren parte gisa. Are, ondasuna sortzeko balio izan 
zuten eta ondare bilakatu dira. 

Sarrailak ez baitira soilik ateak ixteko.

Ateak zabaltzeko 
sarrailak

zabalik

mArIJo dEogrAcIAs

GurE HErrikO 
EkOnOMiarEn parTE 
izan zirEn faBrikak 
GurE kulTurarEn 
parTE GiSa ZukugAIluA

debagoiena

Batzuek ahaleginak eta bi 
egiten dituzten bitartean, 
beste batzuek berdin 
jarraitzen dute, XXI. mendean 
gaudela konturatu ere ez dira 
egiten.

Nola liteke, oraindik ere, 
mota horretako mozorroak 
egotea merkatuan? Erizaina, 
suhiltzailea... ematen du 
mende bat atzera egin dugula. 
3-4 urteko neskatilek horiek 
janzteak ez dauka ez hanka, 
ez buru. Debeka ditzatela 

mozorro mota horiek, 
behingoz!

Edozelan ere, hau guztia 
esanda, gurasoek ere 
erantzukizun maila handia 
daukate: euren esku dago 
horrelako mozorro sexistak 
erosi edo ez.

Sala ditzagun mozorro 
sexistak!

PEdro
debagoiena

Inauteriak irudimena 
askatzeko jaiak dira eta, nire 
ustez, ez litzateke mugarik 

egon beharko mozorroak 
aukeratzeko orduan.

Hori bai, mesedez, ez 
ditzagun umeak holako 
mozorroekin jantzi. 
Lotsagarria da. Zelan daude 
salgai? Nork baimentzen du 
horrelakoak saltzea? 
Gobernuak? Jantzi gehienak 
kanpotik etorrita, ezin al dira 
kontrolatu?

Nagusiek egin dezatela gura 
dutena, jantz dezatela gura 
dutena, baina, mesedez, ez 
ditzagun gure umeak lelotu 
eta sexismoan hezi.

zeuk esana

HurrEnGO zEnBakian: auziTEGi GOrEnak dEBEkaTu EGin du facEBOOkEkO arGazkiak BaiMEnik 
GaBE arGiTaraTzEa. iritzia emateko posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / Webgunea: goiena.eus.

Mozorroak, sarritan, tematikoak izaten dira mutilendako 
eta horien bertsio sexyak, berriz, neskatilendako

larraitz zeberio oñati
Maider Arregi bertsolariak 
(Oñati, 1996) XVI. Abra saria 
irabazi du. Oñatiarrak Joanes 
Illarregi leitzarrarekin jokatu 
zuen buruz burukoa. 
lehenengo eta behin, zorionak! 
zer da abra sariketa? 
Eskerrik asko! Abra sariketa 
bertsolari gazteendako 
Algortan urtero antolatzen 
duten txapelketa bat da. 
Lehenengo aldiz hartu dut 
parte. Ez nengoen egonda.
iritsi eta txapela jantzi.  
Gustura egin nuen bertsotan 
eta gaiak orokorrean 
interesgarriak iruditu 
zitzaizkidan. Egia da, baita 
ere, kontzentratzeko arazoak 
izan nituela: ostiral gaua zen, 
afalostea... nekea sumatzen 
nuen, baina lortu nuen horri 
kontra egitea. 
Peru abarrategi, txaber altube, 
ane beloki, joanes illarregi eta 
unai mendiburu bertsolariekin 
batera aritu zinen. ondo ikusi 
zenituen?   
Joanes Illarregi geratu zen 
bigarren, eta oso-oso ondo 

ibili zen. Besteak ere bai. Uste 
dut oso maila ona egon zela.
aramaioko Peru abarrategi nola 
ikusi zenuen? 
Oso ondo baita ere. 
Hirugarren geratu zen. 
Pentsatzen dut Arabako 

txapelketa dela-eta 
entrenatzen ibiliko dela, eta 
igartzen zen. Umorez eta gaiei 
ondo erantzuten ikusi nuen.
gaiak interesgarriak irudi 
zitzaizkizula esan duzu. zeintzuk, 
adibidez?

Zortziko handian amamaren 
eta bilobaren paperean jarri 
gintuzten; egoitzara amama 
bisitatzera joaten ez den 
bilobaren eta haren 
amamaren arteko 
elkarrizketan. Betiko gaia da, 
baina niri asko gustatzen 
zaizkit horrelakoak. Puntuka, 
berriz, bakoitzari buruzko 
galderak erantzun behar izan 
genituen, eta asko eskertu 
nuen detailea.  
denbora luzea eskaintzen diozu 
bertsolaritzari gaur egun? 
Egia esan, ez. Ikasketak 
direla-eta Donostian bizi naiz 
orain, eta saiatzen naiz astean 
behin bertso eskolara joaten, 
errutina bat mantentzeko. Ez 
dut galdu gura. Gainerakoan, 
baditut saiotxo batzuk, eta 
saiatzen naiz horietan 
disfrutatzen. 
aurreikusten duzu epe laburrean  
bestelako sariketaren batean 
parte hartzea? 
Bai. Apirilaren 1ean jokatuko 
den Osinalde bertso sariketan 
parte hartzeko asmoa daukat. 
eta saio hori prestatzeko asmorik 
badaukazu? 
Bai, baina, egia esan, ni ez 
naiz prestaketa bereziak 
egitekoa. Ez naiz 
koadernoarekin ibiltzekoa. 
Saiatuko naiz bertso eskolara 
astean bitan joaten. Nahiago 
izaten dut bertso eskolara 
joan eta han ariketak egin.

Maider Arregi txapela buruan Albeko lehendakari Trino Azkoitiarekin. aLbe.euS

"Ditudan bertso saioetan 
disfrutatzen saiatzen naiz"
maider arregi bertsolaria

protagonista

ArAtusteAk 
2017
goienA telebistA
HEMEN DEBAGOIENA
aSTeLehena, 18:00, 20:00, 22:00
'jAIAk' SAIO BEREZIA
eGuazTena, 21:30

zu hemen zaude

hau be badogu!

Aste honetatik aurrera, 
Goiena Instagram sare 
sozialean jarraitzeko aukera 
izango dute erabiltzaileek. 
Bertan, besteak beste, 
Goienaren eguneroko 
zereginak, argazki bereziak 
eta Debagoieneko txoko 
ezberdinak zabaldu ditugu, 
astero. Goiena Komunikazioa 
Taldearen kontu ofiziala 
goiena.eus da.

Goiena, Instagram sare 
sozialean ere bai 

Eguaztenean eskaini zuten 
presidente eta lehendakari 
ohiek hitzaldia, eta Kursaala 
lepo bete zen. Sare sozialak 
ere iruzkinez bete ziren, eta 
#IbarretxeMas traola trending 
topic bilakatu zen. Hona 
hemen Juan Jose Ibarretxeren 
txioetako bat:

@LHKibarretxe: "Kursaal 
jauregia gainezka Artur 
Masen hitzaldirako. 
Parte-hartzeko eta ezagutzeko 
gosea daukan herria gara...". 

Masen eta Ibarretxeren 
hitzaldia, hizpide
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Eneko azurmendi arrasate
Urteroko ohiturari eutsiz, aur-
ten ere badatoz Aratusteak, eta, 
ohi bezala, zapatua eta marti-
tzena izango dira egun berezie-
nak.

Bihar, zapatua, 12:00etan he-
rriko plazan egingo den pre-
goiarekin eta ondorengo desfi-
learekin emango zaie hasiera 
Aratusteei. Arrasateko dultzai-
neroek irakurriko dute pregoia 
aurten, eta, bide batez, haiek 
izango dute ardura taberna, 
mozorro eta karroza onenen 
saria erabakitzeko. Iñaki Gu-
rrutxaga Harristi Aratustezaleak 
parte hartzeko dei egin die he-
rritarrei. "Eguerdiko desfilea 
oso polita izaten da eta herri-
tarrei parte hartzera eta mozo-
rrotzera animatu nahiko nituz-
ke, denon artean giro ederra 
osatu dezagun", adierazi du.

Horrez gain, Harristi-k uste 
du ez daudela behar beste lokal 
karrozak prestatzeko eta horrek 
zaildu egiten duela kalean ikus-

tea. "Lokal egokiak edukiz gero, 
jende asko animatuko litzateke 
karroza gehiago egitera", na-
barmendu du.

Aurten ere, azken urteetan 
ohiko bilakatzen ari den mo-
duan, ez da herri bazkaririk 

egongo. "Orain dela lau urte 
antolatu genuen azkeneko aldiz 
herri bazkaria. Indartsu hasi 
ginen kuadrilla batzordean, bai-
na, azkenaldian, lau pertsona 
bakarrik ibiltzen ginen. 700 per-
tsona ikusten dituzu bazkaltzen, 

eta hori guztia antolatzeko jen-
dea behar da. Azken finean, 
erreta bukatzen duzu", adierazi 
du Aratustezaleak.

Azkenik, azaldu du Arrasaten 
Aratusteetan egoten den giroa 
hobetuz badoa ere, oraindik 
zerbait falta zaiola. "Aretxaba-
letan, adibidez, harrigarria da 
egoten den giroa, bai karroza 
eta parte-hartzaileei dagokienez, 
baita ikusten egoten den jende 
kopuruari dagokionez ere", dio.

martitzenean, sardinaren hileta 
Dagoeneko tradizio bilakatu 
den beste ekintza bat sardinaren 
hileta da, martitzenean Aratus-
teei amaiera emateko egiten 
dena. SUDC elkartekoek hila-
bete eta erdi inguru ematen 
dute egurrez, kartoiz eta GOIENA 
aldizkariaren ale ugariz osatu-
tako sardina erraldoia prestatzen. 
Hain zuzen ere, martitzenean, 
21:00etan, su emango diote sar-
dina horri.

120 bat kilo ditu aurtengo sar-
dinak. "Kiloei dagokienez, ur-
tetik urtera arinagoak egiten 
ari garela uste dut", adierazi du 
Andoni Altzelaik, SUDC elkar-
teko kideak.

Hiru lagun ibili dira, gehien-
bat, aurtengo sardina egiten: 
Mikel Sanzberro, Juan Luis 
Arkauz eta Altzelai bera. Azken 
horrek erreleboa ez du hain 
erraz ikusten: " Ez dut samurra 
ikusten erreleboa, baina bitar-
tean guk jarraituko dugu, ahal 
dugun heinean".

iazko Aratusteetako irudi bat. Montserrat Caballe eta Freddie Mercury. imanoL Soriano

arrasateko gaiteroen 
txanda izango da aurten
badira urte batzuk urtero kuadrilla ezberdin batek irakurtzen duela pregoia eta aurten 
dultzaineroen kuadrillaren txanda izango da; horrez gain, martitzenean aratusteei 
amaiera emateko erreko duten 120 kiloko sardina prest dauka sudc elkarteak

Egun batzuk hartu ditugu 
atsedenean kulunkatzeko; 
hilabete luzez, hezurretaraino 
sartu zaigun hotza uxatuko 
duen epelaren bila abiatzeko. 
Egun batzuk guretzako, 
orainera jauzi egiteko, 
berriro joan aurretik, non 
gauden gogorarazteko, nora 
goazen amesten jarraitzeko. 
Aspaldi eskuartetik ihes egin 
ziguten liburuak 
berreskuratu ditugu, hauetan 
ordu luzez murgildu guran. 
Baina orrialdeak orduak 
baino abiadura txit 
azkarragoan pasatzen ditugu, 
eta liburuen elkartrukatzea 

baino ez zaigu geratzen 
istorio berriei eutsi nahi 
badiegu.

Lasaitasuna behar genuen 
gurean, denborari beste 
erritmo batez hitz egiteko, 
denbora beste erritmo batez 
bizitzeko. Eta tarteak tarteko, 

egunari arnas egiteko 
unetxoak lapurtu. Izan ere 
bada denbora bat zuri ere 
barne isiltasunak oihu egiten 
dizuna. Eta orain kanpoko 
haizeak, barruan xuxurlatzen 
digunarenaren antzik ez ote 
duen galdetzen diogu elkarri; 
irla batera urrutiratzeak, 
nondik bai eta nondik ez 
isolatu gaitzakeen. 

Atseden egun batzuk hartu 
ditugu, etorkizunak 
dagoeneko eskaini 
dizkigulako beste hainbat 
plan interesgarri, eta beti 
dago ondo indarberrituta 
hasi!

Indarrak hartzen

nErEA mAkAZAgA

nire ustez

Otsailak 24, egubakoitza
• 18:30 arrasate 

musikaleko ikasleen 
inauterietako kontzertua 
amaia antzokian.

Otsailak 25, zapatua
• 12:00 Pregoia biteri 

plazan eta ondoren 
desfilea txarangarekin.

• 13:00 Sari banaketa, 
plazan.

• 18:00 animazioa, 
txarangak lagunduta.

• 19:30 eta 22:30 
dantzaldia, bide batez 
taldearen eskutik.

Otsailak 26, domeka
• 19:30 Idiot Txou 

antzezlana, ados 
taldearen eskutik.

Otsailak 28, martitzena
• 17:00 mozorro desfilea, 

plazan.
• 17:00 Tomaxen 

abenturak pailazoak, 
amaia antzokian.  

• 17:30 erraldoi eta 
kilikien kalejira. 

• 19:30 dantzaldia, alaiki 
taldearekin, plazan.

• 21:00 Sardinaren hileta.
• 22:30 dantzaldia, alaiki 

taldearen eskutik.

aratusteetako 
egitaraua

Goiena komunitatea 
Txatxilipurdi / arrasate

Larunbatean eman genuen adi-
tzera Zurekin Arrasate euskal-
dunago kanpainaren baitan 
martxan jarritako txio lehiake-
tako irabazlea zein izan den. 
Honako hau izan da lehiaketa 
irabazi duen txioa: "Euskarak 
ez dauka etorkizunik ez bada 
#zurekin, oztopoak gaindituz 
arituko gara elkarrekin, etxean, 
lanean edo kalean lotsarik gabe 
ekin!".
Jon Alza izan da txioaren egilea;  
beraz, zorionak, Jon! Eta nola 
ez, Txatxilipurdi elkartetik es-
kerrak eman nahi dizkiegu txio 
lehiaketan parte hartu duten 
herritar guztiei!

Jon Alzak irabazi du 
Txatxilipurdiren txio 
lehiaketa

"EGun BaTzuk HarTu 
diTuGu aTSEdEnEan 
kulunkaTzEkO; 
HOTza uXaTukO duEn 
EpElarEn Bila 
aBiaTzEkO"   

arrasate irratia

Asteko protagonistak
Datorren astean, elkarrizketa-
ren tartean, Ekimen Emaku-
meak Elkarteak antolatu duen 
Artean erakusketaren eta Ara-
tusteen gainean egingo dute 
berba, besteak beste. Elkarriz-
keta tarteak, astelehenetik 
egubakoitzera, 11:00etan izaten 
dira.

Iseo ikusteko sarrerak
Datorren eguenean Iseoren 
kontzerturako –Kooltur Oste-
gunak– sarrerak zozkatuko 
dituzte. Iseo bera elkarrizke-
tatuko dute egueneko saioan. 
Parte hartzeko, 943 25 05 05 
telefonora deitu edota irratia@
goiena.eus helbidera idatzi de-
zakezue.

Jokin Bereziartua arrasate
Atzo eskuratu zuen, Gomiztegiko 
Artzain Eskolan, artzain izenda-
tzen duen hurritz makila Mikel 
Velascok (Arrasate, 1990). "Ilusioz 
josita eta oso gogotsu" dago ar-
tzaintzari ekiteko; Musakolako 
lurretan "kalitate handiko gazta" 
saldu ahalko duela sinetsita dago. 
zergatik sartu zinen artzain eskolan? 
Betidanik gustatu izan zaizkit 
artzaintza, ardiak eta animalien 
mundua. Aspalditik nuen buruan 
Artzain Eskolan sartzea, ahalik 
eta gehien ikasteko. Aurten ani-
matu naiz.
ofizialki artzaina zara. Pozik?
Bai, pozik. Hurritz makila jaso 
dugu, baina jasota ere, ofizio 
gehienetan moduan, bizitza osoan 
zehar joango gara ikasten. 
irailean hasita, sei hilabete egon 
zara. zer moduz eskolak? 
Oso ondo. Alde teorikoa eta prak-
tikoa landu ditugu. Animaliekin 
tratatzen ikasi dugu, albaitarie-
kin egon gara eta eurekin asko 
ikasi dugu, zelaian kudeaketa 
nola egin ezagutu dugu, esplo-
tazio ezberdinak ikusi... Dene-
tarik egin dugu. Sei hilabetetan 
ez du denbora larregi ematen 
gaietan sakontzeko, baina asko 
ikasten da. Eta ez ikasi bakarrik, 
zure proiektua aurrera ateratze-
ko laguntza eta bultzada ematen 
du Artzain Eskolak. 

zenbat lagunek hartu duzue parte 
eskoletan? nongoak dira?
Hamalau ikaskide izan gara, 
Euskal Herriko txoko ezberdi-
netatik etorritakoak. Nafarroa-
tik lau, bizkaitar bat, arabarren 
bat ere bai eta gainerakoak gi-
puzkoarrak. Debagoienetik bi 
egon gara, Iker Hernandez arra-
satearra eta ni neu. Eskolan 
batera ibili gara, baina praktikak 
leku ezberdinetan egin ditugu. 
zein da artzaintzaren egoera? 
Garai bateko artzain kopururik 
ez dago, eta ukaezina da behe-
rantz doala. Horregatik, askok 

diote ofizioa hil egingo dela. Nik 
ez dut uste hori gertatuko denik, 
artzaintza hor egongo da beti. 
Ez dut uste katea etengo denik; 
katea finagoa izango da, baina 
ez da apurtuko. 
zer duzu buruan etorkizunerako? 
Proiektu propiorik bai? 
Musakola auzoko gure lurretan 
lanari ekitea da nire asmoa, 
Zeleta baserria zenaren ingu-
ruan. Bertan artaldea jarriko 
nuke eta Udalatxeko ardiekin 
gazta egiten hasiko nintzateke. 
Kalitate altuko gazta egitea da 
nire asmoa. Orain arte ikasten 

eta lanean ibili naiz aldi berean 
eta orain, eskolak amaitu ditu-
dala, denbora gehiago izango 
dut gure lurrak txukuntzen 
hasteko. Izan ere, lan handia 
daukat aurretik.  
gazta saltzea duzu buruan, hortaz. 
bidea ez da erraza izango, ala? 
Oztopoak izango ditugu. Tra-
mite eta agiri asko beharko 
dira, baimenak, bekak eta diru 
laguntzak... Prozesu burokra-
tikoa luzea izango da, lan asko, 
baina helburua lortuko dugu.   
Proiektuak aurrera egingo duela 
sinistuta zaude, hortaz. 
Ilusioz josita eta oso gogotsu 
nago, bestela ez dago zereginik. 
Etorkizunik ikusiko ez banu ez 
nioke helduko. Merkaturatzeko 
prozesua, esaterako, zaila izango 
da; produktua ezagutzera eman, 
bezero-sarea osatu... Baina sal-
tzeko argumentuak baditut. 

Velasco, Musakolako lurretan, Dakar izeneko artzain-txakurrarekin. JoKin bereziarTua

"Makila jasota ere, ofizioa 
ikasten jarraituko dut"
mikel velasco artzaina
gomiztegiko artzain eskolaren partetik hurritz makila hartu berri, laster jarriko da lanean 
musakolan dituen lurretan; udalatxeko ardiekin egindako gazta saltzeko asmoa dauka

Udal Gobernuak bilera egingo 
du martxoaren 1ean herriko 21 
kirol talderekin, diru laguntzen 
deialdian azken bi urteotan egin 
diren aldaketen inguruan beha-
rrezkoak diren azalpenak ema-
teko. Gobernuak, "diru laguntzak 
are emankorragoak eta eragin-
korragoak" izateko, hainbat al-
daketa administratibo egin behar 
izan zituen eta horrek zalantzak 
sortu zituen taldeen artean, be-
reziki justifikazio dokumentuei 
dagokienez. Bilera horretan al-
daketak azalduko dituzte eta 
taldeek izan ditzaketen zalantzak 
argitzen saiatu. Gobernuak, iaz 
egin bezala, aurten ere 100.000 
euro bideratuko ditu kirol tal-
deen diru laguntzetarako. 

Kirol taldeen artean 
100.000 euro banatuko 
dira diru laguntzetan

Arrasaten bizi diren 
oñatiarren topaketa
200 oñatiar inguru bizi dira 
Arrasaten eta aurten ere 
elkartuko dira, martxoaren 
18an. Izena eman behar da 
Kajoi tabernan martxoaren 
12a baino lehen; 40 euro 
ordaindu behar da. 14:00etan 
talde argazkia aterako dute 
Herriko Plazan.

1939an jaiotakoak
Urteroko ospakizuna egingo 
dute martxoaren 11n. 12:30eko 
meza entzun ostean, batzokian 
bazkalduko dute; parte 
hartzeko, German 
Morenorekin (943 79 61 64) edo 
Karmelo Amozarrainekin (943 
79 59 29) egon beharra dago. 

oharrak

mikel Velascoren promozio 
berekoa da iker hernandez 
arrasatearra: "erabaki nuen 
lehen sektorean lan egitea. 
Fraisoro eskolan hasi 
nintzen, eta gero, artzain 
eskolara joatea erabaki 
nuen, ardien mundua hobeto 
ezagutzeko". eskola "ondo" 
dagoela dio, baina "motz" 
geratu zaio: "asko ikasten 
da; hala ere, esango nuke 
nahiko surrealista dela 
esatea artzain bat irteten 
dela sei hilabeteren ostean. 
Konturatu orduko bukatu 
egin da". Gazta egin nahiko 
luke, baina lehenago ikasten 
jarraitzea da haren asmoa.

Hernandez ere, 
bide beretik
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Xabi Gorostidi arrasate
2006a ezkero dago Tiburon pren-
tsa kioskoa bere jatorrizko le-
kutik kanpo: Garibai etorbideko 
taxi aparkalekuaren alboan, 
hain zuzen ere. 

2016ko azaroan, Udalak lur 
azpiko aparkalekuaren ibilgai-
luen irteera ondoan dauden hiru 
salmentaguneen ustiaketa lehia-
keta publikora atera zuen. Ple-
guetan jasotzen zenez, aldizka-
rien, egunkarien, loteriaren, 
goxokien eta fruitu lehorren edo 
bidezko merkataritzako produk-
tuen salmentara bideratutako 
negozioak izan behar ziren.

 Tiburon kioskoa izan zen 
lehiaketara aurkeztu zen auke-
ra bakarra eta saltoki gune han-
diena aukeratu zuen, Garibai 
etorbidetik gertuen dagoena. 
Kontzesioa 25 urterako egingo 
da eta urtero Udalari ordaindu-
ko dion kanona 946,79 eurokoa 
izango da. Hitzarmena sinatze-
ke dago, baina bi aldeen akordioa  
lotuta dago. 

mendi erditik gorako ibilbidea
Maiztegi familiak 50 urte baino 
gehiago daramatza aldizkari eta 
egunkari salmentan eta Arra-
saten erreferentzia dira prentsa 
kontsumitzaileen artean. 1977an 
jarri zuten kioskoa Biterin, bai-

na aurretik prentsa eskuz ba-
natzen aritzen ziren.

Tiburon kioskoa jaio zenetik 
Balanzategi-Maiztegi familiak 
ustiatu du beti, eta behin haren 
jabe izan zen Angel Balanzate-
giri zor dio Tiburon izena.

Prentsa kioskoa 1977a ezkero 
egon da Biteri plazan, errepi-
dearen albo batean. Belaunaldiz 
belaunaldi mantendu den nego-
zio familiarra izan da, eta Uda-
la pozik azaldu da berriro bere 
tokira itzultzeaz gain, Maiztegi 
familia izango delako Tiburoni 
jarraipena emango dion familia.

sanjuanetarako prest
Sanjuanetarako zabaltzea espe-
ro da. Hala ere, aurretik lanak 
izango dituzte lokalean dagozkion 
egokitzapenak egiteko. "Lokal 

berrian biltegia antolatzeko au-
kera gehiago izan ditzakegu, 
orain mugatuago gaudelako", 
adierazi du Mikel Briñasek, kios-
koko arduradunak. Angel Ba-
lanzategi sortzailearen biloba 
da, beraz, negozioari heltzen 
dion hirugarren belaunaldikoa. 

Lekuz aldatu arren, ohiko or-
dutegian jardungo dute Tiburo-
nen: astelehenetik egubakoitze-
ra, 06:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara; eta zapa-
tuetan eta domeketan, berriz, 
06:00etatik 13:00etara. 

Mikel Briñas, hainbat urtetan erabili duten kioskoaren barruan. xabi GoroSTidi

Jatorrizko lekura itzuliko 
da Tiburon kioskoa
biteriko aparkalekuen irteera alboko lokaletara mugituko dira. sanjuanetarako 
zabaltzea aurreikusten da, egokitzapenak egin ostean. kioskoaren historiari 
jarraipena emanez, maiztegi familia izango da lokalaren ustiaketaren arduraduna

biteri plazako beste bi saltokiak oraindik libre daude. 25 urterako 
adjudikazioa eskaintzen du udalak, 900 eurotik beherako urte 
osoko kanonaren truke. obra saltokia eskuratzen duenak ordaindu 
beharko du eta interesatuek hirigintza Sailera jo dezakete. 

beste bi lokalak alokatzeko aukera

guztira hiru lokal daude aparkalekuen irteerako blokean. mirari aLTube

Jokin Bereziartua arrasate
Monterron parkeko altxor bota-
nikoaren harribitxi famatuenak 
diren sekuoiak albiste dira be-
rriro ere, Arrasate Zientzia El-
karteari esker. Bost sekuoien 
artean altuena zein den neurtzen 
dihardute AZEko Anton del Cam-
po ingeniariak eta Juan Mari 
Osinaga aparejadoreak. "Del 
Campok susmoa du agertokiaren 
ezkerraldean dagoen sekuoiaren 
ondoan dagoen plakan jartzen 
duen datua, 40 metro neurtzen 
duela dioena, ez dagoela ondo. 
Uste du altuagoa izan daitekeela, 
eta bestea ez dagoenez neurtuta, 
biak neurtuko ditugu. Horrela 
jakingo dugu zein den sekuoiarik 

altuena. Betidanik izan dira dei-
garriak eta gure herriaren biho-
tzean daude, gainera", dio AZE-
ko kide Xabier Bengoak. Taki-
metro baten laguntzarekin eta 
kalkulu trigonometrikoen bidez 
jakingo dute zein den garaiera 
zehatza. Atzo, eguena, egin zi-
tuzten takimetroarekin lotutako 
neurketak, eguraldi egokia apro-
betxatuta. Datozen egunotan, 
berriz, trigonometria aplikatuko 
dute, neurria jakiteko. Datorren 
astean jakinaraziko dute emaitza. 

"akats bat" bat babesterakoan 
Bestalde, datu bitxi bat ere eman 
du Del Campok, agertokiaren 
ezkerraldeko arbolaren gainean, 
"Gipuzkoako altuenetakoa izateaz 
gain, oso garrantzitsua da. Hesi 
batez babestua dagoena baino 
garrantzitsuagoa; badirudi akats 
bat izan zela, ezkerrekoa zen 
babestu beharrekoa. Hau da, 
kartelaren ondokoa da babestu 
behar zena". Altuerari dagokio-
nez, hark uste du 40 metro baino 
altuagoa izango dela: "Aldea me-
tro erdikoa bada ez da ezer ger-
tatzen, baina bost metro gehiago 
dituela frogatzen badugu, mere-
ziko luke neurketa egitea".

Porra, monten, baina sekuoiekin  
Herrian gaiak eman duen zere-
sanaren adierazle da Anton Del 
Camporen semeak, Iban Del Cam-
pok, porra bat abiatu duela: 
"Apustuari saltsa apur bat jarri 
gura izan diogu, egubakoitzekoa 
txikiteo ezberdin bat izan dadila". 
Monte tabernan da porra: "Orain 
arte ezagunak izan dira Monteko 
ziklismo porrak eta horregatik 
bururatu zitzaidan bertara jotzea; 
proposamena onartu zuten". Par-
te hartzeko bost euro ordaindu 
beharko dira, eta sekuoia altue-
naren metro kopurura gehien 
hurbiltzen direnak izango dira 
irabazleak. Lehen saridunaren-
tzat botearen %50 izango da, 
bigarrenarentzat %30 eta hiru-
garrenarentzat %20. 

AZE elkartekoak, baina, apus-
tuaren aurrean argi utzi gura 
dute eurek duten "interes baka-
rra" dela sekuoien garaieraren 
gaineko "informazio zehatza" 
ematea; eta neurketa "eskarmen-
tu profesional handia duen tek-
nikari kualifikatu batek" egingo 
duela. "Arrasate Zientzia Elkar-
teak neurketaren bueltan sortu-
tako apustuekin batere zeriku-
sirik ez du", bukatu dute.Takimetroarekin Monterrongo sekuoiak neurtzen, atzo, eguena. ubane madera

Hasi dira sekuoien 
neurketa-lanak egiten
arrasate zientzia elkartekoek atzo hasi zituzten monterron parkeko bi sekuoien 
garaiera zehatzerako neurketa-lanak; takimetroa baliatuta, irinarekin 17 
neurketa-puntu markatu eta emaitza formula matematiko batekin aterako dute
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ane Vitoria arrasate
Arrasate Musikaleko hainbat 
taldek parte hartuko dute eki-
taldi horretan. Besteak beste, 
banda gaztea, orkestra gaztea, 
haize-egur taldea, hari taldea, 
talde gaztea eta talde mistoa 
entzuteko aukera izango da; 
horrela, guztira 100 ikasle bai-
no gehiagoren parte hartzea 
bultzatuta. Arrasate Musikalen 
ekintzen arduradun Edorta Aias-
tuiren esanetan: "Joko diren 
piezak entzuteko oso atseginak 
izango dira eta aproposak Ara-
tuste  jaiak girotzeko". Kontzer-
tu horretan, ikasleek era asko-
tako musika piezak eskainiko 
dituzte; besteak beste, Benito 

Lertxundiren Baldorba, Ramms-
tein taldearen Das Model abes-
tia eta Rasmus, D. Friozi eta M. 
Dawe taldeen kantak entzuteko 
aukera izango da. Abesti horie-
nen doinua lortzeko, hainbat 
eta hainbat instrumentuz ba-
liatuko dira musikariak: biolin, 
saxofoi, fagot, klarinete, piano, 
gitarra, eta abarrez. Ahotsak 
ere nabarmenduko dira Amaia 

Udal Antzokian; izan ere, aipa-
tutako abestiak interpretatu 
ahal izateko, abeslariak funtsez-
koak izango dira kontzertuan.  

Aratusteen jai giroarekin ja-
rraituz, Arrasate Musikalek 
beste bi ekintza gehiagori ekin-
go die: batetik, bihar eguerdiko 
hamabietatik aurrera izango 
den kalejira. Ekimen hori txa-
rangaren eskutik dator eta he-
rriko kaleetan zehar gogoz joko 
dute eguna alaitu guran. Eta, 
bestetik, martxoaren 5ean, do-
meka, Arrasate Musikaleko 
Bandak eskainiko duen Inau-
teri-kontzertua. Guztira, bede-
ratzi kantu eskainiko dituzte 
eta kontzerturako sarrerak, 

oraingoan ere, doakoak izango 
dira. Emanaldia Amaia Udal 
Antzokian izango da, 12:30ean. 
Azken ekitaldi horrekin, Arra-
sateko Bandak amaiera emango 
die aurtengo Inauteri jaiei.

'Festara' pailazo ikuskizuna
Musikaz gainera, baina, antzez-
penerako tokia ere badago Arra-
sateko Aratusteetan, Festara 
ikuskizunari esker. Tomaxen 
Abenturak pailazo konpainiaren 
eskutik datorren ekitaldi ho-
rretan, Tomax bera eta Muxu-
gorri dira pertsonaia nagusiak. 
Dibertitzeko asmotan, haurrek 
pailazoekin batera askotariko 
ekintzak egiteko aukera izango 
dute, hala nola txupinazoa, txa-
ranga, buruhandiak, batukada, 
txiste txarren lehiaketa, haur 
jolasak, su artifizialak, eta abar. 
Arrasateko Udalak antolatu 
duen antzezpen hori otsailaren 
28an izango da, martitzena, 
Amaia Udal Antzokian, eta, 4 
urtetik gorako haurrei zuzen-
duta dagoen arren, gurasoak 
eta aitona-amonak ere gonbida-
tuta daude. Ekitaldia arratsal-
deko bostetan hasiko da eta 
sarrera doakoa izango da. 

Musika nagusituko da 
aurtengo inauterietan
badatoz aratusteak, eta, haiekin batera, arrasate musikaleko ikasleek eskainiko 
duten inauteri-kontzertua. emanaldia gaur arratsaldean izango da, 18:30ean, amaia 
udal antzokian, eta sarrera doakoa da gerturatu nahi duten guztientzat 

a.V. arrasate 
Jada finkatuta dago bertan behe-
ra gelditu zen Kukai taldearen 
Oskara ikuskizunaren data. 
Maiatzaren 27an izango da, 
Amaia antzokian, 19:30ean. Di-
rua itzultzeari dagokionez, hain-
bat erabaki hartu dira: sarrerak 
Internet bidez erosi zituztenei, 
dirua euren txartelera buelta-
tuko zaie, eta, ikuskizunera joan 
nahi izanez gero, sarrerak salgai 
jartzean erosteko aukera izango 
dute. Leihatilan erositako beze-
roei dagokienez, orduan erosi-
tako sarrera ona da; hau da, 
sarrera bera izango da, baita 
eserlekua ere. Aldiz, ikuskizu-
nera joateko asmorik ez dutenei, 
dirua bueltatuko diete. Baina 
sarrera Kultura Bonuaren bi-
tartez erosi baldin bazuten, dirua 
bueltatu beharrean, beste ikus-
kizun edota zinema emanaldi 
baten truke aldatu ahal izango 
dute. Sarrerak salgai egongo 
dira gaur eguerdiko hamabie-
tatik aurrera.

Kukairen 'Oskara' 
ikuskizuna maiatzean 
izango da Arrasaten

kOnTzErTuan, 
ikaSlEEk Era 
aSkOTakO MuSika 
piEzak ESkainikO 
diTuzTE

Xabier urzelai arrasate
Mondragon Unibertsitatea liga-
ko zortzigarren garaipena esku-
ratzeko asmoz kantxaratuko da 
bihar Iturripera (18:30). Garaipen 
horrek lasaitasuna ekarriko 
luke taldera, ez bereziki larri 
daudelako, baina bai EBAri eus-
teko beste aurrerapauso garran-
tzitsu bat izango litzatekeelako: 
"Gure atzetik datoz, baina par-
tidu zaila izango da. Azkenaldian 
etxean baino kanpoan gabiltza 
maila hobea erakusten, baina 
partidu oso garrantzitsua da, 
irabazi beharrekoa. Burgosko 
taldeak jokalari berri bat fitxa-
tu du, EBAn hamabi urtetako 
esperientzia daukana, eta ikus-
teko dago ze maila emango du-
ten", adierazi du Larreategik 
aste barruan.

minutu madarikatua 
Burgosen kontra ahaleginduko 
dira joan den asteko partiduko 
azken minutua ahazten (64-63): 
"Partidu amaieran kontrarioak 

aitortu zigun guk galdu genue-
la partidua. Minutu bat faltan 
6 puntuko aldea geneukan, bai-
na txarto kudeatu genuen azken 
minutu hori. Azken jokaldian 
ere gurea izan zen baloiaren 
jabetza, baina pare bat akats 

egin genituen. Gertatzen diren 
gauzak dira, eta ikastea baino 
ez zaigu geratzen, partidua oro-
korrean borobila izan zelako. 
Dena dela, taldearen dinamika-
rekin oso pozik nago, ondo ga-
biltza lanean".

Arantzabal, iaz Valle de eguesen kontra jokatutako partiduan. Goiena

puntu batengatik galdu 
izanari buelta ematera
muk sailkapenean postu bat atzerago dagoen burgosko unibertsitatearen kontra 
jokatuko du bihar iturripen (18:30); larreategik taldearen dinamika ona azpimarratu 
du, nahiz eta mingarria izan zen joan den asteko porrota: "guk galdu genuen lehia" 

X.u arrasate
Arrasateko futbol harrobiarekin 
egiten duten heziketa lanaren 
barruan, Mondrak hainbat ber-
baldi antolatu izan ditu orain 
arte; adibidez, elikaduraren gai-
nekoak. Eta, oraingoan, droga-
menpekotasunaren gaiari hel-
duko diote: "Ez da gai horrekin 
bereziki arduratuta gaudelako, 
ez dugu gurasoen artean alar-
marik sortu gura, baina bai uste 
dugu aditu baten eskutik gazteei 
drogen gainean berba egitea 
positiboa dela, drogak hor dau-
delako", adierazi du Ramon Az-

karatek. "Mondra osatzen dugun 
jokalari eta familiak substantzia 
toxikoen kontsumoari buruz 
informatzea eta kontzientziatzea 
da helburu nagusia".

Hala, Eman ostikada bat dro-
gei lelopean, eta Aita Menni 

ospitalearekin elkarlanean, ber-
baldia egingo dute martxoaren 
8an, Kulturaten (17:30). 

vicente Hueso adituarekin 
Hizlaria Vicente Hueso Corral 
Aita Menni Ospitaleko psikolo-
go klinikoa izango da. Aita Men-
nik, Huesoren eskutik, urteak 
daramatza horrelako bilguneak 
eskaintzen Gipuzkoako ikaste-
txeetan eta kirol zentroetan. 
Saioa hezitzaileei eta gazteei 
dago zuzenduta, batez ere, 13 
eta 18 urte arteko gazteei, eta, 
hain zuzen, drogekin eta haien 
ondorioekin lotutako gaiak az-
tertuko dituzte.

Berbaldian, droga ohikoenen 
gainean egingo dute berba, eta 
gazteek egiten duten erabilpe-
naren gainean. Besteak beste, 
alkohola, tabakoa eta haxixa 
izango dute berbagai.

drogen gainean gazteei 
zuzendutako berbaldia
mondrak antolatuta, martxoaren 8an helduko dio gaiari 
Vicente hueso adituak, kulturaten (17:30)

BErBaldia 13 ETa 18 
urTE BiTarTEkO 
JOkalariEi daGO 
zuzEnduTa, BaiTa 
GuraSOEi ErE

Sailkapenean laugarren postuan 
dagoen Ford Mugarri Arrasate 
eskubaloi taldeak Escolapiosen 
kantxan, Bilbon, jokatuko du 
bihar arratsaldean (20:00). Joan 
den astean Patxi Gartziaren 
mutilek 25-25 egin zuten Urda-
netakoen kontra etxean, eta 
liga hirugarren postuan amai-
tzeko borrokan atzerapausoa 
izan zen.

Ford Mugarri 
Escolapiosen 
kantxara, bihar

Areto futbolean, Gipuzkoako 
txapelketan lider dagoen Mon-
dratek geroago eta gertuago 
ditu atzeko kontrarioak, eta 
hor zeresana izan dute azken 
bi partiduetako berdinketek. 
Bihar, zapatua, Arrasatekoek 
Musakolan jokatuko dute In-
ter Eder taldekoen kontra, 
17:15ean. Atzealdean dagoen 
taldea da.

Azken biak berdindu 
eta gero, Mondratek 
garaipena behar du
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Mirari altube aretxabaleta
Gaurko Egubakoitz Mehe egu-
neko ospakizunekin batera mur-
gilduko dira herritarrak Ara-
tuste jaietan. Leizarra musika 
eskolako txistulariek, gaitariek 
eta dantzariek 17:30ean eskai-
niko dute ikuskizuna plazan.  

Mozorro jaiak, baina, domekan 
egingo du eztanda herriko ka-
leetan. Sekretupean egin dute 
lan kuadrillek –gaztetxo zein 
heldu– azken hilabeteotan, askok 
Azbe lantegian, eta etzi egingo 
duten kalejiran erakutsiko di-
tuzte horiek. Ondoren, bazkal-
tzeko elkartuko dira Ibarra ki-
roldegian 600 lagunetik gora, 
eta Mikel DJak girotuko die 

bazkalostea. Mozorro dotoreenek 
saria izango dute, beste behin, 
eta domeka agurtzeko Santa 
Ageda neska-mutilen azken dan-
tza saioa izango da plazan.

Martitzenean bigarren mozo-
rroari helduko diote ikastetxee-
tako neska-mutikoek. Goiz par-
tean dantzan egiteko elkartuko 

dira, txarangak lagun eginda: 5 
urtekoek txino dantza eta 2 ur-
tekoek beste dantza bat. Eta 
gero, Aratusteetarako asmatu-
tako dantza egingo dute guztiek 
elkarrekin. Arratsaldea txaran-
gak eta buruhandiek girotuko 
dute; 20:00etan, Txin-en hileta-
rekin agurtuko dituzte jaiak.Herritarrak mozorrotuta iazko desfilean. imanoL Soriano

aratuste jaiak hasteko 
gertu dira kuadrillak
musika eskolak antolatutako egubakoitz mehe eguneko ekitaldiekin hasiko dituzte 
mozorro festaren ospakizunak gaur, eta jaiak domekan egingo du eztanda: muntaia 
ikusgarriek, mozorro dotoreek eta parrandarako gogoak bat egingo dute kaleetan

aratuste-domeka
• 10:00 diana txistulariekin.
• 11:45 Txino dantza Santa ageda neska-mutilen eskutik.
• 12:00 Kuadrillen desfilea. ibilbidea: araba ibilbidea, mitarte, durana, 

errekabarren, andramari, mitarte, durana eta herriko Plaza.
• 13:00 Kalejira akelarre txarangarekin.
• 14:30 herri bazkaria mikel dJak girotuta kiroldegian.
• 18:00 Kalejira kiroldegitik herriko Plazara.
• 18:45 mozorro lehiaketaren sari banaketa ekitaldia.
• 19:00 Santa ageda neska-mutilen azken dantza saioa.

aratuste-martitzena
• 10:00 neska-mutikoen dantzak herriko Plazan.
• 11:00 irulitza txarangarekin kalejira; jarraian Lehen 

hezkuntzako ikasleek aratusteetako dantza egingo dute.
• 16:00 irulitza txarangarekin kalejira.
• 17:30 buruhandien kalejira irulitza txarangarekin.
• 20:00 Txin-en hileta, Santa ageda neska-mutilen eskutik.

egitaraua:

Aingeru Guarda eguna ospatu-
ko dute erretiratuen elkarteko 
kideek martxoaren 1ean. Kul-
tura ibilaldia egingo dute 
11:00etan, Santutxutik udaletxe-
raino, Aitor Antxiak gidatuta, 
eta ondoren, salda hartuko dute. 
Gero, Sara jatetxera joango dira 
bazkaltzera eta dantzaldia ere 
izango dute –autobusa 13:15ean; 
itzulera 18:15ean–.

Zaindariaren eguna 
dute Basotxokoek 
eguaztenean

Guraso Foroak antolatuta, 11 
eta 17 urte arteko gazteen gura-
soek trebakuntza ikastaroa izan-
go dute komunikazioa indartze-
ko. Hiru saio izango dira –mar-
txoak 11a eta 25 eta apirilak 1– eta 
izena emateko epea zabalik dago, 
martxoaren 2a arte; Arkupera 
jo behar da horretarako (943-08 
10 01), edo helbide honetara ida-
tzi: gazteria@aretxabaleta.eus.

Nerabeen 
gurasoendako 
jardunaldiak martxoan

Mirari altube aretxabaleta
Joan den aste bukaeran alda-
mioak jarri ostean, kiroldegiak 
eguneroko martxa hartu du. 
Zerbitzu guztiak abian dira as-
telehenaz geroztik eta erabil-
tzaileek normaltasunez dihar-
dute: "Jendea harrituta dago 
kaltearen tamainarekin", adie-
razi du Udaleko Kirol teknika-
ri Asier Mujikak.

aldamioak barruan eta kanpoan 
Kiroldegi barruan jarritako 
aldamioekin segurtasuna ber-
matu gura izan dute, sarrerako 
eta harmailen gaineko sabai
-leihoen segurtasuna, hain zu-
zen ere. Leiho horietako kris-
talak aldatzeko garabi bat eto-
rriko da aurrerago: "Garabia-
rekin sabai-leihoko kristalak 
kendu eta berriak jarriko di-
tuzte, baina kristal berriak noiz 
etorriko diren ez dakigu orain-
dik. Eskaera egiten den momen-
tutik gutxienez sei bat aste 
beharko direla esan digute", 
jakinarazi du Mujikak.

Kanpoaldean ere jarri dute 
aldamioa, Deba ibai aldera ema-
ten duen aldean, hain zuzen 
ere. Fatxadan apurtuta geratu 
diren kristalezko xafla guztiak 
kenduko dituzte horrekin. Xa-
fla horien ordez zer jarri era-
baki behar dute orain, eta, ho-
rretarako, kiroldegia diseinatu 
zuten arkitektoekin izan dira: 
"Arkitektoek proposamen bat 
aurkeztu digute, fatxadara lo-
tuta joango litzatekeena eta 
segurtasun aldetik, behintzat, 
bermeak emango lituzkeena", 
dio Mujikak, baina oraindik ez 
dute inolako erabakirik hartu. 
Unai Elkoro alkateak zera gai-
neratu du: "Barruko egitura 
agerian geratu da orain, kris-
talezko babesgarri hori jausi 

denean; hortaz, hori babestea 
komeni zaigu lehenbailehen, 
euriarekin arazorik izan ez de-
zagun. Zer jarri horretarako 
erabaki behar dugu, baina se-
guru egon kristalik ez dugula 
berriz erabiliko!". 

eguzki plakak apurtuta 
Otsailaren 13ko haizeteak bes-
te kalte batzuk ere eragin zituen 
kiroldegian: "Hogei bat eguzki
-plaka apurtu zituen, eta aire 
girotuak eta tximiniaren batek 
ere kalteak izan dituzte", adie-
razi du Elkorok. Horrez gain, 
solariumeko belarra kristalez 
beteta dago eta hori zelan gar-
bitu erabaki beharra daukate.

"Egunotan gabiltza egiten kal-
teen estimazio zehatza eta au-
rrekontua egingo dugu gero", 
esan du Mujikak. Zein lan diren 
egin beharrekoak zehaztuko 
dute lehenengo eta horrela ja-
kingo dute zein kostu izango 
duten horiek. Behin hori guztia 
mahai gainean jarrita zelan 
finantzatu erabakiko dute.

ibarra kiroldegiaren horma aldamioz beteta. mirari aLTube

kalteak zenbatu eta zelan 
aurre egin erabaki behar
ibarra kiroldegia zabalik dago astelehena ezkero eta zerbitzu guztiak abian daude. 
aldamioak jarri dituzte barruan eta kanpoan, apurtutakoak garbitu eta lanean 
hasteko, eta udalak egunotan erabakiko du zein obra egin eta zelan finantzatu horiek

kalTEEn ESTiMaziO 
zEHaTza EGindakOan 
EraBakikO duTE zEin 
lan EGin ETa zElan 
finanTzaTu HOriEk

eH Bilduko kide irati Pagoaga eta ion Albizu aldizkariarekin esku artean. m.a.

komunitatea indartu gura du     
EH bilduk parte-hartzea sustatuta
Webgunea jarri du abian eta 'atx' aldizkariaren bigarren 
zenbakia aterako du; hitzaldi sorta ere iragarri dute

M.a. aretxabaleta
Herritarren parte-hartzea bul-
tzatu gura du Aretxabaletako 
EH Bilduk; horretarako, "herri-
tarrak ahaldunduko" dituztela 
iragarri dute Ion Albizu eta Ira-
ti Pagoaga zinegotziek. "Landu 
egin behar da parte-hartze kul-
tura, eta herritarrak ahaldun-
tzeko tresnak jarri gura ditugu 
eskura", jakinarazi dute. Horre-
tarako, webgunea jarri dute abian, 
bideogintza landuko dute eta Atx 
aldizkaria banatu, besteak beste.

'atx' aldizkaria etxeetara 
Atx aldizkariaren bigarren zen-
bakia datorren astean banatuko 
dute etxe guztietan: "Jon Sara-
suaren eta Paloma Martinezen 
arteko elkarrizketa jaso dugu eta 
udal aurrekontuen berri eman 
ere bai, beste hainbat konturekin 
batera", dio Albizuk. Webgunea 
–atx.eus– ere abian dute eta al-
dizkariaren edukiekin batera –sa-

konago landuta batzuetan– beste 
hainbat kontu jasoko dituzte han. 
"Bideogintza ere landuko dugu. 
Hainbat gairen gaineko bideoak 
sortu eta emango ditugu webgu-
nean, eta Whatsapp bidez zabal-
du ere bai", dio Albizuk.

Hitzaldiak eHbilgunean 
Trebakuntza saioak ere egingo 
dituzte ahalduntzeko prozesu 
horren barruan. Hiru hitzaldi 
iragarri dituzte martxo eta api-
rilerako. Martxoaren 7an Hodei 
Zenikaonaindiaren hitzaldia 
izango da: Espazio publikoaren 
humaninazioa. Martxoaren 21ean  
hezkuntzaren gainean jardungo 
dute: Hiru hezkuntza proiektu, 
herri bat. Eta apirilaren 4an Re-
beka Ubera legebiltzarkideak 
fisikoki aktiboa den gizartearen 
gainean egingo du berba: Bizitza 
aktiboa, osasuna eta herrigintza. 
Hitzaldi guztiak Herriko Plazako 
EHBilgunean izango dira.
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Mirari altube aretxabaleta
Euskal selekzioak deitu dio UDA-
ko Maren Lezeta (Aretxabaleta, 
2005) jokalari gaztetxoari eta 
eguaztenean jokatu zuen lehen 
partidua. Getxoko Bizkerre tal-
dearen aurkako lagunartekoa 
izan zen eta 5 eta 0 irabazi zuten: 
"Oso pozik nago. Hogei minutu-
ko lau zati izan ditu partiduak 

eta txandaka jokatu dugu guztiok; 
nik bi zati egin ditut", jakina-
razi zuen Lezetak bukaeran. 
Martxoaren 16an beste entrena-
mendu saio bat izango du.

"talentudun jokalaria"
UDAk ilusio handiarekin hartu 
du euskal selekzioaren deia: 
"Beti da pozgarria halako deia, 

noski; pozik gaude bere lorpe-
nagatik eta taldean sortu duen 
ilusioagatik", dio Iker Arriola-
bengoak, UDAko futbol eskola-
ren koordinatzaileak. Alebinen 
errendimendu taldean dihardu, 
hain zuzen, Lezetak, mutilekin: 
"Futbol eskolan sartu zenetik 
ikusi genion talentu handia zue-
la eta urtetik urtera maila ona 

eman du, onenetakoa talde ba-
rruan. Umeek era naturalean 
hartu dute nahastuta jokatzea; 
izan ere, futbolerako erraztasu-
na duenarekin ez da arazorik 
izaten eta Marenen talentuak 
eta jarrerak asko erraztu dute". 
Talentuaz gain futbolarekiko 
pasioa du Lezetak; ordu asko 
pasatzen ditu, umetatik, Ibarra 
futbol zelaian, baloi baten buel-
tan eta talde bat zein bestea 
jarraitzen. Aurrera begira izan-
go duen ibilbidea nahiko argi 
dauka Arriolabengoak: "Maila 

ona dauka eta kirolari on baten 
ezaugarri guztiak ditu. Begira-
dan bakarrik atzematen zaio…". 

alebinen taldea lehenengo 
Azken partidua Kostkas taldea-
ren aurka jokatu du UDAko 
alebinen errendimenduak, eta 
3 eta 1 irabazi zuen joan den 
domekan. Partidu guztiak ira-
bazita lehenengo dago sailkape-
nean 9 punturekin. Hurrengo 
partidua martxoaren 19an joka-
tuko dute, etxean, Danena tal-
dearen aurka.

Alebinen errendimendu taldea iker Arriolabengoa koordinatzailearekin. mirari aLTube Lezeta partidua jokatu ostean. iraide iTurbe

Euskal selekzioarekin 
dabil Maren lezeta
aretxabaleta kirol elkarteko alebinen errendimendu taldeko kide den futbolari gazteari 
euskal selekzioak deitu dio. otsailaren 8an entrenamendu saioa egin eta 
eguaztenean lehen partidua jokatu zuen lezaman bizkerre talde bizkaitarraren aurka

udako alebinen errendimendu 
taldeko jokalaria da.
Euskal selekzioak deitu 
dizu; pozik? 
bai, oso pozik. otsailaren 8an 
entrenamendu saio bat egin 
genuen eta eguaztenean 
partidua jokatu Lezaman, 
athletic entrenatzen den 
lekuan. oso ondo pasatu dut 
orain arte eta esperientzia oso 
polita izaten dabil.
Mutikoekin jokatzen duzun 
bakarra zara udan eta, 

seguru asko, inguruan ere 
bai; nolatan? 
ez dakit, ba… nire taldea da 
hori, eta oso gustura nago.
zelan dabil taldea? 
oso ondo hasi dugu 
denboraldia eta hala jarraitu 
gurako genuke.
nesken taldearekin ere 
jokatzen duzu, ezta?
bai, neure taldearekin 
partidurik ez dudanean. 
horiekin ere oso gustura 
joaten naiz.

m.a.

"esperientzia 
oso polita 
izaten dabil"
maren lezeta 
Futbol jokalaria

Solidarioak gara? Zeinekin?

Gaur egun erraz jakin dezakegu non egiten diren kontsumitzen 
ditugun gauza guztiak eta informazio horrek ematen digu aukera 
kontsumo arduratsua egiteko. Dena dela, nik ez dut ikusten 
aldaketa handirik erosketak egiterakoan. Karnabalak direla-eta 
gehienok Interneten bilatzen ditugu mozorroak: merke, samur 
eta azkar egiteko. Horretaz aparte, gure eguneroko erosketak 
egiterakoan prezioari begiratzen diogu lehenengoz eta, akaso, 
pasadatxo bat non egiten den ziurtatzeko… Urrun gehienetan, ezta? 

Joera honekin nahi eta nahi ez solidarioak gara: 
kapitalismoarekin, hain zuzen. Eta kapitalismoak ondorio 
batzuk ditu, ondorio horiek gure inguruan daude, batzuk gure 
gustukoak dira: eskaintza ugari eta merkea. Aldi berean, beste 
batzuek ez dira gure gustukoak: migrazioa, esate baterako.
Dena den kapitalismoarekin solidarioak baldin bagara, merke 
eta samur nahi badugu, ez al gara solidarioak izan behar bere 
ondorioekin ere? Baina tira, ez bazaigu gustatzen solidaritate 
hau, beste modu baten kontsumitzeko aukera daukagu 
egunero. Gure esku dago.

nire ustez

PAlomA mArtInEZ

m.a.

txarapeako eskailerak bukatuta
bukatu dituzte Txarapeako maldako eskaileren lanak. herritarrek egindako 
bidexka ordezkatuko dute eskailera horiek, belorrieta auzotik –deba 
ibaiaren beste aldetik– Txarapeara igotzeko, hain zuzen ere. arrapalarik 
ezin izan dute egin malda handia dagoelako. hormigoizko eskailerak eta 
egurrezko eskudelak jarrita daude eta ingurua txukuntzen dabiltza orain.

Futbolaren bueltako gertaeren 
berri emango dute Borobil tal-
deko kideek Jokoz kanpo an-
tzezlanarekin. Ibarra kirolde-
gian da, gaur, egubakoitza, 
20:00etan, Real Sociedad Fun-
dazioak, UDAk eta Aretxaba-
letako Udalak antolatuta.

Joseba Apaolaza, Asier Hor-
maza eta Asier Sota aktore 
ezagunak Anartz Zuazuak zu-
zendutako lanarekin etorriko 
dira, hausnarketa bultzatu eta 
barre eragiteko gertu. Hama-
bost bat pertsonaia ekarriko 
dituzte kiroldegiko taula gai-
nera hiruren artean, eta "ira-
bazteko grina zoroan" jendeak 
"iparra zelan galtzen duen" 
erakutsiko dute.

'Jokoz kanpo' 
antzezlana gaur 
Ibarra kiroldegian

imanol Beloki eskoriatza
Ostegun Gizenarekin edo, Es-
koriatzan ezagutzen den moduan, 
Urdelardero egunarekin eman 
diete hasiera Eskoriatzako Al-
men, Jose Arana eta Luis Ezei-
za ikastetxeetako txikienek 
Inauteriei. Ziria hainbat jakire-
kin beteta, baserritar jantziekin, 
eta Urdelardero abestia kantatuz 
ibili ziren herriko kaleetan zehar 
eguen goizean.

Luis Ezeiza eskolakoek Jose 
Arana zaharren egoitzako egoi-
liarrak bisitatzen hasi zuten 
eguna, urtero moduan; izan ere, 
bertan egin zuten lehenengo 
geldialdia kantuan egiteko, eta 
ondoren, kantu-eskean ibili ziren 
hainbat auzotan, gozoki batzuk 
batzeko. Arizmendiko Jose Ara-
na gunekoak ere kaleetan zehar 
ibili ondoren, plazan elkartu 
ziren guztiak, denek batera Ur-
delardero abestia kantatzeko 
eta, bide batez, txistor-pintxoak 
jateko.

17:00etan, Tomaxen Abenturak 
pailazoak izan ziren Zaldibar 
antzokian, eta 18:15ean txokola-
tea hartzeko aukera izan zen 
plazan. Amaitzeko, berriz, Lan-
tzeko Inauterietako dantzak egin 
zituzten hainbat herritarrek  
Herriko Plazan.

sari ugari aurtengo lehiaketan 
Aratuste-zapaturako prestaketa 
lanak eginda izango dituzte es-
koriatzar askok. Mozorroak alde 
batetik, karrozak bestetik, eta 
seguru batek edo bestek izango 

duela dantzaren bat prestatuta 
goizean egingo den mozorro 
desfile-lehiaketarako. Izan ere, 
12:30ean hasiko da desfilea Luis 
Ezeizako patioan, eta aurten 
jarri diren sari guztiekin dagoe-
neko, aurrez, hainbat talde eta 
norbanakok izena eman badute 
ere, egunean bertan, 12:00etatik 
12:15ak arte, aukera izango dute 
orain arte eman ez dutenek ize-
na emateko Luis Ezeiza eskola-
ko patioan bertan.

Luis Ezeiza–Herriko Plaza–San 
Juan kale–Herriko Plaza bidea 
egingo dute desfilean parte har-
tuko dutenek, eta erakustaldia 

edo dantzaldia egiteko 4-5 mi-
nutuko tartea izango dute. Par-
te hartzaile edo kuadrilla bakoi-
tzari zenbaki bat emango diote, 
desfilerako ordena adierazteko, 
eta epaimahaia desfilea bukatu-
takoan elkartuko da erabakia 
hartzeko. 

Arratsaldean, 19:00etan, plazan 
bertan jakinaraziko da mozorro
-desfileko irabazleak nortzuk 
diren, eta sariak banatuko di-
tuzte orduan. 14 urtetik gora-
koentzako bederatzi sari izango 
dira eta 14 urtetik beherakoen-
tzako, berriz, hiru. 

sari ugari aurtengo lehiaketan 
Banakako eta bikotekako ira-
bazleek 50 euro jasoko dute; 
mozorro onena daramanak, ori-
ginalenak eta giro onena jartzen 
duenak. Haien moduan, hiru 
sari egongo dira hiru eta zazpi 
laguneko taldekoentzat; kasu 
horretan, 100 euro jasoko dituz-
te. Eta, azkenik, zortzi pertso-
natik gorako taldeentzat 200 
euroko sariak izango dira aurrez 
aipatutako hiru sailetan. 14 ur-
tetik beherakoen kasuan, bi 
pertsonatik gorako taldeentzat 
hiru sari banatuko dituzte.

Paella herri bazkarian 
Desfileko parte-hartzaileak plazan 
biltzean, DJ Moto izango da mu-
sika jartzen herritarrak girotze-
ko, eta, gosea egin ondoren, 
14:30ean herri bazkaria izango 
da frontoian: haragi eta barazki 
paella eta tarta izango dute, sa-
gardoz lagunduta. Izan ere, ku-
pela jarriko dute egun horreta-
rako. Bazkalostean, Imanolek 
eta Unaik girotuko dute frontoia 
eta dantza egiteko aukera izango 
da bertan. 16:30ean, berriz, ze-
zentxoak eta poneyak izango dira 
Luis Ezeizako kantxan, eta arra-
tsaldeko seietan dantzaldia izan-
go da plazan Luhartz taldearekin.

kukumarroak martitzenean 
Inauteri-martitzenean, berriz, 
umeek urteroko jaialdia egingo 
dute, 10:30ean hasita, Joseba 
Iñurrategi pilotalekuan, eta ber-
tan hainbat dantza egingo di-
tuzte Jose Arana eta Luis Ezei-
za ikastetxeetako haurrek, ur-
tero moduan.

Arratsaldean, berriz, kukuma-
rroak izango dira, 17:00etan, 
Herriko Plazan, eta amaitzean, 
18:00etan, Andoni Calvo, Josu 
Rodriguez eta Tirapu DJek alai-
tuko dute plaza gaztetxoendako 
musika eta dibertsioa jarrita.

Txikienek hasi 
dituzte inauteriak

inOiz BainO Sari 
GEHiaGO izanGO dira 
aurTEnGO 
MOzOrrO-dESfilE 
lEHiakETan

ostegun gizen edo urdelardero izenez eskoriatzan ezagutzen den egunarekin hasi 
dira inauteriak. horrez gain, inauteri-zapatu eguna eta inauteri-martitzena ere 
ekintzaz beteta datoz; besteak beste: mozorro-desfile lehiaketa, kukumarroak…

eskoriatzako pertsonaia nagusiak diren kukumarroak irtengo dira 
jendea zirikatzera eta beldurtzera inauteri-martitzenean, eskuan 
puxika dutela. ohiturak dioen moduan, umeen irainak entzun 
beharko dituzte. esate baterako: "Kukumarro, txorimalo…".

"kukumarro, txorimalo…"

iaz, kukumarro bat Herriko Plazan umeen atzetik. i.b

eguenean, Urdelardero eguna ospatu zuten eskoriatzako ikastetxekoek; 11:30ean plazan elkartu ziren guztiak Urdelardero kantua abesteko. i.b
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Euskal Autonomia Erkidegoko 
odol erreserbak hobetzeko, 
Euskadiko Odol Emaileen El-
karteak dei egin du odol emai-
leek datozen egunetan odola 
ematera animatzeko. Hala, 
Gipuzkoako Odol Emaileen 
Elkarteak antolatuta, marti-
tzenean, Mondragon Uniber-
tsitateko Huheziko aparkale-
kuan izan zen autobusa goizez, 

odola eman nahi zuenarentzat. 
Gaur, aldiz, Herriko Plazan 
egongo da autobusa, 16:30etik 
20:15era bitartean. Odola eman 
ahal izateko 18 urtetik gorakoa 
eta 70 urtetik beherakoa eta 
50 kiloko pisua izan behar da, 
gutxienez, eta nortasun agi-
riarekin joan behar da berta-
ra. Ospitaleetan duten premia 
asetzeko eta emaile berriak 
lortzeko izango dira bertan. 
Hurrengo hitzordua, berriz, 
martxoaren 13an izango da 
leku eta ordu berean.

Odola emateko 
autobusa gaur 
Herriko Plazan

imanol Beloki eskoriatza
Eskoriatzako senior mailako 
emakumezkoen saskibaloi tal-
deak deskantsua izango du aste 
bukaera honetan, Inauteriak 
direla eta, baina hurrengo jar-
dunaldian liderraren aurka jo-
katuko dute, AYMA Goierri 
taldearen aurka, eta gogotsu 
daudela adierazi du Aitziber 
Soriano Txori jokalariak.
zenbat urtez eskoriatzako saski-
baloi taldean? 
2003-2004 denboraldian heldu 
nintzen Eskoriatzara, Arrasaten 
junior talderik ez zegoelako. 
Beraz, atera kontuak… aurten-
go denboraldiarekin hamahiru 
dira. Etxean bezala sentitzen 
nahiz hemen, familia txiki bat 
gara. Manuel Muñoz gure pre-
sidente ohiak hala esaten zuen 
beti, eta horrela izaten ahale-
gindu gara.
eskoriatzako taldean ez dago he-
rriko jokalaririk; nola da posible?
Hamaika emakume gara taldean, 
gehienak Arrasatekoak, baina 
baditugu kanpotik etortzen di-
renak ere; bi jokalari Durango-
tik etortzen dira, esaterako. 
Aurten ez dago Eskoriatzako 
jokalaririk.
nola doa denboraldia? 
Denboraldia ez da guk uste be-
zala joan. Hasierako helburuak 
ez dira bete. Agian, finkatuta 
geneuzkan helburuak handi ge-
ratu zaizkigu. Baina entrena-
tzaile aldaketarekin, poliki-po-
liki aurrera goaz, gauzak ondo 
eginaz, pixkanaka intentsitate 
eta erritmoa hobetuz, eta joka-
tzeko era berria barneratuz goaz. 
Ondo doala esan daiteke.
senior mailako emakumezko talde 
bakarra da eskoriatza, debagoie-
nean. erreferenteak zarete? 
Bai, egia da Eskoriatza saski-
baloi taldea emakumeen saski-
baloian erreferente izan dela 
bailaran denbora luzean. Ez 
dakit zenbat urte diren, baina 
pentsa... ni hemen hamahiru 
urte noa… [Barre]

Horren harira, martxoaren 12an 
areskoren martxa. bertan ikusiko 
da emakumeen eta kirolaren alde 
herritarren elkartasuna? 
Oso polita da herriaren elkar-
tasuna ikustea. Eta zenbat jen-
de dagoen inplikatuta gure ki-
rolarekin eta gure kirolariekin. 
Herri txiki honetan horrelako 
klub handi bat izatea pribilegio 
hutsa da eta harrotasunez era-
maten dugu Eskoriatzaren izena 
Gipuzkoan eta Euskal Herrian 
zehar. Aresko saskibaloi eskolak 
antolatzen duen bigarren edizio 
honetan, berritasun bezala, las-
terketa egongo da, aurreko urtean 
jendeak hala eskatuta. Beraz, 
egun polita izango da.
animo faltarik, behintzat, ez duzue 
izaten harmailetan, ezta? 
Jende dezente etortzen da gu 
animatzera. Partiduak ostira-
letan izanda, aurretik entrena-
tzen diren taldeak ere bertan 

geratzen dira gu animatzen. 
Gainera, tabernan pintxo-potea 
egiten dute guk jokatzen dugu-
nean; beraz, ez dakigu gu ani-
matzera edo pintxoa jatera etor-
tzen diren. [Barre] Eskerrak 
eman nahi dizkiet ostiralero 
hor egoten diren guztiei, asko-
tan ez baita erraza izaten. Be-
rotasun hori nabari da eta gu 
ahalik eta ondoen egiten saiatzen 
gara.
Hurrengo jardunaldia liderraren 
aurka. irabazi beharra daukazue? 
Aste honetan deskantsua dugu. 
Ondo etorriko zaigu, ditugun 
lesio eta kargak kentzeko. Par-
tidu inportantea izango da, liga 
amaierarako, ikusita aurreko 
astean Bera Bera Albisturren 
aurka galdu zutela…
zein da denboraldi honetarako hel-
buru nagusia? 
Talde berria dugu aurreko ur-
tetik, eta nahiko gaztea, esango 
nuke. Gure helburua ondo pa-
satzea da, egiten dugunarekin 
disfrutatzea eta poliki-poliki 
ikasten joatea. Baina taldea da-
goen bezala ikusita, lehenengo 
bosten artean geratzea dela esan-
go nuke. Hau nik orain finkatzen 
dudan helburua da, ea zer ger-
tatzen den liga amaierarako.

Aitziber Soriano Txori eskoriatzako senior mailako saskibaloi jokalaria. Goiena

"Erreferenteak gara 
emakumeen saskibaloian"
aitziber soriano 'txori' eskoriatza taldeko saskibaloi jokalaria
eskolta da aitziber soriano eskoriatzako taldean; antolatzaileari baloia igotzen 
laguntzen dio, nahiz eta batzuetan antolatzaile postuan ere jokatu duen

"ManuEl MuñOz 
prESidEnTE OHiak 
ESaTEn zuEn 
MOduan, faMilia 
TXiki BaT Gara"

Zerbitzu arloko lokal 
berriendako diru laguntzak
jabego pribatuko lokal hutsak zerrendatu nahi ditu 
udalak, negozio bat zabaldu nahi dutenei laguntzeko

i.B eskoriatza
Eskoriatzako otsaileko ezohiko 
osoko bilkuran tratatu zituzten 
gai guztiak aho batez onartuak 
izan ziren, eta aipagarriena hu-
tsik dauden lokalak balioan ja-
rriz merkataritza edo zerbitzu 
arloko establezimendu berriak 
irekitzeko diru laguntzak arau-
tzeko oinarriak hasiera batean 
onartzea izan zen.

Iaz udazkenean Perco ikerke-
tatik ateratako erabaki batetik 
abiatuta, Eskoriatzan hutsik 
dauden lokalen zerrenda egin 
nahi du Udalak, jabego priba-
tukoak direnak edota Udalaren 
jabetzakoak direnak kataloga-
tuta. Izan ere, lokal huts horiek 
nolako erabilera izan dezaketen 
jakin nahi du Eskoriatzako Uda-
lak, merkataritza edo zerbitzu 
arloko establezimendu berriak 
herrian sortuz gero, beharrak 
asetzeko eta, bide batez, diru 

laguntzak emateko, kasuan kasu. 
Hala, atzoko ezohiko osoko bil-
kuran, hasiera batean diru la-
guntzak arautzeko oinarriak 
onartu zituzten aho batez.

Aipatzeko beste gai bat Ber-
nabe Errasti jaunaren jabetzatik 
Mazmelara bideraino doan za-
tiaren –Teileriako bidea– titu-
lartasuna ikertzeko espedientea 
ebazteko erabaki-proposamena 
hartzea izan zen.

teileriako bidea
Aho batez onartu zuten eraba-
ki-proposamena udalbatzako 
kideek. Honela azaldu zuen Jo-
serra Zubizarreta alkateak: "Ofi-
zialki, 2012ko ekainean egin 
zuen eskaera Javier Errastik 
Udalean. Erabilera eta titular-
tasunaren kezka zuen; hura az-
tertuta, bidea publikoa eta era-
bilera oinezkoena izango dela 
erabaki da".

Martxoaren 4an Valdezcarayra 
joango dira Eskoriatzako gazte-
lekuko gazteak Aretxabaletako, 
Arrasateko eta Zaldibarko ne-
rabeekin batera. Eskiatzen edo 
snowboarda egiten dakitenek 
edo ikasi nahi dutenek aukera 
aparta izango dute. 07:00etan 
irtengo dira Akeitako geltokitik 
eta itzulera 20:30 inguruan izan-
go da. Izena eman edo informa-

zio gehiago jaso nahi duenak 
gaztelekura joan beharko du, 
eta izena emateko azken eguna 
otsailaren 26a izango da. Mate-
riala alokatu nahi dutenek 50 
euro ordaindu beharko dute, 
eta, norberak eramanez gero, 30 
euro ordaindu beharko da. Kas-
koa eramatea beharrezkoa izan-
go da. Nork bere kaskoa izan 
ezean, han alokatzeko aukera 
egongo da, sei eurotan. Egun 
osoa han egingo dutenez, baz-
karia eramatea gomendatzen 
dute antolatzaileek.

Valdezcarayra joango 
dira Eskoriatzako 
gaztelekukoak

duela urte batzuetako zuhaitz eguna. Goiena

san Juanzar baserrian egingo 
dute Zuhaitz Eguna, hilaren 12an
iazko landaketako hutsuneak betetzea eta egurrezko 
eskailerak egiteko ikastaroa, eguneko ekintza nagusiak

Eneko azurmendi leintz gatzaga
Urterokoari eutsiz, Zuhaitz Egu-
na egingo dute aurten ere Leintz 
Gatzagan, negua amaitu baino 
lehen, Gurel gurasoen elkarteak 
antolatuta. Martxoaren 12an 
izango da hori, San Juanzar 
baserrian.

Goizeko hamaiketan hasiko 
dira ekintzak, baina nahi duenak 
herritik oinez joateko aukera 
izango du; izan ere, 10:30ean 
plazan elkartzeko asmoa dute 
antolatzaileek.

Bi ekintza izango dira, nagu-
siki, Zuhaitz Egunean: alde ba-
tetik, urtero egiten den zuhaitz 
landaketa egingo dute aurten 
ere. "Iaz egindako landaketa 
batzuk ez dira ondo irten, lan-
dare batzuk ihartu egin dira. 
Horregatik, aurtengo asmoa da 
landaketak utzi zituen hutsuneak 
betetzea", azaldu du Aitziber 
Gorosabelek, Gurel elkarteko 
kideak.

Beste alde batetik, egurrezko 
eskailerak egiten erakutsiko die 
haur zein helduei Fermin Leze-
tak, herriko basozainak; azaldu-
ko du egurraren erabilera nola-
koa den, ze egur mota den egokia 
horrelako gauzetarako, noiz bota 
behar den zuhaitza, eta abar.

Gurelek antolatzen duen arren, 
herri osoari zuzendutako eguna 
izaten da Zuhaitz Eguna. "Egia 
da Gurelek antolatzen duela, 
baina herritar guztiek disfruta-
tu dezaketen eguna dela uste 
dut", dio Gorosabelek.

Hamaiketakoa 
Azkenik, lanak bukatzean, ha-
maiketakoa egingo dute, gertu-
ratzen diren herritarrek etxetik 
eramandako janariarekin. "Ize-
na ematen duen jende kopurua-
ren arabera, zerrenda bat egin-
go dugu eta bakoitzak zerbait 
desberdina eramango du", zehaz-
tu du Gorosabelek.

Herriko zenbait guraso eta haur 
ludotekan elkartu ziren pasa 
den domekan, Inauteriak pres-
tatzen hasteko.

Hala, biharko egunerako apain-
garriak eta dekorazioak egiten 
hasi ziren. Gaiarekin lotuta –
baso sorgindua–, photocall-a 
egingo dute, eta horren deko-
razioa prestatu zuten, besteak 
beste.

Soran Etxean egingo den baz-
kariari dagokionez, 30-40 bat 
pertsona espero dira 14:30 in-
guruan hasiko den bazkarian.

Bi menu egongo dira: alde 
batetik, haurren menua, ma-
karroiak eta solomoa; bestetik, 
nagusien menua, arroza eta 
labean prestatutako saiheskia.

Bestalde, bihar zozkatuko 
dute angula kiloa, Labidean, 
19:00 aldera. Salmentei dago-
kienez, ia txartel guztiak sal-
du dira. 800-900 txartel atera 
ziren.

'Photocall'-a egingo 
dute bihar, zapatua, 
Inauteriak ospatzeko

leintz gatzaga    19

gimnasten 
erakustaldia
eskoriatzako gimnasia erritmikoko 
kirolariak arrasateko uarkape 
frontoian izan ziren pasa den 
astean erakustaldia egiten.
argazkian: irati Koskorrotza, 
nahiare Carrasco, nora berezibar, 
norah murillo, ainhize Saenz de 
Viteri, maren urrutia, Jone etxaniz, 
itziar bengoa, Sara otegi, noa 
Gonzalez eta oihana Koskorrotza 
aretxabaleta-uda taldekoekin.

eSTer barCeniLLa

i.B eskoriatza
Eskoriatzako Axtroki Merkata-
ri Elkarteko kideek urteko batzar 
orokorra egin zuten otsailaren 
8an, eta, iazko balorazioa egiteaz  
gain, hainbat gai landu zituzten. 
Besteak beste, urtean zehar egin-
dako ekintzak izan zituzten hiz-
pide, baina aurtengo ekintza 
plana prestatzen ere ibili ziren. 
Horrez gain, kide berriak sartu 
dira elkartean; izan ere, iaz 25 
merkatari zeuden eta orain 29 
kide izango dira.

erronka berriak 
Eskoriatzan egiten diren urte-
roko ekintzetan parte hartzea 
da proposamen nagusia, Gabez 
Takarraranen, Ferixian… bes-
teak beste, eta ekintza konkretu 
hauek egin nahi dituzte: apirilean 
denboraldi amaierako feria, 
maiatzean loreen feria, ekainean 
eta urrian Axtroki saskien zoz-
keta eta abenduan Gabonetako 
kanpaina. "Bestalde, web orrial-
de baten garapena ere jarri gura 
dugu martxan, baina ikusteko 
dago", azaldu du Leire Errastik, 
Axtroki Merkatari Elkarteko 
lehendakari ohiak.

Herrian erosteko asmoz
Bestalde, Hemen bizi, hemen 
erosi 1.500 axtroki saritan Ga-
bonetako lehiaketako irabazleei 

martitzenean eman zizkieten 
sariak -saridunak argazkian-. 
Axtroki Merkatari Elkarteko 25 
komertziotan banatu zituzten 
txartelak, debalde, merkatari 
txikiei bultzada emateko eta, 
saridunek herrian bertan egin 
ditzaten erosketak. 

Komertzio bakoitzak 1.000 zen-
baki banatu zituen bezeroen ar-
tean, eta zozketa urtarrilaren 
5ean izan zen. 500 euroko eta 100 
euroko sariak eman dizkiete sa-
ridunei Axtroki Merkatari Elkar-
tekoek, eta elkarteko komertzioe-
tan gastatu beharko dituzte.

Leire Errastik azaldu du gustu-
ra dagoela antolatzen duten ur-
teroko zozketarekin, eta herri-
tarrak komertzio txikiaren alde 
egiteko eta herrian kontsumi-
tzeko beharrezkoa dela egitas-
moa: "Ekimen hau egiten hain-
bat urtetan aritu gara, eta he-
rritarrek oso ondo hartzen dute. 
Hala ere, aurten ez dira hainbat 
saridun agertu, eta datorren 
urtera begira sariak axtrokitan 
banatu beharrean saskitan ba-
natzea edo… pentsatu beharko 
dugu. Baina oraindik ikusteko 
dago zein aldaketa egin…".

Leire eta Javi –Axtroki merkatari elkartekoak– , eva, Mila eta goretti saridunekin. i.b

asmo berriekin datoz 
axtrokiko merkatariak
otsailaren 8an egin zuten urteroko bileran batzarkide berriak aukeratu zituzten, eta, 
iaz egindako ekintza guztien balorazioa egin ostean, aurten egingo dituztenen 
gainean jardun zuten. gainera, elkartean 25 kide izatetik 29 izatera pasako dira 
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Xabi Gorostidi aramaio
Joan den domekako hirugarren 
finalaurrekoarekin amaitu da 
fase finaleko lehen itzulia. Eta 
ez nolanahi, gainera. Finalerako 
bide erdia eginda, emaitza, pun-
tuazio eta sentsazio dotoreak 
batu dituzte Aramaioko Bertso 
Eskolako ordezkariek. Lehen 
hiru saioek bi garaipen, bi hi-
rugarren postu eta laugarren 
eta bosgarren postu bana utzi 
dituzte Aramaioko bertsolarien-
tzat. Itxaropentsu egoteko mo-
duko emaitzak dira, baina hu-
rrengo hiru finalaurrekoen 
aurretik ez dago ezer erabakita.

Paula amilburu, txukun 
Dulantziko kantaldiaren aurre-
tik beste edizio batzuetan baino 
motibazio gutxiagorekin zegoe-
la aitortu arren, txukun aritu 
zen Paula Amilburu domekan 
jokatutako finalaurrekoan. 

"Ahots aldetik ondo heldu nin-
tzen. Ebakuntza zela-eta ez nekien 
saio oso bati eusteko gai izango 
nintzen. Baina astearteko bertso 

eskolako saioan ondo igarri nuen 
eztarria eta domekan ez zidan 
arazorik eman. Beldurtuta hasi 
nuen saioa, baina agurra bota-
tzeaz bat lasaitua hartu nuen, 
eta oso gustura aritu nintzen 
oholtza gainean. Ez nion arreta 
handirik jarri besteek egiten 
zutenari eta nirea ondo egiten 
zentratu nintzen. Asko gozatu 
nuen bakarkako ariketan, eta 
saioa amaitzean oso pozik nen-
goen, nire aurretik geratu ziren 
bi bertsolari handiengandik hain 
gertu amaitzeagatik. Egia esan, 
ez nuen espero", adierazi du 
Paula Amilburuk.

Asier Otamendi gasteiztarra 
izan zen Dulantziko saioko ira-
bazlea 237,5 punturekin, bigarren 
Oihane Perea 235,5ekin eta hi-

rugarren Amilburu 235ekin. 
Saioa hasi aurretik garaipena 
ezinezkotzat jotzen zuen Amil-
buruk. Bere onenak emanez gero 
hirugarren postua lortzea nahi-
koa zela adierazi zuen saioaren 
ataritan. Beraz, bere iragarpenik 
onenak bete egin ziren, eta lehen 
eta bigarren postuak atzama-
rrekin ukitzeko moduan amaitu 
zuen. Aipatu behar da Lierni 
Altuna alkatea izan zela Dulan-
tziko saioko gai-jartzailea.

Hurrengo plazak erabakita
Hirugarren finalaurrekoaren  
ondoren, erabakita geratu da 
hurrengo hiru finalerdietako 
plazetan nortzuek abestuko 
duten.

Martxoaren 4an, Legution, 
Manex eta Iker Agirre, Peru 
Abarrategi eta euren eskolakide 
Iñaki Viñaspre gasteiztarra ari-
tuko dira. Hurrengo zapatuan, 
Xabi Igoak eta Paula Amilburuk 
abestuko dute Laudion eta Ara-
maioko azken finalaurrekoan, 
Andere Arriolabengoak. 

Paula Amilburuk saio txukuna egin zuen dulantzin, eta hirugarren geratu zen, lehen postutik 2,5 puntura. berTSozaLe eLKarTea

pozik egoteko moduko 
lehen itzuli itxurosoa 
paula amilburu hirutik hiru garaipen lortzetik gertu egon zen dulantzin, lehen postutik 
2,5 puntura amaitu baitzuen, hirugarren. itxaropentsuak izan dira lehen hiru saioak, 
baina beste hiru erabakigarri geratzen dira, aurtengo finalistak definitzeko bidean

HurrEnGO Hiru 
finalaurrEkOETan 
EraBakikO da 
finaliSTak zEinTzuk 
izanGO dirEn

Xabi Gorostidi aramaio
Futbol taldeak familia handiak 
dira. Zelaira irteten diren ha-
maika jokalarien emaitzak ikus-
ten diren arren, eurentzako lana 
errazten duen giza talde handia 
izaten dute atzetik. Sukaldariak, 
masajistak, begiraleak, admi-
nistraziokoak, delegatuak... asko 
dira fokuetatik kanpo lan ga-
rrantzitsuak egiten dituztenak, 
eta horien artean daude belar 
zaintzaileak ere. 

atxabalpe, alfonbra baten pare 
Ekaitz Gredilla eta Jokin Balan-
zategi dira Atxabalpeko berde-
gunea baldintza egokietan man-
tentzeko ardura duten bi langi-
leak. 

Gredillak lorezaintza ikasketak 
egin zituen Gasteizen bi urtez, 
eta praktikaldia amaitu ostean 
hasi zen Atxabalpen lanean. 
Pertsona bakarrarentzat lan 
handia zela ikusita, Balanzategi 
batu zitzaion, hasi eta hilabete 
gutxira, eta ordutik hona bate-
ra ari dira.

Eibar taldeak akordioa lortu 
zuen Arrasateko Udalarekin 
Atxabalpeko instalazioak era-
biltzeko. Alokairu sinboliko bat 
ordaintzeaz gain, bertako ego-
kitzapen-lan guztiak bere gain 
hartu zituen Eibarrek, eta, bes-
teak beste, hareazko zelai zaha-
rra belarrezko bihurtu dute. 

Baina inbertsioez gain, man-
tentze-lanak ezinbestekoak dira. 
Atxabalpera joaten den edonork 
bertako berdegunea alfonbra 
bat bezala dagoela ikus dezake, 
eta hori Aramaioko bi belar 
zaintzaileen lan txukunaren 
emaitza da. 

Hainbat zeregin
"Garrantzitsuenak belarra moz-
tea, ongarria botatzea, zuloak 

estaltzea eta zelaia margotzea 
izaten dira. Entrenamendu au-
rretik mozten eta ongarria bo-
tatzen aritzen gara, eta, behin 
amaituta, jokalariek utzitako 
zuloak estaltzea tokatzen zaigu", 
adierazi du Gredillak. 

Jokalarien lan-saioak 90 mi-
nutu bueltakoak badira ere, bi-
kote aramaioarraren lanaldia 
zazpi ordu eta erdikoa da. "Jo-
kalariek 11:00etan hasten dute 
lan saioa, baina gu 08:00etan 
hasten gara lanean. Mendiliba-
rrek hala eskatuta, belarra 24 
milimetrora mozten dugu. Per-
tsona bakarrak hiru ordu behar 
ditu zelaia ondo moztuta uzteko", 
azaldu du Jokin Balanzategik. 

eibartartu gabe 
"Jokalari, entrenatzaile eta la-
guntzaileekin erlazio oso ona 
daukagu, eta bigarren entrena-
tzailearekin pilotan jokatzera 
ere joaten naiz", azaldu du Ba-
lanzategik. Hala ere, Jokinek 
Athleticzale izaten jarraitzen 
du eta Ekaitzek, Realzale.

Jokin Balanzategi eta ekaitz gredilla, Atxabalpeko zelaian, lan-tresnak eskuan dituztela. xabi GoroSTidi

lehen mailako belar 
zaintzaile aramaioarrak
ekaitz gredilla eta jokin balanzategi aramaioarrak atxabalpeko zelaiak duen itxura 
paregabearen arduradunak dira. hango berdegunearen mantentze-lanak egiten 
dituzte, eta euren lan txukuna eibar taldearen denboraldi borobilaren isla da

zazpi Ordu ETa 
ErdikO lanaldiak 
EGiTEn diTuzTE, 
zElaia BaldinTza 
EGOkiETan izaTEkO

aramaioKo udaLa

baserritarren lana goraipatuz
naturaren egunaren baitan, zapatu goizean San martin eskolakoek, Guraso 
elkartekoek eta udal ordezkariek irteeratxoa egin zuten San Kristobalera, 
Lehen hezkuntzako ikasleei pago motzen garrantzia helarazteko eta, bide 
batez, baserritarren lanak inguruan duen eragina balioan jartzeko. Gaur 
goizean, aldiz, fruta-arbolak landatu dituzte haur hezkuntzako ikasleekin. 

Nire txikiak

Harkaitz Canoren poesia luuuze baten zati bat: "(...) Bizitzako 
gauza txiki hauengatik ez balitz... Zer? Ostia! bukatu esaldia". 
Nik nire txikiak zerrendatu ditut:

Autobusean mailu ondoko eserlekuan jartzen naiz, okupatuta 
egon denean lekua aldatzeko eskatu izan dut. Liburu berri bat 
hartzean azken esaldia irakurtzen dut. Pertsona bat haserretzen 
badabil lasai esaten dut, begietan sua nola pizten zaion 
ikusteagatik. 

Hitz jokoak asmatzen ditut konbultsiboki eta filtro nahiko 
eskas bat pasatzen dutenak bakarrik esaten ditut ozenean      
–pentsatu esaten ez ditudanen kalitatean–. Egurrezko zotzak 
sudurzuloan sartzen ditut, uste dut masturbazio publiko 
onartura gehien hurbiltzen dena dela. Ajdsnhsofjk zanpatzen 
ditut teklak, egunen batean hitz bat agertuko den zain. Dutxan 
txiza egiten dut beti, neguan bereziki.

Eta otutzen zait maniek plazer minimo bat eragiten badute, 
bizio bihurtzen direla. Ostia! Eta oraindik ere esaldia ezin 
bukatuta, maniatika eta biziosa...

nire ustez

mAIdEr AldAI

Uema osatzen duten herrietako 
ikastetxeetan DBHko eta Batxi-
lergoko ikasleekin lantzen den 
programa da. Udalak euskal-
duntzen ari diren artean, uda-
lerrietako giroa gero eta erdal-
dunagoa dela ondorioztatu dute 
Ueman, eta, hori konpontzeko 
asmoz, gazteengan kontzientzia 
sortzean jarri dute fokua. 

Izan duen harrera ona ikusita, 
Haur Hezkuntzako ikasleengana 
hedatzea erabaki dute. Horreta-
rako, Katxiporreta kooperatiba-
ren eta Miren Amurizaren la-
guntza izan dute. Amurizak lau 
liburuko bilduma didaktiko bat 
prestatu du Uemako teknikarien 
batera, eta urtarrilean hasi ziren 
ikastetxeetan lantzen.

'Arnasguneen 
hezkuntza proiektua' 
haurrekin lantzera

Bihar, zapatua, ospatuko dira 
Aratusteak Aramaion, eta giro 
onean eguna pasatzeko osagaie-
kin betetako egitaraua prest 
dago. 

17:30ean hasiko du festak ka-
leetarako bidea, frontoitik pla-
zara abiatuko den kalejirarekin. 
18:00etan mozorro lehiaketako 
sari banaketa egingo dute eta  
guztira lau sari banatuko dituz-
te; talde onenarena –gutxienez, 
lau partaide–, haur onenarena, 
14 urtetik gorakoena eta mozo-
rrorik originalenaren saria.

Behin hori eginda, txokolate 
dastatzea egingo dute 18:30ean 
eta ondoren, festa borobiltzeko, 
disko festarekin gorputzak dan-
tzan jarriko dituzte. 

Mozorroak jantzi eta 
ondo pasatzeko 
aukera Aratusteetan

Irudia berritzeko beharra iku-
sita, lehiaketa jarri dute martxan.

Edozein adinetako aramaioa-
rrek har dezakete parte, eta, 
halabeharrez, Lagun Artean 
Dantza Taldea, Aramaio hitzak 
jaso beharko ditu. Proposamenak 
liburutegian aurkeztu beharko 
dira martxoaren 3a baino lehen, 
eta irabazleak bi lagunentzako 
afaria jasoko du trukean. 

Lagun Artean dantza 
taldea logotipoa berri 
bila dabil

Gorbeialdeko Kuadrillak fami-
lientzat antolatutako ekimena 
da. Gueñes herrian dagoen Biz-
kaia Abentura Parkera egun-pa-
sa joateko irteera izango da. 
Umeek 8 euro ordaindu beharko 
dituzte sarreragatik eta autobu-
sagatik eta helduek, aldiz, lau. 
Autobusa 09:40an aterako da 
Aramaiotik eta buelta 17:30ean 
egingo dute. 

Bizkaia Abentura 
Parkera irteera 
martxoaren 19an

X.G. aramaio
Azken urtean Anboto eta Añai 
tabernek launa lapurreta jaso 
izanak kezka eta amorrua eragin 
ditu Aramaion. "Kezka eta ezin-
tasuna sortzen dituzten ekintzak 
dira", adierazi du Lierni Altunak.

Anboto tabernaren kasuan, 
azkena pasa den asteko marti-
tzen goizaldean izan zen. Lapu-
rreta azkarrak izan dira kasu 
guztietan eta makina txanpon
-jaleko dirua izan dute helburu-
tzat. Añai tabernaren kasuan, 
lau lapurretak uztailetik aben-
dura bitartean jasan dituzte. 

Gaizkileak ikusi dituzten bizi-
lagunen arabera, Europa ekial-
deko jatorriko bi gizonek egin 
dituzte lapurretok. 

Ertzaintzaren iritziz, talde or-
ganizatu bateko partaideek egin 
dituzte. Haiek utzitako aztarnek 
ez dute Ertzaintzaren datu ba-
searekin bat egiten, eta, oraingoz, 
ezin izan dituzte gaizkileak nor-
tzuk izan diren argitu. Beste 
aztarna batzuk aztertze prozesuan 
daude oraindik, eta Ertzaintzak 
adierazi du bizilagunen kolabo-
razioa oso lagungarria izan dai-
tekeela.

lapurreta uholdeak kezka eta 
ezintasuna sortu ditu Aramaion
ertzaintzak aztertutako aztarnek ez dute lapurrak 
identifikatzeko balio izan, baina lanean jarraitzen dute

"Sare sozialen erabilera gero eta 
zabalagoa da gure artean, eta, 
webguneaz gain, aurrerantzean 
Facebook bitartez partekatuko 
dira notiziak, hitzorduak eta 
bestelako informazioak", adie-
razi du Udalak. 

Sare sozial horrekiko apustua 
egin arren, Udalaren erreferen-
tziazko komunikazio kanala 
webgunea izango da.

Aramaioko Udalak 
Facebook kontua 
zabaldu du

Aldizkariari izen berria topa-
tzeko lehiaketa abiatu du Gor-
beialdeko Kuadrillak. Bost eta 
hamabost hitz bitarteko izena 
beharko du izan, eta proposa-
menak martxoaren 3a baino 
helarazi beharko dira. 

Lehiaketako sarien eta oina-
rrien informazio osatua lortze-
ko, bisitatu Aramaioko Udalaren 
webgunea. 

Gorbeialdeko 
aldizkariari izena 
jartzeko lehiaketa
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Enpresei presio fiskala handitzea

Euskal enpresari presio fiskala handitzeari buruzko eztabaida 
mahai gainean dago azken asteotan, pil-pilean dagoen gaia da. 
Uste dut ez dela beharrezkoa gogora ekartzea enpresaren 
misioa, oro har, eta euskal enpresarena, zehazki, herriarentzat, 
familientzat eta herritarrentzat, lanpostuak eta aberastasuna 
sorraraztea dela; baina, hori gerta dadin, beharrezkoa da 
enpresak izatea ekonomian trakzio lana egingo dutenak. Hau 
horrela, ez da komeni gure enpresek lehiakortasuna galtzerik; 
hemengo enpresak indartu daitezela berriro, oinarrizkoenak 
barne. Krisia pasa dela uste izatea ezjakintasunak eragindako 
akatsa dela uste dut; enpresak mota guztietako zailtasunak ari 
dira bizi izaten, egoera berrietara ahal duten bezala ari dira 
egokitzen, eta laguntza behar dute. Horren erakusle da egunotan 
ezagutu dugun esportazioen beherakada; arrazoiak denok 
ezagutzen ditugu. Aldaketa handiak dira gertatzear; hobe esan, 
gertatzen ari dira; honen aurrean, enpresak laguntza behar du: 
berrikuntza, formazioa, teknologia eta inbertsioa. Ez dago beste 
biderik, ez da presio fiskal handiagorako unea.

nire ustez
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Julen iriondo bergara
Azaroan jarri zuten abian Ber-
garako Osasun Sarea. "Sare txi-
kia baina eraginkorra izateko 
helburuarekin" ekin zion bidea-
ri –hala adierazi zuen hasiera 
hartan Elena Lete alkateak–, eta 
orain, hiru hilabeteren ondoren, 
urteko plangintza onartu du. 
Denbora honetan egindako bi-
leretan herriko ikastetxe guztiak, 
Jardun elkartea, Caritas, San 
Joxepe, Aspace, Martxanterak, 
Kattalin, Pol-Pol taldea eta Ber-
gara Kirol Elkartea bildu izan 
dira, eta astelehenean egindako 
batzarrean adostu zuten 2017an 
ze gai landu.

Batetik, gazteen osasun hez-
kuntza –gazteen osasunean era-
gina izan dezaketen faktoreeki-
ko prebentzioa–: "Erakunde, 
ikastetxe eta eragile guztiekin 
elkarlanean arituz, alkoholik 
eta drogarik gabeko bizimodua 
sustatu behar da, eta horien 
inguruko informazioa eman. 
Azkenean, gazteei eman behar 

zaie erantzukizuna, arazoa da-
goela onar dezaten eta, denen 
artean, drogak eta alkohola Ber-
garatik baztertzeko".

Bestetik, osasun maila hobea 
lortzeko herrian dauden zerbi-
tzuak ezagutzera ematea: "Osa-
sun arloan herrian dauden zer-
bitzu guztiak ezagutzea garran-
tzitsua da. Herriko pertsona 
edota taldeen beharretan lagun-
tzen duten edo haiek asetzen 
dituzten talde eta eragileen zer-
bitzuak zenbat eta herritar gehia-
gorengana iritsi, parte-hartze 
eta emaitza hobeak izango dira".

Eta hirugarrenik, herriko bi-
degorriak egokitzea: "Pasiera 
egitea oso garrantzitsua da per-
tsonen osasunerako, eta Berga-
ran badira hainbat bidegorri 
horretarako. Gizon zein emaku-
me ugari ibiltzen dira pasieran 
bidegorri hauetatik, baina askok 
komun baten beharra izaten 
dute. Komunik ezean, gizonez-
koek oso erraz izaten dute beha-
rra egitea, baina ez horrela 

emakumeek. Horregatik, denen 
eskura komuna izatea pasierako 
lekuetan funtsezkoa da ibiltzen 
eta ariketa fisikoa egiten jarrai-
tzeko".

dinamikarekin pozik 
Elena Lete alkatea pozik agertu 
da Tokiko Osasun Sarearen buel-
tan sortutako dinamikarekin:  

"Helburu zehatzik gabe hasi 
bazen ere, bileretan agertutako 
beharrei erantzuteko gai dela 
erakutsi du. Eragile eta erakun-

deen arteko parte-hartzearekin 
eta elkarlanarekin, Bergara osa-
suntsuago eta zoriontsuago bat 
egiten ari gara".

drogarik gabeko herri 
baten alde, prebentzioa
bergarako osasun sareak adostu du aurten ze gai landu: gazteen osasun hezkuntzan 
lan egingo dute, batetik; osasun maila hobea lortzeko herrian dauden zerbitzuak 
ezagutzera ematea da beste egiteko bat; eta bidegorriak egokitzea, hirugarrena

Txirrindularia bidegorrian, Labegaraietan. Goiena
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Eneritz Agiriano eskoriatzarrak 
be r r i ro  i kas ten  has tea 
erabaki du, lanean urte asko 
egin eta gero, lana topatzen 

lagunduko diolakoan. Gaur egun, 
F a b r i k a z i o  M e k a n i k o k o 
P r o d u k z i o a r e n  P r o g r a m a z i o a 
goi-mailako zikloa ikasten ari da.

Goi-mai lako  z ik loa  ikasten 
hasteko, zer egin behar izan duzu?
Sarbide-proba prestatu behar izan 
nuen Helduen Heziketa Iraunkorreko 
Zentroan (EPA), aspaldiko batxilergotik 
nentorrelako, eta hori gaindituta 
sartu ahal izan naiz.

Nolakoa izan da ikasketetara 
buelta?
Hasieran, gogorra; ahalegin handia 
egin dut.  Ez nengoen ikastera 
ohituta; gainera, arlo teknologikoa 
(CNC…), Internet eta ordenagailuak 
ere ez nituen menperatzen… eta 
ordu asko eman dizkiot: goizez 

gelan, eta arratsaldean liburutegian 
lanak egiten.

Jada urte eta erdi eman duzu 
ikasgelan. Eta orain praktikak 
egitera joango zara enpresara. 
Ze balorazio egiten duzu?
Oso pozik nago hartutako erabakiarekin. 
Gauza positibo asko eramaten ditut: 
talde-lan asko egin dugu, ikaskideak 
eta irakasleak laguntzeko prest daude 
beti… Tailerrean ordu asko eman 
ditugu: lehen mailan asko ibili gara 
makina konbentzionaletan eta 
bigarrenean CNCkoetan. Poz handia 
da ikustea pieza ondo irteten dela zuk 
programatutakoari esker!

Gomendatuko al zenioke Lanbide 
Heziketa ezagunen bati? Zergatik?
Industria mundu honetara emakume 
gehiago animatuko nituzke, gutxi 
gaude eta! 25 urte izanez gero, 
ikasten jarraituko nuke, zalantza 
barik!

DEBAGOIENEkO LANBIDE HEZIkEtAkO ESpERIENtZIAk

goiaz! 2017
Lanbide heziketaren azoka 
apirilaren 26an eta 27an

Kulturaten, arrasaten

ENERItZ AGIRIANOREN IBILBIDEA

Julen iriondo bergara
Umeen kategorian lehenengo 
saria lortu duen Mariaren La-
gundiko bosgarren mailako ikas-
le taldearen proposamena izan 
da Agorrosingo kanpoko igeri-
lekua handitzea eta hobetzea: 
"Igerilekua beteta egoten da eta 
lekurik ez da egoten batzuetan, 
eta gehienezko edukiera handi-
tu egin beharko litzateke", zioen 
saria jasota, pozik, talde irabaz-
leko kide Jon Igartuak.

Bigarren ideia onena abentu-
ra parkea egitea proposatzen 
duena izan da, eta hirugarrena 
Agorrosingo kanpoko igerilekuan 
kultur ekintzak egitearena, ira-
bazleen ikaskideenak hauek ere. 
Elena Lete alkateak nabarmen-
du zuen "aisialdirako eta zorion-
tsu izateko ideiak" aurkeztu 
dituztela umeek.

Helduen kategorian, berriz, 
lehenengo saria izan da Maite 
Arantzabalentzat; goiko estazioa 
biziberritzeko egitasmoa aur-
keztu du berak. Irabazleak ezin 
izan zuen sari banaketan egon, 

baina, haren ideia goraipatuz, 
Elena Letek gogora ekarri zuen 
Udala ari dela lehendik inguru 
hori txukuntzen: "Bergararron-
dako gune polita da, xarma duen 
gunea, berreskuratu nahi dugu-
na; iaz hasi ginen garbitzen, eta 
etorriko dira hurrengo pausoak".

Bigarren saria Sara Martine-
zek eta Nerea Madariagak es-
kuratu dute, bizikletaren erabi-
lera sustatzeko proposatutako 
alokairu sistemagatik: "Propo-
satzen dugu bigarren eskuko 
bizikletak izatea eta, ondorioz, 
hasierako inbertsioa beste era 
batekoa litzateke: egoera onean 
daudela ziurtatzeko azterketa 
egin beharko litzaieke. Bestalde, 
ondo legoke parrilla eta otzara 
izatea, erosketak-eta egiteko 
erabili ahal izateko; eta mugi-
korrerako aplikazio bat, esango 
diguna zenbat bizikleta dauden 
alokairurako gune bakoitzean", 
zioen Sara Martinezek.

Hirugarren saria Aranzadi 
ikastolako ikasle talde batentzat 
izan da, herriko ondarearen 

gaineko informazioa QR kodeen 
bidez emateko sistemagatik: 
"Gaur egun idatzizko informa-
zioa bakarrik dago, eta QR ko-
deen bidez multimedia gehiago 
sartuko genuke: bideoak, au-
dioak..."

Udala oso gustura geratu da 
lehiaketara aurkeztutako ideia 
kopuruarekin eta horien edu-
kiarekin, baita bozketan parte 
hartu duten herritarrekin ere 
–267–. Orain aztertu beharko 
dute aurkeztutako proiekturik 
ba ote den aurrera eramateko 
modukoa, ba ote den bideraga-
rria; berez, aurtengo udal au-
rrekontuan 100.000 euro daude 
gordeta proiektuotarako: "Nire 
nahia izango litzateke, bai umeen 
alorrekoa eta bai helduen alo-
rrekoa, nolabait, gauzatzea; bai-
na iritsiko da momentua hori 
iragartzeko"; gainera, lehiaketan 
irtendako beste hainbat ideia 
–osotasunean, zatiren bat edo 
berak izan ez arren, antzera-
koak– Udalak esku artean ba-
darabiltzala zioen alkateak.

igerilekurako eta goiko 
estaziorako ideiak nagusi 
aroztegiko erakusketan eta udalaren webgunean herritarrek emandako 267 botoak 
eta epaimahaiaren iritzia uztartuz, mariaren lagundia ikastetxeko bosgarren mailako 
ikasle talde batek eta maite arantzabalek eskuratu dituzte lehenengo sariak

Martxoaren 19an izango da 
Pol-Polen 75. urtemugako ospa-
kizun bazkaria. Mendi taldearen 
egoitzan, Gracian mertzerian, 
Lazkano oinetako dendan eta 
Pol-Pol tabernan eros daitezke 
txartelak, eta martitzena izango 
da horretarako azken eguna. 
Txartelaren prezioa 35 euro da, 
eta, jan-edanaz gainera, giroa 
ere ziurtatuta dago.

Martitzenera arte 
eman daiteke izena 
Pol-Polen bazkarirako

Goiena komunitatea 
auzoko / bergara

Auzoko egitasmoan parte har-
tzeko, jatorriz bertakoak diren 
herritar gehiago pozik hartuko 
genuke. Zuen laguntzarekin, 
euskaratik urrun bizi direnak 
euskarara hurbiltzea da gure 
helburuetako bat. Osintxukoa, 
emakumeena eta talde zabala 
ditugu. Izena emateko, Jardunen.

Jatorriz bertakoak 
diren herritarrak gura 
ditugu Auzokorako

Alizia izenekoa izango da Ber-
garako Musika Eskolaren hu-
rrengo proiektu musikala. Hain 
justu, ikuskizuneko protagonis-
ta aukeratzea da orain egin behar 
dutena, eta baita harekin bate-
ra abentura ugari biziko duten 
beste pertsonaiak ere. Horreta-
rako, casting-a egingo dute as-
telehenean, hilak 27, 16:30ean, 
Musika Eskolan.

'Alizia' musikalerako 
'casting'-a egingo 
dute astelehenean

Frontoian lanean. berGaraKo udaLa

Frontoia egoera txarrean zegoen, 
eta hormen inpermeabilizazio, 
txukunketa eta margotze lanak 
egingo dituzte; bizpahiru astetan 
amaituta egongo dira lanak. La-
nok 13.300 euroko aurrekontua 
dute eta, behin amaitutakoan, 
"kirol instalazio berritu eta ego-
kiaz gozatzeko aukera izango 
dute bergararrek", Udalak azal-
du duenez.

Espoloiko frontoia 
hobetzeko lanak hasi 
dituzte aste honetan

Traste zaharren ikurra. berGaraKo udaLa

Herriko hainbat gunetan, lu-
rrean, TZ hizkiak margotu di-
tuzte. Traste zaharren bilketa-
rako seinalizazio berria da; 
aurrerantzean gune horietan 
utzi beharko dira altzariak, kol-
txoiak, lerro zuriko etxetresna 
elektrikoak eta lerro grisekoak. 
Zerbitzua martitzenetan izaten 
da, eta erabiltzeko 943-71 19 38-
ra deitu behar da lehenengo.

Traste zaharrak 
biltzeko zerbitzuaren 
seinalizazio berria

Eguazteneko Azoka
Astero beharrean berezia 
hilean behin egitea erabaki 
zutenetik, oraingoa izango da 
aurrenekoa –18:00etan–. 
Amaia Aierbek hitzaldia 
egingo du, erlauntzeko 
produktuei buruz.

Odol ematea
Martxoaren 1ean, eguaztena, 
18:00etatik 20:00etara, 
anbulatorioan.

oharrak

ideia Lehiaketako sarituak, eguazteneko sari banaketaren ondoren. JuLen iriondo
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Julen iriondo bergara
Pentsa, gaur egungo pen drive-en 
aitzindari izandako disketeak 
merkatura agertu zirenerako, 
aurreko mendeko 70eko hamar-
kada hasieraren bueltan, 20 urte 
inguruko gazte ziren Arantxa 
Beraza, Pilar Altuna eta Jose 
Luis Lizarralde. Ordura arte, 
halakorik batere ez; are gehiago, 
haiek mundura etortzea eta or-
denagailua asmatzea –eta, nos-
ki, ez gaur egungo moduko era-
bilera eta erabiltzaile aniztasu-
narekin; horretarako, urte batzuk 
gehiago pasako ziren–, garaitsu 
berean. Eta ordutik hona zenbat 
aldaketa eta aurrerapen arlo 
horietan! Ulertzekoa belaunaldi 
berrienei guztiz naturalak eta 
berezkoak iruditzen zaizkienak, 
gutxi asko, sorginkeria iruditzea 
lehenagokoei.

Baina, hala ere, joera berriotan 
bazterrean geratzerik nahi ez 
eta haiek aprobetxatu guran 
dihardute, adibidez, San Joxepe 
elkartean. Argazkiak ukitzeari, 

testu dokumentuak sortu eta 
diseinatzeari eta Interneti bu-
ruzko ikastaroak dituzte asteo-
tan, eta horietan ari dira hain-
bat eta hainbat erretiratu.

interesgarri, onuragarri 
Ane Untzurruntzagak dihardu 
irakasle Interneti buruzko ikas-
taroan. Oinarrizko jakin beha-
rrekoak irakasten dizkie, erre-
tiratuentzat erabilgarri izan 
daitezkeen adibideekin: esate-
rako, Tolosako Inauterietara 
joateko, eguraldiaren eta autobus 
zerbitzuaren berri non jaso de-
zaketen jakiteko Interneteko 
bilatzailea erabiltzen, webgune 
horietara iristen eta, behin iri-
tsita, haietan moldatzen ari zi-
tzaizkien azaltzen irakaslea 
aurreko asteleheneko saioan: 
"Beti etortzen dira gogoz, eta 
saiatu egiten dira", zioen Untzu-
rruntzagak. 

Arantxa Berazak dio beraren-
tzat oso gauza berriak direla, 
harreman "oso gutxi" izan due-

la orain arte teknologiokin. "Gure 
ume garaia arkatzarena eta ar-
belarena izan zen; guk ez genuen 
ordenagailurik, gure gazte den-
boran idazteko makina, beste-
la...", Pilar Altunak. Baina ani-
moso, hala ere: "Teknologia 
berri hauek ez ditugu domina-
tuko agian, baina posible baldin 
bada horien bitartez gure bizi-

modua errazago egitea, aprobe-
txatu egin behar ditugu". Jose 
Luis Lizarralderen ustez, gaine-
ra, gauza asko "erraztuta" dau-

de, "guk erabiltzeko moduan", 
dio: "Zerbait gaizki eginez gero, 
botoi bati eman eta atzera joaten 
da. Hori lehen ezin zen egin". 

erretiratuak interneti buruzko eskola hartzen, San Joxeperen egoitzan. JuLen iriondo

Ez direlako bateraezin 
internet eta adina
sareari eta ordenagailuak ematen dituen beste aukera batzuei buruzko ikastaroak ari 
dira egiten asteotan san joxepe erretiratuen elkartean. eskoletan ari direnek aukera 
ugari ikusten dizkiete baliabideoi, eta haietan trebatzeko ahaleginean ari dira fin

arantxa beraza 
ikaslea

"ez dakit gero erabiliko dugun, 
baina interesgarriak iruditzen 
zaizkit ikastaro hauek. Gauzak 
buruan sartzeko oso adi egon 
behar duzu, baina ondo".

jose luis lizarralde 
ikaslea

"Seme-alabak ikusita animatu 
naiz. Gauzak erraz egiten 
dituzte, eta nik ere bai haien 
ondoan. egin beharrekoak 
barneratzea da kontua".

Pilar altuna 
ikaslea

"oso garrantzitsua da 
interneten ibiltzen jakitea. Gaur 
egun, egunkaria erosi nahi ez 
baduzu, interneten irakur 
dezakezu; edo bidaiatzeko...".

Datorren martitzenean, hilaren 
28an, jokatuko dituzte Soralu-
ce lau t'erdiko txapelketako 
finalerdiak (19:00). Promesen 
mailan Aranguren eta Lerena 
izango dira aurrez aurre eta 
nagusietan, berriz, Eneko La-
baka eta Peru Labaka izango 
dira zein baino zein gehiago. 

Bestalde, domekan hiru par-
tidu jokatuko dituzte Munizi-
palean, 11:15ean hasita. Alebin 
mailan, Bergarako eta Goie-
rriko pilotariak izango dira 
aurrez aurre; senior mailan, 
Intxurrekoak izango dira bi-
sitariak; eta gazte mailan, Mu-
rua-Gartzia bikote bergararrak 
Lemoako pilotariak izango 
ditu aurrean. 

Martitzenean 
Soraluce lau t'erdiko 
finalerdiak jokoan 

Pol-Pol gazteen taldeak mendi 
irteera prestatu du martxoaren 
5erako, domeka. Mendizale 
gazteak ez dira urrun joango, 
Osintxu eta Ubera arteko men-
di zeharkaldia egingo dute-eta, 
mugarrietatik. 

Antolatzaileen arabera, men-
di irteerak sei ordu iraungo 
du, eta hitzordua 08:30erako 
egin dute, Pesako autobus gel-
tokian, hain zuzen ere. Mendi 
zeharkaldia egitearekin batera, 
Uberatik Bergararainoko zatia 
ere oinez egingo dute, eta au-
rreikusten dute arratsaldeko 
laurak aldera iritsiko direla 
Bergarara. Izena emateko azken 
eguna martxoaren 2a da, egue-
na. 

Mugarrietara mendi 
irteera egingo du 
Pol-Polek

imanoL Soriano

Hockeya lagunartean
Lagunarteko bost partidu jokatu zituzten hanka Labankako taldeek 
ribabellosakoen kontra. eta emaitzak denetarikoak izan ziren. alebinek 
eta infantilek irabazi egin zuten; benjaminek, kadeteek eta seniorrek, 
berriz, galdu. azken horien arteko partidua oso lehiatua izan zen.

beteranoetan 
bigarren
Joan den asteburuan egin zuten, 
Castellon, espainiako maratoi 
Txapelketa, eta beteranoen mailan 
–60 urtetik gorakoen kategorian– 
aitor eraña bergararra bigarren 
sailkatu zen.

erañak oso marka ona egin zuen 
podiumeko bigarren koskara 
igotzeko, arrasate atletiko taldeko 
ordezkariak 3.26.24an egin 
zituen-eta 42 kilometroak korrika. 

a.aTLeTiCo

Julen iriondo bergara
Publiko kopuruari dagokionez, 
arrakasta ziurtatuta du gaurko 
ikuskizunak –ordu gutxitan sal-
du ziren sarrerak–. Udal Musi-
ka Bandako eta Orkestra Sinfo-
nikoko musikarien, antzezleen, 
Aritzeta abesbatzakoen eta De-
bako Kulunka dantza taldekoen 
artean, 180 lagun inguruk har-
tuko dute parte saioan: "Aurten 
komedia egin nahi izan dugu; 
road-movie bat asmatu dugu, 
errepideko istorio bat. Cadizetik 
dei bat jasoko dugu, gure ikus-
kizuna han ikustea nahi dute-
la-eta, eta  harako bidaiako –au-
tobusez– abenturak kontatuko 
ditugu", dio gidoia egin duen 
Manu Diazek. 

Biharko mozorro bazkarirako, 
berriz, 82 lagunek eman dute 
izena. Bertako produktuekin 
egindako menua dastatu bitar-
tean, Kolpez Blai perku-show 
taldeko kideek girotuko dute 
Aranzadi ikastolako gimnasioa, 
13:00etan hasita herriko kaleak 
bezala.

Kontuan hartu beharreko hu-
rrengoak izango dira Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots pailazoen 
emanaldiak. Bi saioetarako dau-
de oraindik sarrerak –6 eurotan–; 
beraz, Tipi-tapa, korrika! ikus-
kizunerako leihatila 15:15ean 
irekiko dute frontoian. Eta saioo-
tarako bezala egubakoitzeko 
kontzerturako oharra eman du 
Udalak, eserlekuetan eseri behar-
ko dela publikoa, debekatuta 
dagoela zutik egotea eta eskai-
leretan esertzea.

Ekitaldioz gain, askotariko 
kalejirak eta musika izango dira, 
bai bihar eta baita martitzenean 
ere. Kalejirei dagokienez, erral-
doi, kiliki eta buruhandien kon-
partsarena, batukada eta Musi-
ka Eskolako gazteen bandarena; 
lehenengo biak San Martin pla-
zan hasita –eta amaituta, bu-
ruhandien kasuan–, eta Musika 
Eskolan hasita eta amaituta, 
hirugarrena. Zapatuko errome-
ria eta martitzeneko Gauargiren 
DJ festa ere San Martin plazan 
izango dira.

dantzariak entseatzen, eguaztenean. eneKo azurmendi

Mozorroak, pailazoak, 
musika eta umore ona
Frontoiko kontzertuarekin gaur abiatu eta aratuste-zapatu eta martitzena hainbat 
ekitaldirekin datoz. 'bergara-cai, non stop' ikuskizunerako sarrerarik ez dago; bai, 
ordea, pirritx, porrotx eta marimototsen 'tipi-tapa, korrika!' ikusi ahal izateko

Otsailak 24, barikua
• 22:30 aratusteetako 

kontzertua, frontoian.

Otsailak 25, zapatua
• 13:00 animazioa, Kolpez 

blai taldearekin.
• 14:30 mozorro bazkaria.
• 16:15 eta 18:30 Pirritx, 

Porrotx eta marimotots, 
frontoian: Tipi-tapa, 
korrika!.

• 18:30 erraldoi, kiliki eta 
buruhandien kalejira.

• 20:30-23:00 erromeria, 
plazan: emePebo5t.

Otsailak 28, martitzena
• 16:30 musika eskolako 

gazteen banda, kalejira.
• 18:30 batukada, San 

martin plazatik irtenda.
• 19:30 Gauargi taldea, 

San martin plazan.

egitaraua
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M.a. antzuola
Hiru astez eskolan egon ostean, 
gaur du azken eguna Melissa 
Pieschek. Haur eta Lehen Hez-
kuntzako ikasleekin izan da eta 
denek asko ikasi dutela dio: 
"AEBetako irakasteko metodo-

logia soilik ezagutzen dut eta 
beste herrialde batzuetan nola 
lan egiten den jakiteko interesa 
nuen; oso gustura egon gara". 

"Oso aberasgarria da ingelesa 
soilik dakien pertsona bat gure 
artean izatea. Ikasleek berarekin 

ingelesez soilik komunikatu 
daitezke eta. Hasieran lotsati 
azaldu baziren ere irekitzen joan 
dira eta beste irakasle bat izan-
go balitz bezala tratatu dute", 
dio ingeleseko irakasle Laura 
Pascualek. 

"Bere kultura eta hezkuntza  
ere ezagutu dugu eta asko ikasi 
dugu elkarrekin. Guk egiten 
ditugun gauzak han nola egiten 
dituzten galdetu diogu. Ipuin 
bat ekarri digu eta bere pertso-
naia Flat-ekin bidaiatu dugu", 
gaineratu du irakasleak.

AEbetatik Antzuolako eskolako 
metodologia ezagutzera
hiru astez egon da texasko melissa piesche ikaslea 
antzuolako herri eskola gertutik ezagutzen

Melissa Piesche, Antzuolako eskolan. m.a.

Maider arregi antzuola
Antzuolako Udalak eskatuta, 
Gipuzkoako Mugikortasun eta 
Lurralde Antolaketako diputatua 
Marisol Garmendia Antzuolan 
izan zen. Udal ordezkariekin 
batzartu zen eta hainbat gairi 
irtenbidea eta erantzuna ematea 
posible izan zen. Horien artean, 
urtebetean ez aurrera eta ez 
atzera dagoen gaiari heldu zio-
ten: goiko trenbideko paseale-
kuaren egoerari. Izan ere, goiko 
trenbideko Iraetako tunelean 
harri handi bat erorita dago, 
eta ordutik hona Deskargarako 
norabidean itxita dago paseale-
kua. Herritar askok aisialdira-
ko erabiltzen duen ibilbidea 
izanik, bertako arazoa lehenbai-
lehen konpondu nahi du Udalak. 
"Iaztik egindako eskaera zen 
bidegorriaren egoerari irtenbi-
dea ematearena. Izan ere, iaztik 
Iraetako tunelean harria dago 
erorita. Baina, bidea oztopatzeaz 
gain, horrek ere segurtasun kez-
ka bat ekarri digu. Nola ote 
daude gainontzeko tunelak? Al-
dundiak egoera zein den azter-
tu du eta Iraetako eta Jauregiko 
tuneletan neurriak hartu dituz-
te eta itxita egon dira", argitu 
du Antzuolako alkate Beñardo 
Kortabarriak. Aldundiaren al-
detik erantzun ona jaso dutela 
azpimarratu dute. 

Bada, gai horrekiko konpro-
misoa hartu du Gipuzkoako Al-
dundiak eta azaro ingururako 
berriro pasealekua ireki ahal 
izango dutela aurreikusten dute. 
Horretarako, iaz otsailean Irae-
tako tunelean erori zen harri 
handia erretiratuko dute eta 
tunela berrindartuko dute, se-
gurtasuna bermatzeko. "Bi hi-
labete iraungo duten lanak egin-
go ditugu eta azaroan zabalduko 
dugu berriro bidegorria, segur-
tasun osoz herritarrek erabili 
ahal izateko. Alkatearekin akor-
diora iritsi gara eta pozik gaude", 
azaldu du Mugikortasun eta 
Lurralde Antolaketako diputatu 
Marisol Garmendiak.

bergararainoko bidegorria 
Aspaldiko nahia da Antzuolako 
herriak daukana: Bergararaino 
helduko den bidegorria izatea. 
Eta batzarrean gai hori ere izan 
zuten hizpide. "Autobideko la-
nekin batera egingo da Berga-
rarainoko bidegorri zatia. Ho-
rrekin batera, ur zikinak era-

mango duen kolektorea ere 
Bergarako lotuneraino eraman-
go da. Autobideko lanak mar-
txoan hasiko dira eta bi edo hiru 
urteko epean egitea espero dugu. 
Horrekin batera ziurtatu digute  
bidegorria", dio alkateak. 

Plan orokorra 
Antzuolako Plan Orokorraz ere 
jardun zuten. Diputazioa prest 
azaldu da hura gaurkotzen la-
guntzeko. "Udalari gure laguntza 
eskaini diogu Plan Orokorra 
berriro errebisatzen laguntzeko. 
Gauzak erraztu, arindu eta ahal-
bidetzea da gure asmoa". 

mugikortasuna eta autobusak 
Antzuolako Udalak Aldundian 
beste eskaera bat egin zuen: 
Bergarako noranzkoan doazen 
autobusek gaur egun Bergaran 
bertan egin behar duten buelta 
motzagoa izatea. "Kasualitatez, 
Bergarako alkatearekin hitz 
eginda daukagu, eta, geltokian 
egin beharreko lanak aprobe-
txatuz, horri ere irtenbidea 
emango diogu. Gure konpromi-
soa horretan ere azaldu dugula 
esango nuke", argitu du Gar-
mendiak. Hala, Ibargaraiko gel-
tokiko lanak bukatzean gerale-
ku berri bat jarriko dute eta 
Bergarako biribilguneraino joan 
behar izatea saihestuko da. 

Herritarrendako herri 
erosoagoa bilatu guran
bidegorriaz, plan orokorraz eta mugikortasunaz berba egin dute antzuolako udal 
ordezkariek aldundiko mugikortasun eta lurralde antolaketa diputatuarekin. bi aldeek 
adierazi dute batzar emankorra izan dela eta urrats positiboak egin direla

aldundiak, 
auTOBidEkO lanEkin, 
BErGararainOkO 
BidEGOrri zaTia 
EGiTEa ziurTaTu du

autobideko lanekin lotuta dago bergarako lotuneraino bidegorria 
egitearen antzuolarren nahia eta beharra. baina autobideko lanak 
amaitzean egin beharreko lanak dira eta gutxienez bi urte eta 
erdiko epea beharko dute autobideko lanek.

bidegorria bergararaino

Herri sarreratik igarotzen den bidegorri zatia. m.T.

50.000 euroko inbertsioa egingo du Gipuzkoako aldundiak goiko 
tren estazioko bidegorria berriro erabilgarri egon dadin. iraetako 
tunelean eroritako harria kentzeaz gain, Jauregiko tunelarekin 
batera, egonkortu egingo dituzte tunelak, segurtasuna bermatzeko.

tunelak egonkortuko dituzte

iraetako tunela, itxita. m.T.

Maider arregi antzuola
Erosoagoa eta gaur egungo an-
tzerkira egokituta dago orain 
Antzuolako Torresoroa aretoa. 
Ekipamendu eszenikoaz Hiri-
gintza teknikari Valen Moñux 
arduratu da. "Oinarrizko esze-
nografia bazeukan aretoak, eta, 
orain dela zortzi urte estreina-
tu bazen ere, aurrerantzean 
posible izango da, besteak bes-
te, oihal gorria itxi eta zabaltzea. 
Esan dezakegu antzerkia egite-
ko benetako antzokia daukagu-
la orain egokitu dugun ganbe-
ra beltzari esker", azaldu du 
Moñuxek.

Oihal gorriak agertokian dau-
kan garrantzia azpimarratu 
gura izan du: "Antzezlan batean 
sorpresa faktorea ezinbestekoa 
da. Oihala itxita dagoenean, 
hori posible da. Garrantzitsua 
da ikusleak ikusten duen lehen 
irudia sorpresa izatea".

Ganbara beltza edo agertoki 
atzealdea ere berritu dute; hon-
do guztia beltza da orain. Horrek 
alde batetik bestera mugitzeko 
aukera ematen die –ikusleek 
ikusi gabe– aktoreei zein tek-
nikariei; baita agertokian ber-
tan ezkutuan egoteko ere. 

Proiektore berria ere jarri 
dute agertokiaren erdian; eta 
horri esker, aurrerantzean 
proiektorearen erabilera erra-
zagoa izango da. Izan ere, To-
rresoroa erabilera askotariko 
aretoa da eta batzarrak edo 
aurkezpenak egiten dira maiz.  

Bitxikeria gisa, esan behar 
da Japoniatik pieza bat ekarri 
dutela. Ikusten ez diren arren, 
agertokiaren goialdean dauden 
altzairuzko piezak dira eta haien 
funtzioa da gauzak bertan zin-
tzilikatu ahala izatea; adibidez, 
fokuak. 

Argiteria ere berritu dute eta 
antzezlanari edo emanaldiari 
egokitzea teknikariendako erra-
zagoa izango da. Modu automa-
tikoan egin ahalko dute; botoi 
batzuen laguntzarekin.

goxoa eta gertukoa 
Oso gustura daude Torresoroa-
ko lanen emaitzarekin. Jone 
Larrañagak azaldu du beharrez-
koak ziren lanak egin direla: 
"Etortzen ziren aktoreak eta 
askotariko taldeak oso gustura 
egoten ziren. Denek esaten dute 
oso areto goxoa eta gertukoa 

dela. Orain, guztiz egokituta 
geratu da; batez ere, antzerki-
rako. Gainera, arlo teknikoa ere 
orain modu automatikoagoan 
gidatu dezakegu botoi batzuei 
esker. Hala, argiteria, oihala 
edo soinua egokitzea errazagoa 
izango da edonorendako. Baita 
proiektorea ere. Esan behar da 
Goizperrek diruz lagundu due-
la eta posible izan dela horrela-
ko inbertsioa egitea".

Gaur izango dute antzuolarrek 
antzokiaren itxura berrituaz 
gozatzeko aukera, gaztetxoen-
dako arratsaldean eskainiko den 
pailazo emanaldiarekin. 

Gaur irekiko da oihal 
gorria Torresoroan 
itxura berriarekin dotore dago torresoroa aretoko agertokia. eguaztenean jarri zuten 
oihal gorria eta gaur arratsaldeko pailazoen emanaldiarekin zabalduko da 
lehenengoz. argiteria eta agertokiko ekipamendua ere egokitu dituzte

EGindakO lanEi 
ESkEr, ErOSOaGOa 
da ETa anTzErkira 
HOBETO EGOkiTuTa 
daGO TOrrESOrOa 

Argiteria berriak hobeto argiztatzen du agertokia. maider  arreGi

oihal gorria modu automatikoan zabaltzen da. maider  arreGi

oinarin dantza taldeko kideak Antigua auzoan. imanoL Soriano

40 dantzarik alaituko dute 
Aratuste-domekako festa
entsegu nagusia bihar goizean egingo dute oinarin 
taldekoek txistulariekin batera, torresoroan

M.a. antzuola
Aratuste-domekarako dena ger-
tu dute antzuolarrek. 10:00etan 
irtengo dira dantzariak, bi tal-
detan, kalejiran. "Herriko Plazan 
herritar kopuru polita batzea 
espero dugu. Bi taldetan bana-
tuta irtengo gara eta 40 dantza-
ri inguru izango gara", azaldu 
du Oinarin taldeko Ion Lizarazuk. 
Azken entsegua ere egingo dute 
eta herritarrak animatu gura 
dituzte Oinari dantza taldekoek: 
"Bihar, azken entsegua egingo 
dugu txistulariekin batera. 
10:00etan valcarlos eta 11:00etan 
sorgin dantza. Gonbidapena egi-
ten diegu dantzarako gogoa du-
ten antzuolar guztiei". 

12:30ean saio nagusia plazan 
egingo dute dantzari guztiek 
elkarrekin. Bertan, Aratustee-
tako dantzak ikusteko aukera 
izango dute herritarrek. Herri 
bazkaria 14:30ean pilotalekuan 
egingo da.  Eta ondoren,  16:30ean 

mozorro jaiaz gozatzeko aukera 
izango da txaranga saioaren 
laguntzarekin. Mozorro jaian 
nahi duenak har dezake parte 
eta nahi duena egin dezake: des-
filea, koreografia... Talde one-
narentzako saria egongo da.

Gaur, berriz, eskolako patioan 
herriko txikienen txanda izango 
da. Arratsaldean mozorro festa 
egingo dute. Txokolate beroa 
eta torradak dastatuko dituzte 
bertaratzen direnek. 

odol-emaileen diru batzea 
Aurten ere, goizean zehar, An-
tzuolako odol emaileen elkarte-
ko kideek diru batzea egingo 
dute –gastuak estaltzeko–.

erretiratuak martitzenean 
Landatxopek antolatuta, marti-
tzenean, hilak 28, mozorro afa-
ri-merienda egingo dute 19:00etan 
hasita. Gaur izena eman daite-
ke 16:00etatik 18:00etara.

Apirilaren 22an eta maiatzaren 
29an, Kursaalen, Txaikovskiren 
Zisneen lakua emanaldia eskai-
niko dute. Antzuolatik autobu-
sa irtengo da bi egunetan –Sa-
gastitik 18:00etan–. Joan gura 
dutenek sarrera erosi beharko 
dute eta ondoren udaletxean 
autobuserako izena eman behar-
ko dute, kultura@antzuola.eus 
helbidera mezua bidalita.

'Zisneen lakua' 
emanaldira joateko 
autobusa jarriko dute

Gaur, egubakoitza, pailazoen 
emanaldia izango da herriko 
txikitxoendako Torresoroa are-
to berrituan. Patxin eta Potxin 
pailazoek bi saio eskainiko di-
tuzte gaur arratsaldean: 17:30ean 
lehena eta 19:00etan bigarrena.    
Ikuskizunean ez da umorea fal-
tako eta txikitxoek bermatuta 
dute barre algara eta sorpresa-
ren bat edo beste.

Patxin eta Potxin 
pailazoen emanaldiaz 
gozatzeko aukera
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Finalista Eguna martxoaren 12an
Zabalik da mendi ibilaldirako zein bazkarirako izen-ematea 
udaletxean. Argibide gehiagorako: zirkuitua.com.

Azken barikua, elkarretaratzea
Euskal presoen eskubideen aldeko elkarretaratze isila gaur, 
20:00etan, herriko plazan.

Plastiko bilketa, hilaren 28an
Landa inguruneko plastiko bilketa zerbitzua Debagoieneko 
Landa Garapen Elkartearen eskutik. Interesatuek aurrez deitu 
behar dute: 943 76 25 47.

oharrak

"Bikote mistoendako frontenis 
txapelketa antolatu gura dugu 
aurten", adierazi du bultzatzai-
le nagusi Iratxe Bravok. "Ideia 
da urte batean emakumezkoen-
dako txapelketa egitea eta hu-
rrengoan bikote mistoendako 
txapelketa". Bravok jakinarazi 
du zabalik dagoela izen-ematea 
eta interesatuek martxoaren 

1era arte dutela horretarako. 
Prezioa da hamar euro bikote-
ko, eta txapelketa amateur mai-
lako jokalariendako da. "Izena 
ematen duen bikote kopuruaren 
arabera erabakiko dugu txapel-
keta antolatzea merezi duen 
edo ez, eta horren arabera zehaz-
tuko dugu egutegia", esan du 
Bravok.

Interesatuek Elgetako Bolato-
ki tabernan eman behar dute 
izena. Ekimenak Elgetako Uda-
laren laguntza jasoko du. 

Binakako frontenis 
txapelketarako 
izen-ematea zabalik

nerea ViLLa

galdera asko tatuatzailearentzat
Goiena komunitatea / Gaztelekua / elgeta

"Giro oso ona izan genuen zapatuan. 26 pertsona egon ginen eta galdera 
ugari erantzun behar izan zituen xabier elgezabal tatuatzaileak: tatuajeak 
nola egiten diren, min egiten duten, zenbat urterekin egin daitezkeen... 
Tatuatzeko pistola ere ekarri zuen eta hainbat tatuaje egin zituen".

larraitz zeberio elgeta
Pozik dira Mendi Mendia Racing 
taldekoak zapatuak emandakoa-
rekin. "Balorazio positiboa egi-
ten dugu antolatutako jaiaren 
inguruan. 75 lagun inguru el-
kartu ginen bazkaltzeko, eta 
giro ederrean pasa genuen El-
getako pilotuei laguntzeko egin-
dako eguna. Eskerrak eman nahi 
dizkiegu bertaratutako guztiei, 
zuen laguntzarik gabe ezinezko 
izango zen", adierazi dute.

Asier Unzetabarrenetxea, Mi-
kel Beretxinaga eta Oskar Sa-
rasua dira auto lasterketetan 
ibiltzen diren hiru elgetarrak. 
Zapatuan nork bere autoa ipini 
zuen ikusgai herriko plazan. 
Unzetabarrenetxeak BMW e30 
325i bat dauka; Beretxinagak, 
BMW e36 325i bat; eta Sarasuak, 
berriz, Opel Astra GSI bat. Adin 
guztietako herritarrak gertura-
tu ziren hiru ibilgailuak berta-
tik bertara ikustera; izan ere, 
horrelako aukera ez da egunero 
izaten. 

75 bat lagun bazkaltzeko 
Hamaiketakoa eta trikiti doi-
nuarekin girotutako txikiteoa 
egin ostean, bazkaltzeko elkar-
tu ziren 75 bat lagun kiroldegi-
ko gimnasioan; izan ere, baba
-jana zuten gertu antolatzaileek. 

Kirola ezagutzera ematea eta 
martxoan abiaraziko duten 
2017ko denboraldiko gastuei 
aurre egiteko laguntza lortzea 
zuten helburu antolatzaileek. 
Elgetako hiru pilotuak R4 tal-
dean lehiatuko dira aurten.

Herritarrak, plazan, elgetako hiru pilotuen autoak ikusten. imanoL Soriano

Herriko pilotuen aldeko 
bazkarian 75 bat lagun
mendi mendia racing taldeko kideek eskerrak eman dituzte jasotako babesarengatik. 
horrekin batera, gogor gaitzetsi dute gauean gertatutakoa. "izandako giro ederra 
norbaitek modu horretan izorratu izana salatu nahi dugu", adierazi dute

mendi mendia racing taldekoak 
haserre agertu dira zapatu 
gauean izandako gertaera 
larriarekin eta gogor gaitzetsi 
dute; izan ere, 22:20 inguruan 
kafe antzoki pareko semaforoan 
geldituta zegoen ibilgailu bati 
plastikozko mahai bat etorri 
zitzaion gainera. ez zen 
zauriturik egon, baina ikara 
handia eta autoaren txapan 
kalte materialak eragin zituen 
ezbeharrak. "Larunbatean 
izandako giro ederra norbaitek 
modu horretan izorratu izana 
salatu nahi dugu", esan dute. 
Gaineratu dute hurrengo 
egunean izan zutela 
gertatutakoaren berri eta 
gertaerak ez duela inolako 
zerikusirik egunaren 

antolakuntzarekin. elgetako 
udalak ere gogor gaitzetsi du 
gertatutakoa. "Kaltetuei 
elkartasuna eta behar dutenean 
laguntzeko gure prestutasuna 
adierazi nahi dizkiegu. ez da 

inolaz ere onargarria jai giroa 
gaiztotuz elkarbizitza zapuztu 
eta ingurukoak arriskuan 
jartzea. Gertaera hauek 
argitzeko gure esku dagoena 
egingo dugu", adierazi dute.

Bost bat metroko altueratik bota zioten mahaia semaforoan zegoen autoari. L.z.

Haserre zapatu gaueko gertaerarekin
larraitz zeberio elgeta
Bi egun hartzen dituzte Elgetan 
mozorrotzeko eta horietako bat 
gaur da. Batzuk agerian eta bes-
te batzuk ezkutuan, hainbat he-
rritar prestaketa lanetan ibili 
dira egunotan. Iritsi da eginda-
ko lanaren emaitza erakusteko 
unea, eta aurten ere Herri Es-
kolako neska-mutikoak izango 
dira lehenak Inauteriei hasiera 
ematen. Mozorroen kalejira ira-
garri dute 15:00etarako. Egural-
diak laguntzen badu, ikastetxe-
tik abiatuko da kalejira eta 
Domingo Iturbe kalean gora 
egingo du San Roke kalean behe-
ra plazara iristeko. Bertan, dan-
tzak egingo dute umeek. Egu-
raldi txarra bada, frontoian 
egingo dituzte ekintzok.

Umeen dantzen ostean, Maala 
guraso elkartearen txokolate-ja-
na izango da, baita Udalak ira-

garritako buruhandien etorrera 
ere. Zezena, Txintxon, Lehoia 
eta konpainia 16:30etik 17:30era 
ibiliko dira kalean.

disko festa antzokian 
Spaloian jarraituko du festak 
gaur, Mariskal Dejai musika 
jartzailearen saioarekin. Udalak 
antolatu du eta haurrendako eta 
gaztetxoendako bi orduko jaia 
izango da, 17:30ean hasita. Pen-
tsatzekoa da ilunarekin batera 
joango direla agertzen herriko 
mozorro handienak.

Herrixa dantzan berezia 
Inauteri-domeka izanda, otsai-
leko dantza saio irekiak lotura 
izango du Inauteriekin. Patxi 
Monterok gidatuko du eta parte 
hartzea librea izango da. Ohi 
bezala, Spaloia kafe antzokian 
egingo dute, 19:00etan. 

Herri eskolako neska-mutikoek eta irakasleek iaz inauterietan egindako mozorro kalejira. maiTe TxinTxurreTa

Mozorrotzeko 
eguna da gaur
herri eskolako neska-mutikoen kalejirak emango die hasiera elgetako inauteriei. 
txokolate-jana, buruhandiak eta disko festa etorriko dira jarraian. pentsatzekoa da 
ilunarekin batera agertuko direla herriko mozorro handiagoak

otsaileko herrixa dantzan inauteri-domekarekin etorri da aurten, 
eta inauterietako dantzekin osatuko du Patxi monterok 
errepertorioa. Polita eta desberdina izan daitekeela uste du.
Saio berezia prestatu duzu domekarako. 
bai. euskal herriko hainbat lekutan propio inauterietakoak diren 
dantzak egingo ditugu domekan. Guztiak ez, baina batzuk egokiak 
dira gurea bezalako saio baterako, eta hainbat aukeratuko ditut 
dantzan ondo pasatzeko tarte bat izan dezagun. ez dira dantza 
zailak izango, momentuan ikasteko modukoak izango dira guztiak.
nongo dantzak izango dira? prest duzu errepertorioa? 

batzuk gertukoak izango dira; 
adibidez, eibarko koko dantzak 
edo kaldereroak, bergarako eta 
antzuolako sorgin dantza, 
aretxabaletako txino dantza...  
baina urrutiago ere joango gara:  
zuberoako bralea oso berezia 
da, behe nafarroan eta 
Lapurdin ere dantza asko 
dituzte... batzuk oso ezagunak 
izango dira askorendako     

–Lantzeko zortzikoa, kasu–, eta beste batzuk, ziurrenik, jende 
gehienak inoiz ikusi ez dituenak izango dira, baina jatorrizkoak 
diren herrietan inauterietan egiten direnak.  
Euskal Herriko dantzak ikastearekin bat, euskal kulturaren 
gainean ere gehiago ikasteko aukera izango da domekan.
aletxo bat izango delakoan nago; izan ere, inauteriekin gaur egun 
bizi duguna inkontzientzia handia dela uste dut. ezjakintasun 
handia dago. ospatzen dugu, baina erabat galduta daukagu 
zentzua, eta ez dugu esanahia ezagutzen. esango nuke, gainera, 
berdina gertatu dela neguko jai gehienekin: arimen Gaua, Gabonak, 
inauteriak... bizi ditugu kontsumismoan eta zentzugabeko 
ospakizunetan sartuta, baina badute zentzua, eta inauteriek ere 
bai. bere neurrian, baina zentzu hori berreskuratzera eraman 
dezaketen ekimen txiki guztiak ongietorriak direla uste dut nik.

"euskal inauterikoak diren hainbat 
dantza egingo ditugu domekan" 
Patxi montero herrixa dantzan

L.z.

Otsailak 24, barikua
• 15:00 eskolako umeen 

mozorro kalejira. 
ondoren, dantzak.

• 16:00 Txokolate-jana 
guraso elkartearen 
eskutik. Jarraian, 
buruhandiak.

• 17:30 Spaloian mariskal 
dejai, udalak antolatuta.

Otsailak 26, domeka
• 19:00 herrixa dantzan 

berezia: inauteriak.

Otsailak 28, martitzena
• 17:00 erretiratuen 

txokolate-jana eta bingo 
jokoa, ozkarbi elkartean.

inauterietako 
egitaraua

zezena, Txintxon eta Lehoia buruhandiak iaz inauterietan. LarraiTz zeberio
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O.E. oñati
Oñatiko Udalak 18.000 euro 
emango ditu 2017an kirol ekin-
tzak egiten laguntzeko. Horie-
tatik 5.000 euro Aloñako Igoe-
ra eta Kantoikrit probak anto-
latzeko izango dira. Hiru ur-
terako lankidetza hitzarmena 
sinatuko dute Udalak eta pro-
ba horien antolatzaileek. Hala, 
hiru urtean 2.500 euroko diru 
laguntza izango du talde ho-
rietako bakoitzak.  Bi hitzarmen 
horiez gain, Aloña Mendirekin 
eta Atxintxiketanekin ere badu 
Udalak lankidetza akordioa.

Herriko kirol elkarteek ki-
rola sustatzeko edo kirol arloan 
ezohiko jarduerak antolatzeko 
diru laguntzak dira horiek. 
Udaletxean egin behar dute 
eskaera, eta, onartuz gero, la-
guntzaren %60 ebazpena eman 
eta handik hamabost egunera 
jasoko dute; gainerakoa, urte-
ko memoria onartu eta gero.

Eguaztenean Udaleko Kirol 
teknikariak herriko kirol el-
karteekin batera egin zuen 
bileran eman zien diru lagun-
tzen berri. Herriko kirol eki-
pamenduen eta instalazioen 
diagnosirako ekarpenak egite-
ko aukera zutela ere gogora-
razi zien teknikariak kirol 
eragileei. 

18.000 euro 
2017an kirol 
ekintzak egiten 
laguntzeko
aloñako igoera eta 
kantoikrit antolatzen 
dutenekin hiru urterako 
hitzarmena adostu dute

Normaltasuna

Laster itzuliko da dena bere 
onera. Eguneroko katamaloa 
erantsi eta benetan garen 
modukoak ageriko omen 
gara Inauterietan.

Super-heroia mundua 
salbatu nahian ibiliko da, 
baina bere burua ere zaindu 
ezinik. Grazia gutxiko 
pailazo ugari besteen 
kontura barrez. Neskaz 
mozorrotu den ingeniaria, 
mahai gainean, lankideekin 
dantzan eta edukiera jadanik 
beteta duen tabernako 
jende-oldean bi olagarro.

Donald Trumpen ileordea 
jantzi duena kebaba jaten eta 
Hannibal Lecter begira, bera 
ere gosetuta. Spiderman 
libiarra atzeko harresia 
gainditu nahian.

Guardia zibila biraoka, 
mehatxuka, harro, inor bera 
jotzera ausartuko ez den 
ziurtasunaz. Dracula 
txapelokerraren lepora 
begira, koska egiteko prest.

Zonbiak egurrezko 
bankuan eserita, logale. Euli 
erraldoia ere aho zabalka. 
Boxeolaria kale kantoian 
pipak jaten, ninja mozkortuta 
eta behia txateatzen.

Laster estreinatuko da film 
surrealistaren aurtengo 
atala. Denok ere garen 
modukoak agertuko garenez, 
filmaren bukaeran onartu 
egin beharko dugu ez 
gaudela batere ondo. Edo 
bai?

nire ustez

AInHoA
nEgEruElA

Auzolana eta aisialdia kontzep-
tuak indartzeko ekimenak an-
tolatu ditu Kilometroak 2017k 
martxorako. Martxoaren 1ean, 
eguaztenean, adibidez, bi kon-
tzeptu horiek gaur egun pare-
katu daitezkeen edo ez azaltzen 
saiatuko dira Mikel Bian Oña-
tiko alkatea eta Udalbiltzako 
ordezkariak. Udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan izango da 

bilera, 18:30ean, eta instituzioei 
zer dagokien eta herriari zer 
eztabaidatuko dute erakunde 
horietako eragileek.

Martxoaren 10ean, Berdin-
txiketan herri lasterketan ibi-
liko dira Lekaixoka! eta 13tik 
26ra, Kilometroak jaiaren 40 
urteko ibilbidea jasotzen duen 
erakusketa egongo da zabalik 
kultura etxean. Mendizaleta-
sunari buruz ere jardungo dute, 
baita Haurren hiria proiektua-
ri buruz ere. Oihan Vega ere 
izango da.

Auzolana eta aisialdia 
'Lekaixoka!' uztartuko 
dituzte martxoan

Oihana Elortza oñati
"Berritasunak egongo dira. Sor-
presak. Gainera, entseguetan 
parte hartu duten askok ere ez 
dakite horien berri. Isilean man-
tendu gura izan dugu. Bihar 
ikusiko ditugu denok", aurrera-
tu du Arkaitz Bengoak, Inauteriak 
antolatzen ibili den taldeko ki-
deak. Misterio horrekin aterako 
dira 250 herritar Olakua auzotik 
bihar, zapatua, Inauteri festako 
arropa jantzita. 25 baino gehiago 
musikariak izango dira, beste 30 
pertsonaiak eta gainerakoak he-
rritarrak, dantzariak.

Goizeko ekitaldia aurreko ur-
teetakoa baino luzetxoagoa izan-
go da eta arratsaldekoa inoiz 
baino beranduago hasiko dute: 
17:45ean irtengo dira Zubikoa 
kiroldegitik, eta, Bidebarrietan, 
Kalegoienean eta Kale Barrian 
egon ostean, 20:00etan egingo 
dute eguneko azken ekitaldia 
Foruen plazan.   

Kilometroak 2017k antolatuta, 
bestalde, astoaren pisua asma-
tzeko lehiaketa egingo dute bihar 
goizean Foruen plazan, 10:30ean. 
11:30ean, berriz, txorizo-pintxoak 
eskainiko dituzte Portu plaza-
txoan eta 19:00etan saiheski-pin-
txoak emango dituzte plazako 
arkupeetan, poltsa denda zegoen 
parean.

martitzenean gehiago 
Domekan Oñatz dantza taldeko 
dantzariak berriz aterako dira 
kalera Inauteri dantzak egitera. 
Aita Madina taldeko txistulariek 
eta Jose de Azpiazu Musika Es-
kolako akordeoi ikasleek ere 
hartuko dute parte 18:30ean ha-
siko den Luzaideko dantzen ka-
lejiran. Martitzenean Aratustee-
tako bestelako mozorroak jan-
tzita ibiliko dira ume eta gazte-
txo asko. Zubikoan Katapuntxis-
pun ikuskizuna egongo da 
17:00etan, eta kalean, elkartasun 
txokolatea eta txorimaloak 
18:00etan; 19:00etan disko festa 
gaztelekuan.  

Joan den urtean ere kalez kale ibili ziren dantzan. imanoL Soriano

Sorpresak egongo dira 
biharko inauteri festan
250 lagunek hartuko dute parte, baina eurekin batera dantzan egiteko gonbidapena 
dute herritar guztiek. aurreko urteetako piezez gain, berria estreinatuko dute aurten. 
harkaitz allurrek sortu du, eta oñatzen laguntzarekin dantza jarri diote

bost pieza eta pertsonaien 
balsa dantzatuko dituzte bihar 
kalez kale. Piezetako bat berria 
da, harkaitz allurrek sortutako 
Ordu txikitan polka.
Orain artekoetatik 
ezberdina ei da. ze 
berezitasun ditu? 
dantzariak izan ditut, batez ere, 
kontzientzian, jai giroa. eta, aldi 
berean, desfile batean 
antzezleen eta ikusleen artean 
bizitzen diren momentu 
horietako sentsazioek inspiratu 
naute doinu berri hau emateko. 
Kantua alaia da, jostagarria, 
baina, aldi berean, badu 
nostalgia une bat zati batean.
nolakoa da? 
Polka baten forma hartu du. 
izan ere, trikitilariontzat ez da 
ohikoena genero musikal hau, 
baina horretan egin dugu 
ahalegina.
Gustatu zaizu egokitu dioten 
dantza? 

Lan bikaina egin dute, eta oso 
denbora tarte laburra izan dute 
horretarako. musikarekin oso 
ondo konbinatzen duen dantza 
jolasgarria sortu die. Kantuak 
hasten den momentutik 
amaitzen denera arte bide bat 
egiten du, eta berdina lortu dute 
oñatz dantza taldekoek euren 
pausoekin. aipamen berezia 
iñigo ugarteri ere, haren 
laguntza  ezinbestekoa izan da 
taldea osatzen duten 
gainontzeko instrumentuentzat 
konponketak egiteko.

o.e.

"kantu alaia da, baina badu 
nostalgia puntu bat zati batean"
Harkaitz allur trikitilaria

Mireia Bikuña oñati
Laugarren urtea du Alavesen. 
Kadete mailan hasi eta egun 
Hirugarren Mailako taldearen 
ardura dauka. Aitor Oruetak 
zuzentzen duen taldea liderra 
da eta liga bukatzeko hamabi 
partidu falta dira.
santurtziren kontrako berdinketa-
ren ostean, asko estutu da sailka-
pena. lehia talde gasteiztarren 
artean dago? 
Ez. Sei talderen arteko lehia 
egongo da bukaera arte: Vitoria, 
Bermeo, Portugalete, Durango, 
Beasain eta gu geu. Sei talde, 
baina igoera faserako lau leku 
besterik ez.
baina komeni da lehenengo lekuan 
geratzea. 
Bai. Lehenengo bukatuz gero, 
kanporaketa bakarra jokatu 
beharko genuke Bigarren B Mai-
lara igo ahal izateko. Dena den, 
gure helburu nagusia ez da igoe-
ra lortzea. Jokalariak formatu 
gura ditugu, etorkizunean pro-
fesional mailarako saltoa ema-
teko aukera izan dezaten. Ala-
vesen edo beste talderen baten.
egitura profesionala duen klub ba-
ten dauden jokalari ez profesiona-
lekin egiten duzu lan. gustura? 
Taldearekin eta jokalariekin 
bai. Batez beste, 20 urteko joka-
lariak ditut. Gehienek urte asko 
daramate futbolean eta askota-
riko ohiturak dituzte. Baina, 
era berean, gabeziak ere badi-
tuzte. Gure lana da horiek zu-
zentzea edo hobetzea. Eta, nos-
ki, dituzten ezaugarri onak in-
dartzea.
20 urteko jokalariak, erdi-profesio-
nalak eta alaves bogan egonda, 
hori guztiori kudeatzea zaila da? 
Aurten ditudan jokalariekin, ez. 
Eurek badakite profesional mai-
lara salto egiteko pauso bakarra 
geratzen zaiela. Azken pausoa. 
Entrenamenduetan lan ona egi-
ten dute, eta futbol zelaitik kan-
po daudenean ere zaindu egiten 
dira. Oso aberasgarria da egiten 
dugun lana. 

ze ezaugarri ditu zure taldeak? 
Talentu handiko jokalariak dira. 
Teknika oso ona dute. Azkarrak 
dira. Baina baloirik gabe gau-
denean sufritu egiten dugu. Den-
boraldi-aurrean oso garbi esan 
nien jasotako gol kopuruaren 
araberako sailkapena izango 
genuela. Hori horrela, denbo-
raldi osoan dihardugu baloi ga-
beko antolaketa eta posiziona-
mendua lantzen. Zelaian nola 
kokatu sakontzen. Baloi gabe 
nola jokatu lantzen.
eta lanketa horrek emaitzak eman 
dituela dirudi. taldea liderra da. 
25 partidutan hamar gol jaso 
ditugu eta esango nuke iraila 
ezkero landu dugunak emaitzak 
eman dituela. Landu ditugun 
antolaketa ideiak ondo barne-
ratu eta praktikan ipini ditugu.
azken pausoa ematea falta zaien 
jokalari horietatik zenbatek lortuko 
dute profesional izatea? 

Zaila da hori jakitea. Nik neuk 
bost jokalari ikusten ditut lehen 
talderako modukoak. Saltoa ema-
teko moduan. Baina erabakia 
ez dago nire esku. Azken pausoa 
emateko, norberarengan kon-
fiantza duen entrenatzaile baten 
beharra ezinbestekoa da.
orain arte bi bolada txar izan ditu-
zue. talde guztiek izaten duten 
zerbait da? 
Ez dakit talde guztiek izaten 
duten, baina guk bai. Dena den, 
anekdota hutsak direla esango 
nuke. Hirugarren Maila oso pa-
rekatua da. Lehia gutxi irabaz-
ten dira gol bat baino gehiagoko 
aldearekin.
eta bolada txarrak ahalik eta az-
karren badira, hobeto. 
Hala da. Azken hamar jardunal-
dietan taldeak sendo egon behar 
du. Sailkapeneko gorengo lekue-
tan. Nork bere helburuengatik 
borroka dezan.
laugarren denboraldia diharduzu 
alavesen egituran. aloña utzi eta 
gasteizera joatea erabaki zenuen, 
harrobiarekin lan egitera. 
Entrenatzaile nazional mailako 
titulua lortzeko ikasketekin nen-
bilen Gasteizen eta nirekin ze-
goen Alaveseko koordinatzailea. 
Futbola nola bizi nuen gustatu 

zitzaion eta Alavesera joateko 
eskaintza egin zidan.
eta ez zenuen bitan pentsatu. 
Aloñan urte asko neramatzan 
eta baneukan beste klub eta 
pertsona batzuk ezagutzeko go-
goa. Eta aukera hori klub pro-
fesional batek eman zidan. Ezin 
nuen ezetzik esan.
eta zein da orain arteko balorazioa?
Arlo pertsonalean lagunak egin 
ditut eta futbol arloan asko ika-
si dut. Nire inguruan futbola-
rekin gozatzen duen jendea dago 
eta asko ikasten dut haiekin.
kadeteak, gazteak eta Hirugarren 
maila. Hiru horiek ezagutu dituzu. 
nolako lana egiten duzue harrobia-
rekin alavesen? 
Antolaketa eta egitura ona dago. 
Gainera, entrenatzaileon artean 
harreman ona eta estua dauka-
gu. Lantaldeak ilusioa eta mo-
tibazioa baditu, eguneroko lanean 
antzeman egiten dira.

Bestalde, harrobiko taldeen 
lana azpimarragarria da. Emai-
tzak agerikoak dira. Kadete eta 
gazte mailetako taldeak oso in-
dartsuak dira eta hori lan ona-
ren emaitza da.
baina lehenengo mailako alavesen 
harrobiko jokalari gutxi dago. 
Harrobiko Sergio Llamasek eta 
Inear Galileak hasi zuten den-
boraldia lehen taldearekin. En-
trenatzaile naizen aldetik pena 
handia ematen dit harrobiko 
jokalari gutxi egotea, baina, era 
berean, erabaki horiek ez da-
gozkit niri. Pellegrinok aukera-
tzen ditu goiko jokalariak.

Lana eta lana da gure esku 
dagoena. Erabakiak beste ba-
tzuek hartzen dituzte.
talde filiala izanda, zer-nolako har-
tu-emana daukazu goikoen talde 
teknikoarekin? 
Denboraldi-aurrean harreman 
estua izan nuen Pellegrinorekin. 
Jokalari gutxi zituen talde na-
gusiak eta bigarren taldeko ha-
malau jokalarik eurekin egin 
zuten lan. Egunero elkartzen 
ginen entrenamenduan eta ber-
ba asko egiteko aukera izan 
genuen. Haren ostean, nork bere 
bidea hartu zuen. 
alavesen bai, baina aloña ahaztu 
barik.
Noski. Partidu gutxi ikusi ditut 
aurten, eta badakit egoera ez 
dela gozoa, baina ez daukat za-
lantzarik entrenatzailearen eta 
jokalarien konpromisoarekin 
eta lana egiten, aurrera egingo 
dutela. Halako antzerako egoe-
rak bizi izan ditugu aurretik, 
eta beti egin dugu aurrera.

Aitor orueta, ibaia futbol zelaian. mireia biKuña

"Gure erronka baloi bako 
jokoa hobetzea izan da"
aitor orueta alaVes b taldearen entrenatzailea
lehen mailako alavesen filiala da aitor orueta oñatiarrak zuzentzen duen taldea. 
hirugarren mailako liderra da eta liga bukatzeko hamabi partidu geratzen dira

"aipua BEHErainO 
BETE aipua 
BEHErainO BETE 
aipua BEHErainO 
BETE aipua

Martxoaren 12an jokatuko den 
duatloirako izenak Triatloi.org 
webgunean eman behar dira 
Oñatiko proban parte hartzeko. 
Aurtengo berrikuntza nagusia 
eguna da. Lehendabiziko aldiz 
domekan jokatuko da lasterke-
ta. Bestelakoan, ez dago aldake-
tarik. Parte-hartzaileek hamar 
kilometroko korrika, 36 bizikle-
tan eta bost korrika egin behar-
ko dituzte. 

Oñatiko Duatloirako 
izen-ematea zabalik 
martxoaren 6ra arte

Hiru emakume, iazko proban. e ziLarmendi 

Aloña Mendiko mendi sailak 
antolatuta, martxoaren lehen 
asteburuan egingo dute aurten-
go eski zeharkaldia. Aurreko 
urtean moduan, Pirinioetan 
izango da, Candanchu eta Astun 
inguruetan. Prezioa da 75 euro 
eta izena eman behar da elkar-
teko bulegoan edo alonamendi.
mendi@gmail. com helbidean. 

Martxoaren 4an eta 
5ean egingo dute eski 
zeharkaldia

Jokatutako azken hiru partiduak 
galduta, bolada txarra bukatze-
ko aukera ezin hobea dauka 
Natra Oñatik Paduraren kontra. 
Izan ere, bizkaitarrak azken 
sailkatuak dira eta orain arte 
jokatutako partidu guztiak –ha-
masei– galdu dituzte. Natraren 
egoera hobea da, baina puntuak 
binaka lortu behar dituzte lasai 
ibiltzeko.

Azken sailkatuaren 
etxean jokatuko du 
Natra Oñatik
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'okilak eta 
biodibertsitatea'
oñatiko natur eskolak martxan 
jarritako ingurumen Jardunaldien 
baitan, Okilak eta biodibertsitatea 
izeneko erakusketa zabaldu zuten 
pasa den egubakoitzean, kultura 
etxean.

mundu osoan 238 okil espezie 
daude, dibertsitate handia dago, 
eta, imanol biain natur eskolako 
kidearen esanetan, aniztasun hori 
erakustea da erakusketaren 
helburu nagusia.

e.a.

Gaur, egubakoitza, Kaput an-
tzezlana eskainiko du Ganso & 
Cia taldeak, 20:00etan, Santa 
Ana antzokian.

Publiko orokorrari zuzendu-
tako antzezlana da, umorea ar-
datz duena. "Gure helburua 
ikusleei barrea eragitea da. Gai 
dramatikoez aritzeko ere umorea 
eta barrea sekulako bidea dira", 
dio Gorka Ganso zuzendariak.

'Kaput' antzezlana 
izango da gaur Santa 
Ana antzokian

Urko Arregi bertsolari oñatia-
rrak Gipuzkoako Eskolarteko 
Txapelketako finalerako txarte-
la lortu zuen. Legazpiko Mu-
ruazpi elkartean jokatu zen lehen 
kanporaketan puntu gehien es-
kuratu zituen Arregik eta api-
rilaren 2an Azpeitian izango da, 
finalean. Bittor Zubiagirrek, lan 
txukuna egin arren, ez zuen 
aurrera egin.

Urko Arregi 
eskolarteko 
finalerako sailkatu da

Herstura, Willis drummond eta 
skakeitan bihar gaztelekuan
herstura talde oñatiarrak disko berria aurkeztuko du, 
'metamorfobia', eta 10 eurotan egongo da salgai

E.a. oñati
Bihar, zapatua, musika mota 
ezberdinak batuko dituen kon-
tzertua izango da Oñatiko gaz-
telekuan, 22:00etan. Izan ere, 
Herstura, Willis Drummond eta 
Skakeitan taldeek joko dute.

Batetik, Herstura talde oña-
tiarrak hirugarren lana –Meta-
morfobia– aurkezteko baliatuko 
du biharko kontzertua.

Gainera, salgai egongo da dis-
ko berria, gaztelekuan bertan, 
10 eurotan. Horrez gain, Oñatiko 
Arrano, Aker eta Ona tabernetan 
ere egongo da salgai, baita haien 
bandcamp orrian ere. "Deskar-
gatu ahal izateko, hiru euro or-
daindu beharko da, gutxienez, 
eta doan entzun ahal izango da", 
adierazi du Jagoba Martinek, 
Herstura taldeko kideak.

Bigarrenik, Willis Drummond 
Baionan sortutako rock talde 

ezaguna izango da. 2016ko aza-
roan aurkeztu zuten azken lana, 
Tabula Rasa, hamaika abestiz 
osaturikoa. Hain zuzen ere, dis-
ko berria aurkezten ari diren 
biraren parte izango da bihar 
Oñatin eskainiko dutena.

Azkenik, Skakeitan talde do-
nostiarra ere azken lana aur-
kezten ari da herriz herri: Du-
rangoko Azokara begira argita-
ratutako Galera izeneko diskoa, 
hain zuzen.

Lan horretan izen handiko 
kolaborazioak izan dituzte do-
nostiarrek: Manu Chao eta Fer-
min Muguruzarenak; adibidez.

sarrerak, 8 eurotan 
Gaur ilunkera bitartean erosi 
daitezke sarrerak Boga, Ona eta 
Xagu tabernetan, zortzi eurotan.
Ez badira gastatzen, bihar gaz-
telekuan ere egongo da aukera.

Eneko azurmendi oñati
Pasa den azaroan lanak Getxoar-
ten erakusteko aukera izan zuen 
Etxanizek, eta horrek oraingo 
honetarako ateak ireki zizkiola 
azaldu du. "Haren bitartez lortu 
nuen Batzar Nagusietan erakus-
keta egiteko aukera hau. Luz 
Estefania artista eta lagunarekin 
elkarlanean egin dut", dio.

"Gaur egungo arte giroa zein 
den ikusita", onartu du horre-
lako aukerei ezin zaiela muzinik 
egin. "Aparta da erakusketa bat 
egiteko aukera izatea. Eskain-
tzen dituzten baldintzak oso 
onak dira, gainera", zehaztu du 
hark.

Ikusgai dauden margolanei 
dagokienez, olio pinturak dira, 
oihal zein paperaren gainean. 
Bi artisten lanak abstraktuak 
dira. Hala ere, Etxanizek ez du 
hitz hori gustuko. "Abstrakzio 
hitza erabiltzea ez dut gustuko, 
figurazioaren eta abstrakzioaren 
artean diferentzia handirik ez 
dagoenez, baina, tira, ulertu 
dadin", azaldu du, eta gaineratu, 

bien pinturak ez direla erreali-
tate fisikoaren errepresentazio 
zuzen bat. "Pintura beraren pro-
zesuak eramaten gaitu harat-ho-
nat, eta pinturan murgildurik 
gaude, berau medio bezala uler-
tuta", azpimarratu du

Erakusketa egitea proposatu 
zietenean, pentsatu zuten ondo 
ezkontzen zirela bi artisten pin-
turak eta egokia izango litzate-
keela bien lanak batzea. Horren 
harira, Joseba Eskubi eta Luis 
Candaudap artistek testu eder 
bana idatzi zuten erakusketaren 
katalogorako. "Luz eta biok era 
antzekoan gerturatzen gara pin-
turara, nahiz eta nork bere egi-
teko era eta prozesua duen, eta 
horrek emaitzan ere eragiten 
du, bistan denez", dio Etxanizek. 

Bi artistek Euskal Herriko 
Unibertsitateko Pintura Depar-
tamentuaren diru laguntza izan 
dute, materialen gastuari aurre 
egiteko. 

balorazioa, positiboa 
Etxanizen esanetan, inaugurazio 
egunean bertaratu zirenen gus-
tukoa izan zen erakusketa. "Dena 
den, ez zen arte kritikaririk 
etorri, lagunak eta familiakoak 
izan ziren gehienik, eta badaki-
zu, besterik zer esango dute, 
ba...", adierazi du. "Badut pin-
tore lagun zintzoak izatearen 
zortea", jarraitu du. "Haiek egin 
zidaten ikusi zutenaren kritika, 
beraien ikuspuntutik".

Kritikak, orokorrean, dispo-
sizioaren gainekoak edo lanen 
hautaketaren gainekoak izaten 
dira erakusketetan, oñatiarra-
rren arabera. "Beti dago zer 
hobetu eta ona da distantzia bat 
duen norbaiten ikuspuntua iza-
tea, zaila izaten da-eta norbera-
ren erabakiak egokiak diren 
jakitea", bukatu du.  

Ander etxaniz, erakusketaren inaugurazio egunean, atzean lanak dituela. miTxi

"Erakusketa bat egiteko 
aukera izatea aparta da"
ander etxaniz artista oñatiarrak pintura erakusketa dauka zabalik bizkaiko batzar 
nagusiek bilbon duten aretoan, luz estefania "lagun eta margolariarekin" batera; 
martxoaren 3ra bitartean egongo da ikusgai lan abstraktuz osatutako erakusketa 

ErakuSGai daudEn 
MarGOlanak OliO 
pinTurak dira, OiHal 
zEin papErarEn 
GainEan
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Xabier urzelai arrasate
Urtetan Naroa Agirre izan da 
erreferente nagusia pertika-sal-
toan –13 urtez Espainiako txa-
peldun–, baina elite mailako 
kirolean denbora ez doa alferrik 
aurrera, eta donostiarrak Arra-
satekoan du errelebo garbiena. 
Duela bi urte gipuzkoarrez osa-
tutako podium historikoa izan 
zen txapelketa berean, Espai-
niakoan. Orduan, Naroa Agirrek, 
Malen Ruiz de Azuak eta beste 
arrasatear batek, Maialen Axpek, 
Gipuzkoara ekarri zituzten ko-
lore guztietako dominak. Bada, 
zapatuan, Salamancan, Arrasa-
teko biak podiumera igo ziren 
ostera ere –Naroa Agirrek ez 
zuen txapelketan esku hartu–; 
oraingoan, baina, Ruiz de Azuak 
(Arrasate, 1995) koska bat egin 
zuen gora, podiumaren gorene-
ra igota. Arrasatekoa da perti-
karen erreferente berria.

ezustekoa finalean 
Txapelketa ona egin zuten bi 
pertika-jauzilari arrasatearrek. 
Aste barruan aitortu bezala, 
Iruñean ikasten dabilen Maia-
len Axpe teknika berrira mol-
datzen ibili da, lau metroko 
marka gainditzeko gura baino 
zailtasun handiagoak izan ditu, 
baina zapatuan hegan egin zuen 
(4,11); salto hark brontzea eman 
zion. 

Malen Ruiz de Azuaren bu-
ruan, ostera, 4,25 metroko sal-
toa egitea zegoen, eta Jonathan 
Perez entrenatzaileak horreta-
ra animatzen zuen. Orduan, 
kontrario gogorrena zen Carla 
Franch kataluniarrak 4,21ean 
jarri zuen langa, eta Arrasate-
koari larregi iruditu zitzaion, 
pausoz pauso joan gura zuen. 
Hala, Ruiz de Azuak 4,16 egin 
zuen, eta kataluniarraren txan-
da zen: "Hor inork espero ez 
genuena gertatu zen, Carlak 

kale egin zuen". Balio gabeko 
hiru salto egin zituen katalu-
niarrak. Gauzak horrela, Arra-
satekoa zen 4,16ko marka egin 
zuen bakarra; horrenbestez, eta 
ia konturatu barik, Espainiako 
txapeldun zen: "Momentu har-
tan asko emozionatu nintzen, 
ez genituen Carlaren hutsak 
espero, eta ezustean harrapatu 
ninduen egoerak, pozarren nen-
goen". 

Oraindik, baina, txapelketa 
amaitzeke zegoen, Ruiz de Azuak 
azken hitza esateke zuen. 
4,25ekoan jarri zuten langa, 
saiatu beharra zegoen, baina 
ez zuen marka hori egiterik 
lortu –promesen mailako Es-
painiako errekorra izango zen, 
adin horrekin orain arte inork 
lortu ez duena–. "Baliteke urrea 
irabazita nuela jakinda erlaxa-
tu izana. Pena txiki horrekin 
geratu nintzen, promes mailan 
errekorra ezartzeko aukera gal-
du nuelako, eta urte hasierako 
helburuetako bat zelako, baina 
oso pozik nago egindakoarekin". 
Honelaxe aitortu zuen Perezek 
ere: "Erraz irabazi du txapel-
keta, salto guztiak lehenengoan 
gainditu ditu, eta kontrario 
barik geratu izanak ez dio erre-
korra egiteko lagundu".

Hurrengo helburua, Polonian 
Neguko denboraldia amaituta, 
Ruiz de Azuak –eta gainontzeko 
atletek– astebeteko atsedenaldia 
izango dute, gero aire librean 
hasteko: "Ez gara zerotik hasten, 
neguko lana hor dago". Eta, den-
boraldiko bigarren zatiko hel-
buruak ezarrita daude jada: 
"Uztail erdian promesa mailako 
Europako Txapelketa jokatuko 
dute Polonian, eta horko finalean 
borrokan egon gurako nuke", 
dio arrasatearrak; hau da, ha-
mabi onenen artean. 

Malen ruiz de Azua, zapatuan, Salamancan. JoSe anTonio miGueLez

Erreferente berria 
du pertikak

carla francH-Ek 
4,21EkOan kalE EGin 
zuEn, ETa inOrk Ez 
zuEn HalakOrik 
ESpErO

 ATLeTiSMoA  hamarkada batez naroa agirrerendako gordeta egon den urrezko domina 
malen ruiz de azuak jantzi zuen zapatuan. espainiako txapeldun absolutua da 
arrasatekoa, eta udan europako txapelketako finalean egon gura du, polonian

Malen ruiz de Azua eta Maialen Axpe, lehenengo eta hirugarren. arraSaTe aTLeTiKo

arrasateko gainontzeko 
atletek –lau egon ziren 
guztira, sekulako datua 
da– pozik egoteko 
motiboak dituzte. istar 
dapena ondo lehiatu zen 
(5,15), txapelketa txukuna 
egin zuen, baina ez zen 
podiumekoen borrokan 
sartu.  

aurreratu bezala, 
maialen axpek ere bikain 
jardun zuen, eta iñigo 
uribarrenek ere iazko 
arantza atera zuen: 
realeko atleta 15,86ko 
markarekin aurkeztu zen 
txapelketara, neguan gura 
baino lesio gehiago izanda, 
eta, hala ere, marka 
pertsonala ezarri zuen 
salto hirukoitzean (16,17). 
marka horri esker, 
uribarren podiumeko 
hirugarren koskara igo zen 
eta brontzea irabazi zuen.

axpek eta 
uribarrenek 
brontzea

ruiz dE azua 4,25EkO 
Marka EGiTEn 
aHalEGindu zEn, 
prOMES MailakO 
ErrEkOrra

futbolA

ohorezKo erreG.

Hernani-Mondra

zapatua. 16:30. zubipe.

Martutene-aretxabaleta

zapatua. 16:00. donostia.

aloña Mendi-Oiartzun

domeka. 16:30. azkoaga.

erreGionaL PreF.

atsedena dute.

Lehen erreG. iGoera

Beti Ona-antzuola

zapatua. 17:30. beraun.

emaKumezKoaK

atsedena dute.

ArEto futbolA

euSKadiKo TxaP.

Elorrioko-aretxabaleta

zapatua. 18:00. elorrio.

Eskoriatza-kukuyaga

zapatua. 12:00. manuell.

GiPuzKoaKo TxaP.

Mondrate-inter Eder

zapatua. 17:15. musako.

Senior emaKumezK.

idiazabal-Eskoriatza

Gaur. 19:30. idiazabal.

GazTeaK

atsedena dute.

sAskIbAloIA

eba

Mu-Burgosko unib.
zapatua. 18:30. iturripe.

euSKadiKo biG. maiLa

padura-natra Oñati
zapatua. 18:30. arrigorri.

euSKadiKo GazTe m.

Electro-Mu a
zapatua. 12:00. Gasteiz.

euSKadiKo KadeTe n.

Mu a-Easo pagoa
domeka. 18:00. iturripe.

GiP. Senior maiLa

Mu-Errotaundi
domeka. 18:00. iturripe.

GiP. biGarren maiLa

Viento-Soraluce BkE
zapatua. 16:00. elgoibar.

GiP. hiruGarren maiLa

atsedena dute.

Senior emaKumezKo.

atsedena dute.

EskubAloIA

euSKadiKo TxaP.
donibane-izarraitz M.
zapatua. 17:30. Pasaia.
Escolap.-ford Mugarri
zapatua. 20:00. bilbo.

euSKadiKo emaKume. 
atsedena dute.

GiPuzKoaKo Senior. 
atsedena dute.

GiP. biG. Senior m. 
atsedena dute.

ErrugbIA

euSKadiKo TxaPeLKeT.
atsedena dute.

PIlotA
Oñatin:
Gaur. 18:30. Lau partidu. 
infantil mailakoak bi, eta 
gazte mailakoena eta 
nagusiena besteak.
aretxabaletan:
Gaur. 20:00. infantil 
mailako partidu bat.
arrasaten:
Gaur. 20:15. Gazte 
mailakoen eskuz binako 
partidu bat.
Bergaran:
domekan. 11:15. hiru 
partidu munizipalean, 
alebin, gazte eta 
nagusien mailakoa.

Aloña Mendiko ordezkariek gar-
bi dute mailari eusteko puntuak 
Azkoagainen irabazi behar di-
tuztela. Ohorezko Erregional 
mailako taldea jaitsiera postue-
tan dago, eta liga amaitzeko 
hamabi jardunaldi falta dira. 
Horietako zazpi etxean jokatuko 
dituztela kontutan hartuta, Az-
koagain faktorea-n jarri dute 
esperantza oñatiarrek. Batasu-

nerako deia eginez, #EutsiAloña 
izena daraman kanpaina abia-
raziko du zuzendaritzak, dome-
kako partidutik, liga amaiera 
bitartean. Hala, 7x3=21 puntu 
leloarekin, 21€euro balioko duen 
abonua jarriko dute salgai do-
mekan bertan.   

mondrak eta udak kanpoan  
Sailkapenean kontrario zuzena 
den Hernaniren kontra jokatu-
ko du Mondrak, eta UDA Mar-
tutenera joango da, azken sail-
katuaren kontra jokatzera

 FUTBoLA  Kanpaina 
batekin batasunerako 
deia egin du Aloñak

Xabier urzelai arrasate
Xabier Peñagarikanok garbi du 
afizioa ezin duela ofizio bilaka-
tu "harriak ez duelako dirurik 
ematen", baina 22 urteko gazte 
horrek gustua hartu dio plazetan 
ibiltzeari. Hori bai, urrun ikus-
ten ditu herri honetako harri
-jasotzaile handiek egindako 
markak. 
zer dela-eta harria jasotzen? 
Berandu hasi naiz, urte eta erdi 
baino ez daramat eta oraindik 
asko dut ikasteko. Lagun batzuei 
entrenamenduetan laguntzen 
hasi nintzen, eta halaxe proba-
tu nuen kirol jarduera hau. Eta, 
konturatu orduko zaletu egin 
naiz. 
urte eta erdian aurrerapausoak egin 
dituzu. 
Bai, iaz Gipuzkoako Txapelketan 
izan nintzen. Aimar Irigoien, 
Mikel Lopetegi, Hodei Irureta-
goiena Izeta IV.a, eta Iñigo Ei-
zagirre izan nituen kontrario, 
eta azkeneko postuan sailkatu 
nintzen, berde iritsi nintzen txa-
pelketara.
bada, domekan eizagirre mende-
ratu zenuen. 
Entrenamenduak emaitzak ema-
ten ari diren seinale. Gainera, 
gustura ibiltzen naiz plazan. 
Hustu egiten naiz bertan, denak 
ez daude gertu lan hori egitera 
baina ni gustura ibiltzen naiz. 
Gainera, plazan puztu egiten 
gara.
badira ondo entrenatzen direnak, 
baina plazan onena ematen ez du-
tenak.  
Bada, etxean lanak egiten ditue-
nak, eta gero plazan erakusten 
ez dituenak, ez du askorik egiten. 
Etxeko lana, etxean geratzen da. 
Hori bai, plazan helburuak lor-
tzeko aste barruan gogor egin 
behar da lan.
zer eskatzen diozu harri-jasotzea-
ri? 
Afizio moduan hartu dut, eta 
egia esan, ez diot askorik eska-
tzen, gustura nabil. Lantegian 
egiten dut lan, fisikoki ez dut 

lan gogorra eta ondo entrena 
naiteke. Zaintzen ahalegintzen 
naiz, ondo jaten, baina gehiago 
ez. Gehiago dakitenek gomen-
dioak eta halakoak ematen diz-
kidate, baina ez dut entrenatzai-
lerik edo jatekoa kontrolatzen 
nauenik.
lau harrirekin jarduten duzue, eta 
bola duzu gogokoen? 
Bai, bolarekin moldatzen naiz 
ondoen. Orain hasi naiz errek-
tangularrarekin serioago entre-
natzen, teknika menperatzeko 
lanean. Baina, gorpuzkeraz han-
dia naiz, eta errektangularra 

hartzeko asko makurtu behar 
izaten dut. Gogorragoa egiten 
zait.
Hainbat harri-jasotzaile gipuzkoar 
aipatu dituzu. euskal Herriko gai-
nontzekoekin alderatuta, non gau-
de? 
Esango nuke hemen dagoela 
afizio handiena, eta erreferente 
direnak ere bertan batzen dire-
la, Gipuzkoan. Guztira 15 lagun 
inguru ibiliko gara hemen harria 
jasotzen. Iazko txapelduna, esa-
terako, ondarrutarra izan zen, 
Inhar Urruzuno, baina gehien-
tsuenak Gipuzkoan gaude.
eta, urrun ikusten dituzu garai ba-
tean Perurenak edo saralegik eza-
rritako markak? [2001ean lortu 
zuen mieltxo saralegik errekorra, 
329 kilo jasotzea].
Oso urrun, horregatik dira erre-
korrak. Eta, uste dut denboratxo 
batean halaxe jarraitu behar 
dutela. 

Xabier Peñagarikano, domekan oñatin. imanoL Soriano

"plazan, jende aurrean, 
puztu egiten gara"
xabier Peñagarikano harri-jasotzailea
 Herri KiroLAK  urte eta erdi darama aizarnazabalgo gazte honek harriak jasotzen, eta 
dagoeneko hasi da txapelak janzten; domekan erakustaldia eman zuen oñatin

"iaz GipuzkOakO 
TXapElkETan azkEna 
izan ninTzEn; aSkO 
duT ikaSTEkO, HOri 
duT GarBi"

asteburuko hitzorduak

Espainiako 
kopan nagusi
 MUSHing-A  espainiako Kopa 
osatu duten lau probak irabazita –
Galizian, madrilen, Lleidan eta 
burgosen– Fernando Cobos 
bergararrarendako izan da 
beterano mailako kategorian 
txapela –50 urtetik gorakoak–. 
Kopa irabazita, europako 
Txapelketarako eta mundialerako 
txartela eskuratu du. Fernando CoboS
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Hauek dira otsaileko saridunak!
LIBURU SORtA
Gorka Bikuña Mtnez. De Zuazo (Oñati)

CD SORtA
Nagore Moiua Murguzur (Oñati)

ARRIkRUtZ kOBEtARAkO BINA SARRERA
Ana Isabel Lage Martinez (Arrasate)
Unai Gisasola Unamuno (Bergara)
Nerea perez Idigoras (Arrasate)

HARREMAN DENDAkO OtARREA
karmele korta Mendiguren (Arrasate)

‘kApUt’ IkUSkIZUNERAkO SARRERAk
Mertxe kalparsoro Esteibar (Aramaio)
Iokin Astigarraga / Izaro Elorza (Oñati)
jose Manuel Izurrategi Idigoras (Eskoriatza)

MIGUEL ANGEL MARINEN EtA 
ALBERt BOIRAREN BAkARRIZkEtA
Maite Aperribai Uribetxebarria (Arrasate)

‘OSkARA’ ANtZEZLANERAkO SARRERAk
Itsaso Nuin Gonzalez (Arrasate)
Amaia Iturbe Galdos (Arrasate)

EtSAIkEROAk, SUGOI EtA 
SpACE jAM kONtZERtURAkO SARRERAk
Amaia Irizar Aranburu (Bergara)
Irati pagoaga Zaloña (Aretxabaleta)

tABERNA BERRI jAtEtXERAkO 
BI pERtSONARENDAkO OtORDUA
joanes Urrate Sanchez (Oñati)

GURE AMEtSA jAtEtXERAkO BI pERtSONARENDAkO OtORDUA
joanes Larrañaga Arroyo (Arrasate)

AZpEItXI jAtEtXERAkO BI pERtSONARENDAkO OtORDUA
Oxel Azkarate Iturbe (Aretxabaleta)

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

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

 Goiena Klubaren txokoa

irabazi bi lagunendako otordua
UNZUETA SAGARDOTEGIARI ESKER 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

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

Euskara irabazle, denok irabazle!

aitziber aranburuzabala arrasate
"Zaldibiakoa da eta antzerkian 
eta telebistan jarduten du. Asko 
gustatzen zaigu Aitziber Gar-
mendia; barre asko egiten dugu 
hark antzezten dituen pertso-
naiekin. Horregatik, bada, ego-
kia iruditu zitzaigun Galdegaz-
te saiora gonbidatzeko. Hark 
dioen moduan, txikia eta arris-
kutsua da, baina edozein tokira 
iristeko ahalmena du". Horrela 
aurkeztu zuten Bergarako Aran-
zadi Ikastolako ikasle-kazetariek 
gonbidatua. 

Antzokietan egindako lanak, 
telebistako saioak eta antzeztu 
dituen pertsonaiak izan ziren, 
bereziki, gidoian protagonista; 
eta Garmendiak eskatutako guz-
tiak kontatu zizkien, lasai eta 
ezaugarri duen irribarrearekin. 
Martxoaren 1ean, eguaztena, 
21:30ean izango da Goiena tele-
bistan ikusgai.  

ibilbideari gainbegiratua 
Gonbidatuaren ibilbide profe-
sionala gertutik eta miresmenez 
jarraitzen dutela erakutsi zuten 
elkarrizketatzaileek. Era berean, 
La Jaio diskoteka-zalea eta Go-
rane haurra aipatuta, Garmen-
diaren gustuko edaria, musika 
estiloa eta bestelako bitxikeriak 
zeintzuk diren kontatzea lortu 
zuten. "La Jaiorekin asko dis-

frutatu nuen; ahizparengandik 
hartu nuen pertsonaia sortzeko". 
Feeling ona nabari zen platoan; 
gustura guztiak, berriketan. 

"2003an, 19 urte nituela, egin 
nuen nire lehenengo lana, Mar-
tin telesailean". Geroago, Anjel 
Alkain eta Iker Galartza nola 
ezagutu zituen ere kontatu zuen: 
"Anjel hamazortzi urte nituela 
Historias terraterrestres antzez-
lana egin genuenean ezagutu 
nuen. Kimika ona izan genuen 
hasieratik; oso ganberroak gara 
biak. Ikerrek eta biok, berriz,  
lagun baten bitartez ezagutu 

genuen elkar, orain dela hiru 
urte egin genuen Ondoko hilo-
biko tipoa antzezlanean".  

topikoak aireratzea ona da 
Euskalduna naiz eta zu? saioan 
oso gustura dagoela dio. "For-
matu ezberdina da eta niri, ez-
berdina den guztia gustatzen 
zait. Garrantzitsua da gure bu-
ruaz barre egitea; noizean behin 
beharrezkoa da topiko horiek 
aireratzea. Gure buruari barre 
egiten ikasiz gero, besteez baina 
inori minik egin barik barre 
egiteko klabea da".

elortza, Castelo eta ibarra ikasleak, garmendia aktorea eta Bereziartua aurkezlea. J. d.

nork bere buruari barre 
egiteko irakaspena
bergarako aranzadi ikastolako christian castelok, oier elortzak eta unai ibarrak egin 
zituzten kazetari lanak bigarren 'galdegazte' saioan. jokin bereziartua aurkezlearekin 
prestatutako galdera zerrendari gogotsu erantzun zien aitziber garmendia aktoreak

a. a. arrasate
Leire Villanueva 26 urteko iruin-
darra da Iseo. Ikasketaz itzul-
tzailea da, baina musikaren 
aldeko apustua egin zuen orain 
dela sei urte, eta horretan ari 
da publikoaren eta musika kri-

tikarien oso harrera onarekin.  
"Abesti pertsonalak, une inti-
moetan egindakoak dira nireak. 
Arrasaten taldearekin izango 
naiz martxoaren 2an; energiaz 
beteriko kontzertua eskaintzera 
goaz", dio Iseok.

musika proiektu pertsonalak
Talde askotan ibilitako musika-
rien egitasmo pertsonalei egin 
dietela bereziki lekua diote an-
tolatzaileek: "Fermin Muguru-
zarekin, Maika Makovskirekin... 
jardun duen Oskar Benas pro-
posamen instrumental batekin 
dator. Habeas Corpus taldea 
sortu zuen Nanoren Mierda tal-
de berria ere ekarriko dugu; eta 
Ekiza ere bai, Willis Drum-
mond-eko abeslariaren proiektu 
intimoagoa. Horrez gainera, 
Izaro ere gurean izango da".

Indie estiloan 'altxorra' den Iseo 
musikaria Arrasateko gaztetxean
iseo, oskar benas Y los herejes, izaro, mierda eta ekiza 
taldeak izango dira martxoko kooltur ostegunak zikloan
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aitziber aranburuzabala arrasate
Orain dela bi urte, Ekin Ema-
kumeak Elkarteak herriko hain-
bat emakume sortzaile bildu eta 
ARTEAN, Hamaika emakume 
artista erakusketa egin zuen. 
Haren bidetik dator datorren 
egubakoitzean, martxoaren 3an, 
zabaldu eta hilaren 31ra arte 
Kulturaten ikusgai izango den 
bigarren edizioa.  

 Aurreko bilduman parte har-
tu zuten Alazne Zubizarreta 
Montero, Euri Bruña Iturbe, 
Araitz Perea Kortabarria, Hele-
na Azkarragaurizar Jauregi, 
Lexuri Doyague Loiti, Jone Zu-
bizarreta Unzueta, Miren Barre-
netxea Iñarra eta Maddi Urizar 
Altuna daude; eta aurten, Sara 
Miguelez Garitano, Agurtzane 
Telleria  Larrañaga eta Joana 
Manzisidor Akizu batu zaizkie. 
Ekin Emakumeak Elkartea da 
sustatzailea oraingoan ere. 

talde-lanaren emaitza 
"Herriko emakume artistak eta 
haien lanak ezagutaraztea, Arra-

sate arteaz aberastea eta herri-
ko emakume artisten arteko 
sarea ehuntzea eta kolektibo 
gisa eragitea dira egitasmoare-
kin lortu gura ditugunak. Era 
berean, taldeak artetik sortzea-
ri garrantzia eman dio hasiera-
tik, erakusten den obrari ez ezik, 
bereziki erakusteko moduari 
erreparatuz", dio Leire Estevez 
Ekin Emakumeak elkartekoak.

 Abenduan erabaki zuten era-
kusketa egitea, eta urtarrilean 
hasi ziren prestaketa lanekin. 
"Artistak izatez hamaika gara, 
baina proiektuan modu desber-
dinetan ekarpena egin duten 
beste emakume sortzaile batzuk 
izan ditugu bidelagun; besteak 
beste, inaugurazioan, zabalkun-
derako egindako bideoan eta, 

orokorrean, aholkulari gisa: 
parte hartu duten guztiei eske-
rrak eman nahi dizkiegu", dio 
Maddi Urizar artistak. Lantal-
deka antolatu dira bestelako 
lanak egiteko: komisarioak, era-
kusketaren irudia... 

katalogo berezia atera dute 
Erakusketako irudia –kartele-
koak, katalogoko azalekoak eta 
pinetan daudenak– talde moduan 
funtzionatu izanaren eredu gar-
bia dela diote. "Taldean sortu-
takoak dira, denok egin dugu 
gure ekarpena. Kartela, lan-ka-
te  baten emaitza da: bakoitzak 
aurrekoak sortu duen irudiari 
jarraipena emanez osatu da. 
Ariketa berdinetik sortu dira 
katalogoko azala eta pinak ere". 

 Katalogoa erakusketaren par-
te da, eta erakusketan izango 
da eskuragarri. "Ez da ohikoa, 
ez du aurkezpen edo azalpen 
rolik beteko, baina artisten la-
naren zati bat norberak etxera 
eramateko aukera ematen du. 
Gonbidatuta zaudete!".

Astean, Kulturateko klaustroan 'ArTeAn, hamaika emakume artista 2' erakusketa muntatzen. iTziar baSTarriKa

Emakume artisten sareak 
sortutako bilduma berria  
herriko hamaika sortzaile gaztek egindako artelanak erakutsiko dituzte martxoaren 
3tik 31ra bitartean kulturateko klaustroan. askotariko estilo eta gaietako lanak dira: 
pintura, grabatua, marrazkia, argazkia, muntaia, grafitia, grafika eta instalazioa

'arTEan, HaMaika 
EMakuME arTiSTa' 
ErakuSkETa ikuSGai 
daTOrrEn aSTEan 
kulTuraTEn

Urretabizkaia, Hormaza eta Bengoetxea Idiot Txou antzezlanean. ezTiPhoTo

Zuzeneko irratsaio bat oinarri 
duen lana Amaia antzokian
asier hormaza, josean bengoetxea eta dorleta 
urretabizkaia aktore ezagunak dira protagonista

a. a. arrasate
Gaurkotasunaren umorezko ana-
lisia egiten du Ados Teatroa 
taldearen Idiot Txou antzezlan 
berriak. Amaia antzokian es-
kainiko dute, domekan, 19:30ean. 
Sarrerak hamar eurotan eskura 
daitezke, antzokiko leihatilan 
eta Arrasate.eus atarian.  

Publikoarekin jolasean 
Agertokian dagoen irrati-estu-
diotik zuzeneko irratsaioa egiten 
dute. "Magazin bat egiten saiatu-
ko gara, baina traba asko ditugu; 
izan ere,  irrati-katea italiar batzuek 
erosi dute eta ez digute jaramonik 

egiten. Hiruron artean sekulakoak 
egingo ditugu saioak aurrera egin 
dezan eta lanpostuan bizirik irau-
teko. Gai unibertsalak eta horiekin 
lotutako pertsonaiak ekarriko di-
tugu taularen gainera", kontatu du 
Asier Hormaza aktoreak.  

 Laugarren pareta bota eta irra-
ti-estudio handi bilakatuko dute 
antzokia. "Lasai etorri dadila jendea, 
ez dugu-eta inor agertokira igoa-
razten. Saioko gonbidatuek, tertu-
liakideek eta entzuleek kale egiten 
digute; beraz, publikoari eskatuko 
diogu laguntza, eta, akaso, ikusle-
ren bat urdaiazpikoarekin joango 
da etxera".

a. a. oñati
ARGI festibalak eta Arantzazu  
Gaur Fundazioak argazkigintza 
lan bat aukeratzeko deialdia 
zabaldu zuten martitzenean. 
Helburua apirilaren 28tik maia-
tzaren 28ra bitartean egingo 
duten ARGI 2017 festibalaren 
egitarauaren barruan Arantza-
zuko Gandiaga Topagunean ba-
karkako erakusketa egiteko 
aukera ematea da.      

 Lan irabazlea aukeratu ondo-
ren, antolakuntzako kideak ar-
duratuko dira erakusketaren 
ekoizpen eta zabalkundearekin. 

Hala ere, lanaren muntaketara 
eta erakusketaren inaugurazio-
ra gonbidatuko dute irabazlea, 
eta antolatzaileen gain geratuko 
dira Arantzazurako bidaia eta 
ostatuaren gastuak. 

natura eta espiritualtasunaz 
Horixe da lehiaketarako auke-
ratu duten gaia. 18 urtetik go-
rako argazkilariek edo argazki-
laritza taldeek har dezakete 
parte, eta martxoaren 21a da 
azkeneko eguna. Oinarriak eta 
informazio osagarria, Argifesti-
bala.eus atarian.

ArgI festibalerako argazkigintza 
lanak jasotzeko deialdia zabalik
bakarkako edo taldekako proposamenak izan daitezke 
eta martxoaren 21a baino lehen bidali behar dira
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iragarki sailkatuak

1. etxebizitzak

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

103. errenTan eman
bergara. zabalotegin 
etxebizitza ematen da 
errentan. hiru logela, 
egongela, bainugela eta 
sukaldea. Jende ardura-
tsua bakarrik onartuko da. 
hilean 550 euroko erren-
ta, negoziagarri. 633 08 
06 32  

104. errenTan harTu
arrasate. bikote euskal-
duna alokairurako etxe-
bizitza bila arrasate er-
dialdean. 665 71 69 10 

105. eTxeaK oSaTu
oñati. Logela alokatzen 
da zentrutik oso gertu da-
goen duplex berri batean. 
Pertsona arduratsua es-
katzen da. Wifi konexioa-
rekin. 656 74 29 49  

2. garajeak

201. SaLdu
aretxabaleta. Garaje sal-
gai errekabarren kalean. 
errentan hartzeko aukera 
ere bai. 943 79 52 29  edo 
628 31 98 39  

4. lana

401. eSKainTzaK

arrasate. etxeko lanak 
egin eta bikote nagusi bati 
laguntza emateko ema-
kume bat behar dugu. 
ordutegia adostuko ge-

nuke. 635 71 17 29  edo 
620 36 87 60 

bergara. etxeko lanak 
egin eta adindun pertso-
nari laguntzeko pertsona 
euskalduna behar da, 3 
ordu egunero.665 71 46 
26 (ane) 

402. eSKaeraK
arrasate. asteburuetan, 
zapatuko 15:00etatik do-
mekako 20:00ak bitar-
tean, nagusiak zainduko 
nituzke. 646 31 41 53 

arrasate. Pertsona nagu-
sien zaintzan formakuntza 
eta esperientzia daukan 
emakume arduratsua, 
etxeko lanak egiteko edo 
pertsona nagusiak zain-
tzeko prest. aurretik lan 
egindako familien errefe-
rentziak aurkez ditzaket. 
ordutegi aldetik presta-
suna daukat. deitu hona: 
688 81 08 63 

bergara. magisteritza 
bukatzen ari den neska 
euskalduna umeak zain-
tzeko prest. astean zehar 
nahiz asteburuetan. or-
dutegi malgua. esperien-
tziarekin. 637 36 35 59  
edo 943 76 08 97 

bergara. neska ardura-
tsua gertu arratsaldez 
ume edo nagusiak zaindu, 
etxean lagundu edota bu-
lego eta abarren garbike-
tak egiteko. 610 34 97 88 

debagoiena. banatzaile 
moduan edo harategian 
lan egingo nuke. Gidabai-
mena daukat. deitu hona: 
600 33 38 28 

debagoiena. denetariko 
garbiketak egiten eta na-
gusiak zaintzen lan egin-
go nuke. 603 63 21 99 

debagoiena. Garbiketa 
lanak egiten eskarmentua 
daukan emakumea, per-
tsona nagusien zaintzan 
eta garbiketan lan egiteko 
prest. ordutegi aldetik 
erabateko prestasuna. 
632 41 02 88 

debagoiena. Geriatria 
ezagutzek dituen neska 
etxean bertan bizi izaten 
edo egunez lan egiteko 
gertu. nagusiak eta baita 
umeak ere. etxeko garbi-
ketak ere egingo nituzke. 
642 18 97 37 

debagoiena. Gizonezkoa 
kamioi gidari eta bana-
tzaile moduan aritzeko 
gertu. C, C1 eta CaP bai-
menak ditut. 603 06 66 
71 (anibal) 

debagoiena. Lanerako 
baimena daukan gizona 
naiz eta pertsona nagu-
siak zaintzen eskarmen-
tua daukat. Garbiketa 
lanak egiteko eta pertso-

na nagusiak zaintzeko 
prest nago. ordutegi al-
detik prestasun osoa. 620 
04 44 58 

debagoiena. neska ar-
duratsua eta lege paperak 
eguneratuta dituena, lan 
bila. esperientzia handia 
dut etxeak garbitzen eta 
pertsona nagusiei kalera 
laguntzen. 15:00etatik 
18:00etara lan egin ahal 
izango nuke. deitu hona: 
626 69 28 44 

debagoiena. neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu. etxean bertan 
bizi izaten edo orduka. 
617 01 71 02 (belinda) 

debagoiena. neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu. etxean bertan 
bizi izaten, egunez, ordu-
ka eta baita asteburuetan 
ere. 631 86 83 69 

debagoiena. neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu. etxean bizi 

izaten edo orduka. 603 43 
92 20 (Jesica) 

debagoiena. zaintza la-
netan eta garbiketan lan 
egingo nuke. esperientzia 
dut egoitzan eta etxean 
nagusiak zaintzen eta hiru 
umeren ama naiz. deitu 
hona: 631 09 50 90 

lana. nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke, egunean 
zehar, orduka. deitu hona: 
618 03 04 69 

oñati edo arrasate. as-
tegunetan zaintza lanak 
eta denetariko garbiketak 
egiteko gertu nago. Jar-
dun osoz edo orduka. 
deitu hona: 698 08 76 81 

oñati, arrasate edo ber-
gara. emakume euskal-
duna, haur hezkuntzako 
ikasketekin, arratsaldetan 
edo orduka haurrak zain-
tzeko edo garbiketa lanak 
egiteko prest. autoa dau-
kat. 664 53 28 56 

oñati. mutil gaztea gertu 
nagusiak zaindu, kalera 
lagundu, erosketak egin 
eta abarretarako. deitu 
hona: 673 90 69 74 

7. animaliak

701. SaLdu
labradore txakurku-
meak. bi hilabete dauz-
kate. Jende arduratsua-
rendako bakarrik. deitu 
hona: 678 38 81 60  

8. denetarik

808. beSTeLaKoaK
lekuko bila arrasaten. 
otsailaren 19an, domeka, 
18:00-19:00ak aldera, 
otalora kalean -zarugal-
derako bidegurutze alda-
menean- aparkatuta 
zeuden hiru auto jo zituen 
auto batek eta ospa egin 
zuen. inork ezer ikusi 
badu, telefono honetara 
deitzea eskertuko genuke: 
688 67 86 67

Aretxabaleta
Aretxabaleta.

Sukaldaria 
behar da 

tabernarako.
660 87 78 29

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Bidekurutzeta,	100	m2,	2	logela,	berritua,	Bizitzera	sartzeko.	126.000€.
•	 Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	 Martoko,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	igogailua.	Eguzkitsua.	135.000€.
•	 Madura,	56	m2,	2	logela,	bi	balkoi,	eguzkitsua.	110.000€.	
•	 Martzial	Agirre	(Espoloia).	84	m2,	4	logela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	235.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€	PREZIO	JAITSIERA
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	2	komun,	trastelekua.	120.000€.
•	 Martoko,	77	m2,	2	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	95.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Barrenkale,	75	m2,	3	logela.	Ez	du	obrarik		behar.	70.000€.
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log,	igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28	m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Igogailua	ipintzekotan	dabiltza.192.000€.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailuarekin.	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,	55	m2,	ganbara	55	m2,	lur	sailarekin.	BERRITZEKO.	40.000€.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.	

AnTzUolA:
•	 Errekalde,	68	m2,	2	logela.	Ez	du	obrarik	behar.	Altzariak	barne.	140.000€.	
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.	Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde,	78	m2,	3	logela,	Berritua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

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

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

liburuzainen 
lan-poltsa 
eskatzen den titulazioa:
batxilergoa, Lhii edo baliokidea 
den titulua.
Hizkuntza eskakizuna: 3a.
izena emateko epea eta tokia: 
martxoak 3. udaletxea.
oinarriak: www.aretxabaleta.eus
aretxabaleta, 2017ko otsailaren 24a.

Harrerako langileen 
lan-poltsa 
eskatzen den titulazioa:
eskola-graduatua edo balioki-
dea.
Hizkuntza eskakizuna: 3a.
izena emateko epea eta tokia: 
martxoak 3. udaletxea.
oinarriak: www.aretxabaleta.eus
aretxabaleta, 2017ko otsailaren 24a.

943 25 05 05 

sailkatuak@goiena.eus

WWW.goiena.eus/sailkatuakk

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

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

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

iraGarkia JarTzEkO:

oroigarria

bergaran, 2017ko otsailaren 24an.

Elegantzia dela
jendez betetako festa batean

inor ez jabetzea noiz sartu zaren,
baina alde egiten duzunean

mundu guztiaren oroimenean geratzea.

Beti gure bihotzean.

jesus corantiren alarguna

2016ko otsailaren 23an hil zen, 87 urte zituela.

 Fernanda
Laskurain Aldaz

meza

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, senideen izenean. 
oñatin, 2017ko otsailaren 24an. 

haren arimaren aldeko meza 
bidaurretako monasterioan izango da,

zapatuan, otsailak 25, 20:00etan.

oharra: oñatiko urrexola auzoko osiñarena baserrian jaioa.

klaratar lekaimea

2016ko abenduaren 22an hil zen, agurainen, 
86 urte zituela.

Sor Felisa 
Unzurrunzaga Lizarralde

meza

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, barrenetxeko senideen partetik.
oñatin, 2017ko otsailaren 24an. 

haren arimaren aldeko meza 
bidaurretako monasterioan izango da,

zapatuan, otsailak 25, 20:00etan.

oharra: oñatiko urrexola auzoko barrenetxe baserrian jaioa.

klaratar lekaimea

2017ko otsailaren 13an hil zen, agurainen, 
86 urte zituela.

 Sor Maxima 
Lizarralde Urkia 

esker ona

bergaran, 2017ko otsailaren 24an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

2017ko otsailaren 12an hil zen, 89 urte zituela.

Juan Jose 
Hernando gallastegi

hileta

gure esker onak denoi. 
bergaran, 2017ko otsailaren 24an.

anai-arrebak: iñaki agirre (†), arantza eta lorentzo laskurain; loibak: 
amaia agirre (†) eta andoni aranzabal, jokin laskurain, mikel laskurain 
eta miren gojenola; loiba txikiak: paula, ainitze, amets, oier, beñat, izar; 

lehengusuak eta gainontzeko senide guztiak.
–

azken agurra eta hileta elizkizuna bergarako santa marina parrokian 
izango da, gorpua bertan delarik, 

gaur, egubakoitza, otsailak 24, 19:00etan.
–

oharra: Familiak oroiloren hartuko zaituzte 
gaur, egubakoitza, 11:00-13:30 eta 15:00-18:10ak bitartean.

 Miren garbiñe 
Agirre Azkarate
2017ko otsailaren 23an hil da, 

86 urte zituela.

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.

angel arizabaleta padilla. bergaran, urtarrilaren 25ean. 67 urte.

Mertxe uranga arregi. arrasaten, urtarrilaren 27an. 83 urte.

carmelo Eriz zubia. arrasaten, urtarrilaren 27an. 89 urte.

Margari Mayner Saez. bergaran, urtarrilaren 27an. 91 urte.

Maria Teresa azurmendi zabaleta. bergaran, urtarrilaren 27an. 

arantxa ceciaga arenaza. bergaran, urtarrilaren 28an. 84 urte.

daniel uribetxebarria arenaza. aretxabaletan, urtarrilaren 28an. 75 urte.

candido Baleztena Mutuberria. oñatin, urtarrilaren 29an. 84 urte.

angel Garitano astigarraga. bergaran, urtarrilaren 28an. 71 urte.

Bittori larrinaga abarrategi. aretxabaletan, urtarrilaren 30ean. 89 urte.

Mariano igartua agirre. arrasaten, urtarrilaren 31n. 91 urte.

M. Jesus lizarralde Elola. bergaran, otsailaren 1ean. 85 urte.

angelita Beloqui Errasti. eskoriatzan, otsailaren 1ean. 80 urte.

dolores Varga perez. arrasaten, otsailaren 2an. 82 urte.

ibon Viteri zubia. eskoriatzan, otsailaren 4an. 42 urte.

federico larreategi Gorrotxategi. bergaran, otsailaren 4an. 85 urte.

Elisabeth azkoaga Villar. arrasaten, otsailaren 5ean. 67 urte.

Eusebio arriolabengoa Mendizabal. aramaion, otsailaren 5ean. 91 urte.

Marije lezeta ibabe. arrasaten, otsailaren 6an. 61 urte.

Tina Hernandez Oliva. arrasaten, otsailaren 7an. 71 urte.

Edurne Barrutia laskurain. bergaran, otsailaren 8an. 83 urte.

angeles Ortiz cueva. oñatin, otsailaren 11n. 98 urte.

roberto Merino pinacho. arrasaten, otsailaren 11n. 85 urte.

M. Gloria uriarte leceta. arrasaten, otsailaren 11n. 73 urte.

Margari arejolaleiba zabala. arrasaten, otsailaren 11n. 93 urte.

iñaki altuna aguirrebeña. aretxabaletan, otsailaren 12an. 82 urte.

Juan Jose Hernando Gallastegi. bergaran, otsailaren 12an. 89 urte.

carmen alkorta iturzaeta. bergaran, otsailaren 13an. 92 urte.

Maxima lizarralde urkia. agurainen, otsailaren 13an. 86 urte.

carmen Bayon Otero. arrasaten, otsailaren 14an. 79 urte.

Mertxe lazpiur urkizu. bergaran, otsailaren 14an. 89 urte.

angel pino Mateos. arrasaten, otsailaren 15ean. 51 urte.

Miguel angel Benito Hernandez. arrasaten, otsailaren 15ean. 48 urte.

felisa aldanondo Elkorobarrutia. oñatin, otsailaren 15ean. 89 urte.

ramon Bidaburu Otadui. arrasaten, otsailaren 15ean. 64 urte.

francisco Javier lanzos Garcia. aretxabaletan, otsailaren 16an. 84 urte.

felisa igartua agirre. arrasaten, otsailaren 16an. 88 urte.

pilar arnedillo nuñez. arrasaten, otsailaren 16an. 81 urte.

Manuela Garmendia agirrezabala. oñatin, otsailaren 19an. 96 urte.

leonor Teresa cabezas calero. arrasaten, otsailaren 19an. 82 urte.

Juan fernandez nogales. arrasaten, otsailaren 20an. 84 urte.

Gertrudis arriola arregi. bergaran, otsailaren 20an. 102 urte.

luis M. San clemente Bengoa. arrasaten, otsailaren 21ean. 75 urte.

angeles Martin de la cruz. aretxabaletan, otsailaren 21ean. 90 urte.

M. Teresa Errasti astondoa. aramaion, otsailaren 22an. 90 urte.

Miren Garbiñe agirre azkarate. bergaran, otsailaren 23an. 86 urte.

hildakoak

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 24 amezua: Santa marina 32 / 943 79 09 74
zapatua, 25 eSPañoL moraLeS: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
domeka, 26 ruiz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Astelehena, 27 eTxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Martitzena, 28 aLberTo azKoaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
eguaztena, 1 m. FCa. azKoaGa: iturriotz 17 / 943 79 79 99
eguena, 2 Fernandez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 24 eSTeLLa: matxiategi 5 / 943 76 19 63
zapatua, 25 mozoS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
domeka, 26 mozoS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Astelehena, 27 urriTiKoeTxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 28 zabaLa: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
eguaztena, 1 oiarbide: San antonio 5 / 943 76 11 05
eguena, 2 eSTeLLa: matxiategi 5 / 943 76 19 63

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 24 anduaGa: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
zapatua, 25 anduaGa: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
domeka, 26 anduaGa: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 27 iGarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 28 iGarTua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
eguaztena, 1 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58
eguena, 2 GaraTe: Kale barria 42 / 943 78 05 58

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

(22:00etatik 09:00etara)

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

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

(22:00etatik 09:00etara)

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

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
CoF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
appStore-etik.

guardiako Farmaziak

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.

astE BarrUaN, BaIta ErE:
arrasatE Goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
BErGara Jardun elkartea: Errotalde (kultura etxean).   

943 76 08 19. 
oÑatI Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.
ElGEta Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.
aNtzUola Itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

zaPaTua, 25

09:00 Kantari
09:30 Plazako aulkitik: 

asteasu
10:00 Korapilo
10:30 Kantari
11:00 hemen debagoiena
12:00 Plazako aulkitik: 

asteasu
12:30 Galdegazte
13:00 onein: odolki risottoa
13:30 Kulturrizketak
14:00 dokumentala: 

Atxorrotxeko gaztelua
15:00 hemen debagoiena
16:00 Jaiak: aratusteak 

2016
16:45 dokumentala: 

Atxorrotxeko gaztelua
17:00 Korapilo
17:30 amaia dJ
18:00 Galdegazte
18:30 onein: odolki risottoa
19:00 hemen debagoiena
20:00 Kantari
20:30 Jaiak: aratusteak 

2016
20:45 dokumentala: 

Atxorrotxeko gaztelua
22:00 hemen debagoiena
23:00 Galdegazte

domeKa, 26

09:00 Kantari
09:30 onein: odolki risottoa
10:00 Korapilo
10:30 Kantari
11:00 Galdegazte
11:30 amaia dJ
12:00 dokumentala: 

Atxorrotxeko gaztelua
13:00 hemen debagoiena
14:00 Jaiak: aratusteak 

2016
14:45 dokumentala: 

Atxorrotxeko gaztelua
15:00 Kulturrizketak
15:30 Galdegazte
16:00 amaia dJ
16:30 Kantari
17:00 Korapilo
17:30 hemen debagoiena
18:30 Jaiak: aratusteak 

2016
19:00 dokumentala: 

Atxorrotxeko gaztelua
20:00 Kantari
20:30 hemen debagoiena
21:30 Kulturrizketak
22:00 amaia dJ
22:30 Plazako aulkitik: 

asteasu 

eGubaKoiTza, 24

10:00 hemen debagoiena

11:00 Plazako aulkitik: 
asteasu

11:30 hemen debagoiena

12:30 Kulturrizketak

13:00 Kantari

13:30 hemen debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 Galdegazte

15:15 hemen debagoiena

16:15 Gaurkoak

16:30 ur eta lur

17:00 Gaurkoak

17:15 Kulturrizketak

17:45 Gaurkoak

18:00 hemen debagoiena

19:00 Kantari

19:30 Kulturrizketak

20:00 hemen debagoiena

21:00 Galdegazte

21:20 amaia dJ

22:00 hemen debagoiena

23:00 amaia dJ

23:30 Galdegazte

00:00 hemen debagoiena

kEpa ErraSTi ETa andEr lipuS aurrEz aurrE
‘Kulturrizketak’ Eguena, 21:30

Goiena

OñaTikO OTSailEkO OSOkO Bilkura
‘Osoko bilkura’ Astelehena, 23:00

Goiena

astea goiena telebistan

eGuazTena, 1

araTuSTEak 2017
‘Jaiak’ 

Eguaztena, 21:30

eGuena, 2

ErrEpOrTaJEak ETa 
ElkarrizkETak
‘Hemen Debagoiena 

Eguena, 18:00/20:00/22:00

aSTeLehena, 27

EBa MailakO 
TaldEarEn irudiak
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

marTiTzena, 28

EkOnOMiari BuruzkO 
kOnTuak
‘Ekonomia gurean’ 

Martitzena, 21:30

imanoL Soriano

Goiena TeLebiSTaKo 
ProGramazio oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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zorion agurrak

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

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

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

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

Martitzeneko 17:00ak arte jasotako zorion 
agurrak bakarrik iragarriko ditugu.
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

oñati
lexuri altube 
arkonada
martxoaren 2an, 6 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
Jarraitu halako 
maitagarri, arduratsu 
eta formal. aitatxo, 
amatxo eta, Laiatz.

aretxabaleta
oier urkia
martxoaren 2an, 7 urte. zorionak eta egun polita 
pasatu! Familiaren eta, batez ere, Landerren eta 
beltzen partetik!

arrasate
naiara oroiz muñez
martxoaren 2an, 10 
urte. zorionak, naiara! 
oso ondo pasatu zure 
hamargarren 
urtebetetzean! musuak 
etxeko guztien 
partetik, artista!

bergara
laiatz agirre igarza
otsailaren 26an, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu eta zorionak 
beti! Patxo handi bat 
etxeko danon partetik.

oñati
leire igartua 
markuleta
otsailaren 26an, 5 
urte. zorionak, maitia! 
Jadanik 5 urte! 
Jarraitu orain arte 
bezain bixi. Guztiok 
maite zaitugu.

arrasate
imanol eta nora
otsailaren 26an, norak 4 urte eta imanolek 32 urte. 
zorionak, osaba eta iloba! muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

bergara
sara sotil barrio
otsailaren 26an, 5 
urte. zorionak, Sara! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean! Patxo handi 
bat etxekoen eta, 
bereziki, aratzen eta 
unairen partetik.

bergara
iker lobato barrutiabengoa
otsailaren 21ean, urtebete. zorionak!

bergara
beñat askargorta 
aranzabal
otsailaren 26an, 10 
urte. zorionak, beñat! 
oso ondo pasatu zure 
egunian, merezi 
dozu-eta! Patxo handia 
etxeko danon partetik. 
zorionak, mutiko handi!

arrasate
maider villar iriarte
otsailaren 20an, 11 
urte. zorionak, maider! 
ondo pasatu zure 
egunean eta muxu 
handi bat, etxekoen 
partetik.

arrasate
aitor garcia salaberri
otsailaren 25ean, 5 
urte. zorionak, aitor! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
besarkada handi bat 
eta muxu potolo pila!

arrasate
maider irazola 
mungia
otsailaren 20an, 11 
urte. zorionak, prexioza! 
oso ondo pasatu zure 
egunean eta ederto 
ospatu familiarekin eta 
lagunekin! muxu handi 
bat, etxekoen partetik.

aretxabaleta
mikel sanchez
otsailaren 16an, 30 
urte. zorionak, aitatxo 
mikel! oso-oso ondo 
pasatu eguna zure 
familiarekin eta 
lagunekin! asko-asko 
maite zaitugu. amatxo 
eta Joel.

bergara
aroa aristegi 
iturralde
otsailaren 13an, 4 
urte. zorionak, 
printzesa! Geroz eta 
ederragoa zara. 
bihotzez maite zaitugu. 
aitana, ender, morgan, 
aitatxo eta amatxo.

oñati
david eta uxue alcelay
otsailaren 14an, uxuek urtebete eta davidek 43 
urte. zorionak, uxue eta aitatxo! muxu potolo bat 
etxekoen partetik.

bergara
ariane eta maialen Quintas
otsailaren 19an, 2 urte. zorionak, printzesak! oso 
ondo pasatu zuen urtebetetze eguna. muxu handi 
bat, guztion partetik!

aretxabaleta
irune orueta 
dominguez
otsailaren 19an, 6 
urte. zorionak, 
printzesa. ondo 
pasatu. muxu handi 
bat aitita Joseren eta 
amama rosaren 
partetik.

oñati
auritz regueiro
otsailaren 19an, 10 
urte. zorionak, maitia, 
zure urtebetetzian. oso 
ondo pasatu zure 
eguna. muxu handi 
bat, zure familiaren 
partetik.

angiozar
markel larrañaga 
gallastegi
otsailaren 18an, 2 
urte. zorionak, markel! 
ondo pasatu zure 
egunian eta patxo 
potolo bat, etxeko 
guztion partetik.

oñati
june eta sara segurola
Sarak urtetxo bat otsailaren 17an eta Junek 
otsailaren 24an, 3 urte. etxekoen partetik, patxo 
potolo bat bixoiri.

oñati
izar arenaza barriola
otsailaren 18an, 2 
urte. zorionak, izartxo! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta segi oin arte 
moduko xalada izaten! 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

aretxabaleta
doltza lizarriturri etxenausia
otsailaren 16an, 8 urte. zorionak eta urte 
askotarako, doltza! 8 belarri tirakada eta beste 
hainbeste patxo potolo-potolo araitzen, eleneren eta 
Pauleren partetik (baitta xolin partetik be!).

arrasate
camila eta daniel bonilla
Camilak otsailaren 17an, 8 urte eta danielek 26an, 10 
urte. ze ederra den seme-alabak etxera iristen ikusi, 
musu eman, zoriondu eta zenbat maite ditudan 
esatea. bedeinkapen guztiak zuentzat, maiteak! 

bergara
malen 
azkarate-askasua 
baleztena
otsailaren 25ean, 2 
urte. zorionak eta muxu 
potoloa etxeko printzesa 
txikiari, etxekoen eta, 
batez ere, ahizpa mei 
eta Laiaren partetik. 

arrasate
aiur etxebarriarteun 
lazkano
otsailaren 24an, 6 
urte. zorionak, aiur! 
besarkada estu eta 
luze bat, etxeko danon 
partetik. maite zaitugu!

aretxabaleta
aimar diez castro
otsailaren 24an, 10 
urte. zorionak gure 
etxeko gizontxuari! 
ondo pasatu eguna eta 
muxu asko, etxekoen 
partetik.

bergara
ander
otsailaren 25ean, 
urtebete. zorionak, 
txiki! ondo-ondo 
pasatu zure lehen 
urtebetetzea eta patxo 
potolo bat familia 
danaren partetik.

bergara
ane alberdi sanz
otsailaren 23an, 8 
urte. zorionak, ane! 
muxu handi bat etxeko 
danon partetik eta 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean.

arrasate
mara garcia martin
otsailaren 23an, 4 
urte. zorionak, 
printzesa! 4 urte! 

EzkOnTza
Joan den zapatuan, otsailak 18, 
ezkondu zen bergarako eh bilduko 
zinegotzi Leire iruin. udaletxean 
ezkondu zen. Gonbidatuen artean 
zeuden lehengo agintaldiko 
taldekideetako asko; Jaione 
isazelaia alkate ohia, esaterako. 
baita egungo alderdikideak ere; 
Joseba moñuz, adibidez. Goizean 
izan zen ezkontza udaletxean eta 
ospakizunak luze jo zuen. Pol Pol 
taberna gaineko lokalean egin 

zuten jai berezia, gertukoenekin. 
hurrengo goizean goiz koloretako 
paperezko serpentinak ikus 
zitezkeen lurrean; goiz erdirako, 
baina, garbi zegoen kalea.

BadaTOz
oñatiko olabarrieta auzoan hasi 
dira aurtengo jaiak antolatzen. 
betiko moduan, maiatzaren 1a 
izango da auzoko eguna, eta 
bezperan ere egongo da jai giroa 
auzo horretan. auzoetako jaiei 

hasiera emango diete aurten ere 
olabarrietakoek. hango auzo 
batzordean dauden kideek 
dagoeneko egin dituzte bilerak 
egitaraua zehazteko. Saridun 
txartelak ere aterako dituzte. 

arraSaTEkO BaTzOkia
arrasateko batzokiko jatetxea itxi 
egingo dute laster, apirilean. aste 
Santuko oporrak heldu bitartean 
eutsiko diote negozioari egungo 
maizterrek. ostean itxiko dute.

40 urTE
1977an jaiotako arrasatearrek 
kintada eguna ospatuko dute. izan 
ere, 40 urte beteko dituzte aurten, 
eta hori ospatu beharra dagoela 
uste dute. bazkaria egiteko eguna 
ere jarri dute: irailaren 16an 
izango da. Tokia, berriz, 
erabakitzeke dute oraindik; gutxi 
gorabehera izena zenbatek 
ematen duten jakindakoan 
zehaztuko dute. itxuran, baina, 
asko elkartuko dira. 

TaBErnak iXTEn
zapatu gauean, otsailak 18, 
oñatiko hainbat taberna itxi 
zituzten ertzainek. antza denez, 
Luisena taberna ixtera joan ziren, 
ordutegia ez betetzearren, baina, 
ordu berean beste taberna batzuk 
ere oraindik zabalik zeudela 
ikusita, denak itxi zituzten, Pub 
iturri izan ezik. hantxe batu ziren, 
hain zuzen ere, momentu hartan 
Kale zaharrean parrandan ari 
ziren herritarrak. 

#diotenez

txutxu-mutxuak

1

4

6

2

5

7

3

3. Sariarekin etxera
bergarako San martin agirre eskolako guraso 
elkarteak zozketa egin zuen otsailaren 4ko 
ate irekien jardunaldian, eta Gallastegi 
agirrezabal familiarendako izan zen saria.

5. Gurasoen aurrean antzezten
aretxabaletako Kurtzebarri herri eskolako 
ikasleek aktore bihurtu eta antzezlanak egin 
zituzten eskolako aretoan gurasoen aurrean. 
Txalo zaparrada jaso zuten guztiek.

4. pol polekoak kostaldean
asteburuan egin zuten bergarako Pol-Pol  
taldeko beteranoek deba eta zumaia arteko 
ibilaldia. Kuadrilla polita elkartu zen 
kostaldeko bide ederra egiteko.

7. Bi ahizparen urrezko ezteiak
oñatiko dolo eta maixabel ormazabal ahizpak 
egun berean ezkondu ziren, duela 50 urte, 
iñaxio bikuña eta Luxiano etxezarretarekin. 
Familia osoaren partetik, zorionak lauroi!

6. Beste Bat!
arrasateko beste bat! lagunartekoak urtero 
joaten dira egun-pasa eta aurten arabako 
errioxan izan dira. egun osoko irteera ederra 
egin zuten.

2. Jovitak 93 urte
arrasateko Jovita elortzak 93 urte bete 
zituen otsailaren 15ean. domekan 
etxekoekin ospatu zuen urtebetetzea 
mahaiaren bueltan. zorionak, amama!

1. Mendian gora
aretxabaletako Kurtzebarri mendian egon 
ziren arrasateko herri eskolako 30 ume eta 
guraso. 10:00etan irten ziren, domekan, 
arrasatetik, eta mendiolatik bueltan igo ziren.
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kantuak dituen ikuskizuna.  
Sarrerak, bi euro.
Zubikoan, 17:00etan. 

ElGETa Erretiratuen aratusteak
Txokolate-jana egingo dute 
elkartean. 
Ozkarbin, 17:00etan. 

OñaTi Txokolate-jan solidarioa
oñatiko misio taldearen eskutik. 
batutako dirua Saint Paul 
ikastetxeko ikasleei jaten emateko 
erabiliko da. eskola Togon dago.
Foruen plazan, 18:00etan. 

BErGara Batukada herrikoia
Kalerik kale ibiliko dira.
San Martin plazan, 18:30ean.
 
OñaTi Txorimaloen kalejira eta 
disko festa
Kalejira 18:30ean hasiko da. 
ostean, dantzarako tartea, 
gaztelekuan. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

BErGara Gauargi taldea
aratusteak bukatzeko erromeria 
egingo dute.
San Martin plazan, 19:30ean. 

EguAZtEnA 1
arETXaBalETa aingeru Guarda 
Eguna
zaindariaren eguna ospatuko dute 
basotxoko erretiratuek. 11:00etan, 
kultura ibilaldia Santutxutik 
udaletxeraino aitor antxia 
Leturiarekin; ostean, salda 
erretiratuen elkartean; 13:15ean 
bazkaltzera joateko autobusa; Sara 
jatetxean dantzaldia; eta, 18:15ean, 
bueltako autobusa.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.
 
ElGETa kontaketa ikastaroa 
eneko haritzaren eskutik,  
hirugarren eta azken saioa.
Liburutegian, 18:30ean.

OñaTi 'aisialdia eta 
administrazioa' mahai-ingurua 
Kilometroak 2017ko ekintza. 
oñatiko alkateko mikel biainek eta 
udalbiltzako ordezkariek egingo 
dute berba auzolanaz eta aisialdiaz.
Udaletxeko osoko bilkura aretoan, 
18:30ean. 

OñaTi 'la caza mayor: euforia  
poblacional y problemas de  
gestión' hitzaldia
mario Saenz de buruaga 
biologoaren hitzaldia, natur 
eskolaren ingurumen Jardunaldien 
barruan.
Kultura etxean, 19:00etan.

OñaTi Eski zeharkaldian izena 
emateko azken eguna
martxoaren 4-5eko aste bukaeran 
egingo dute gidari profesional 
batekin, Candanchu-astun 
inguruetara. interesatuek aloñaren 
egoitzatik pasa edo alonamendi.
mendi@gmail.com helbidera mezua 
bidali behar dute.
Izen-ematea, aipatutako lekuetan. 

EguEnA 2
ESkOriaTza literatura 
solasaldia
Jean marie Gustave Le Clezioren El 
africano liburuari buruzko solasaldia 
egingo dute  ruben arias 
koordinatzailearekin, gazteleraz.
Kultura etxean, 18:00etan.

OñaTi Jaioberriendako 
ur-estimulazio ikastaroa
deialdia izandako arrakasta ikusita, 
beste bi data zehaztu dituzte: 
martxoaren 18a eta 25a. Lara 
martin izango da irakaslea eta 0-24 
hilabete arteko jaioberrien 
gurasoendako izango da. 
izen-ematea, kiroldegiko 
bulegoetan.
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

OñaTi 'Okilak, basoko arotzak 
eta biodibertsitatea' erakusketa 
ikusteko azken egunak
domekara arte ikus daiteke natur 
eskolaren erakusketa. 
Kultura etxean, martxoaren 5era.

arraSaTE iseo bakarlaria
martxoko lehen Kooltur ostegunetan 
indie musika lantzen duen altxorra 
igoko da oholtzara. iruñako 
bakarlaria bertsioak egiten hasi zen. 
2016an iraupen luzeko lehen lana 
grabatu zuen. ordutik, hainbat 
emanaldi egin ditu. Sarrerak, bost 
euro.
Gaztetxean, 22:00etan. 

EMaiGuzuE zuEn EkiTaldiEn BErri EGuazTEnEkO EGuErdia BainO lEHEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

antonio zabala

EgubAkoItZA 24
ElGETa Mozorro kalejira 
herri eskolako neska-mutikoek eta 
irakasleek egindako mozorro 
kalejira. ostean, dantzak egingo 
dituzte mendizaleen plazan.
Herri eskolan, 15:00etan.

OñaTi ikasleen kalejira 
Txantxiku ikastolako ikasleen 
Foruen plazan egingo dute 
dantzaldia, eta urgainekoek 
eskolako jolaslekuan.
Aipatutako lekuetan, 15:00etan. 

ElGETa Txokolate-jana
maala guraso elkartearen eskutik 
eta, ostean, buruhandiak.
Mendizaleen plazan, 16:00etan.

ESkOriaTza Odol-ateratzea
deialdi irekia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean. 

ElGETa dJ festa
mariskal deJairen saioa.
Spaloian, 17:30ean.
 
arETXaBalETa leizarra musika 
eskolakoekin, egubakoitz-mehe
emanaldia egingo dute.
Herriko Plazan, 17:30ean.

arraSaTE arrasate Musikal 
aratusteetako kontzertua. doan.
Amaia antzokian, 18:30ean. 

arETXaBalETa 'Jokoz kanpo' 
antzezlana
borobil Teatroaren lana, real 
Socieadad Fundazioak, udak eta 
aretxabaletako udalak antolatuta. 
Joseba apaolaza, asier hormaza eta 
asier Sota aktoreek futbolean 
gertatzen diren kontuak jarriko 
dituzte agerian.
Ibarra kiroldegian, 20:00etan. 

OñaTi Elkartasun afaria
oñatiko misio taldearen afaria. 
batutako dirua dominikar 
errepublikara bidaliko dute.
Bidaurretan, 20:30ean.

OñaTi Tooth eta fumut taldeak
euskal herrian bira egiten 
diharduten bi taldeen emanaldia. 
Post-hardcore doinuez beteko dute 

gaztetxea. nork bere diskoa 
aurkeztuko du. Sarrerak, bost euro.
Antixenan, 22:00etan.  

OñaTi 'kaput' klown ikuskizuna
5 urtetik gorako umeendako 
antzezlana. bi pertsonaiaren bidaia 
kontatzen du Ganso antzerki 
taldeak, umore ukitu bereziekin. 
Sarrerak, hamar euro. 
Santa Anan, 22:30ean. 

BErGara aratusteetako 
kontzertua
udal musika bandarekin eta 
orkestra Sinfonikoarekin, 
Bergara-Cai, Non stop ikuskizuna. 
ez dago sarrerarik.
Pilotalekuan, 22:30ean. 

ZAPAtuA 25
OñaTi lekaixoka aratusteetan
astoaren pisua asmatzeko aukera 
egongo da 10:00etatik 14:30era. 
era berean, txorizo pintxoak eta 
edariak egongo dira eta 19:00etan, 
odriozola harategiren saiheski 
pintxoak.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

OñaTi aratuste herrikoiak
11:30ean, olakua auzoan hasi eta 
egun osoan zehar kalerik kale 
ibiliko dira. azken emanaldia, 
20:00etan egingo dute Foruen 
plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ESkOriaTza aratusteak
desfilea, 12:30ean hasiko da, Luis 
ezeizan, eta plazarainoko bidea 
egingo dute. ostean, dJ motoren 
saioa eta herri bazkaria (14:30). Sari 
banaketa ekitaldia, 19:00etan, 
Fernando eskoriatza plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

BErGara kolpez Blai 
perku-show taldea
Kale animazioa.
Kalerik kale, 13:00etan. 

BErGara pirritx, porrotx eta 
Mari Motots
Tipi-tapa, Korrika!  delako 
ikuskizuna egingo dute. Sarrerak, 
sei euro.
Pilotalekuan, 16:15etan eta 
18:30ean.  

araMaiO aratuste-zapatua
17:30ean kalejira, 18:00etan 
mozorro lehiaketa eta 18:30ean 
txokolate-jana eta disko festa.
Bizente Goikoetxea plazan, 
aipatutako orduetan.

BErGara Erraldoi, kiliki eta 
buruhandien kalejira
Txistulari bandarekin, kalerik kale.
San Martinen, 18:30ean.

arraSaTE unidad alavesa 
taldea
beste talde batzuetan eskarmentua 
duten musikariak batu dira 
folk-rock taldea osatzeko. doan.
Dat tabernan, 19:00etan.

BErGara EMepebo5t taldea
erromeria egingo dute.
San Martin plazan, 20:30ean.  

domEkA 26
OñaTi Mendi irteera
arrikrutz-urrexola-aitzulo-arrikrutz 
ibilaldia egingo dute, Lehen 
hezkuntzako hirugarren eta 
laugarren mailetako umeek. 
Foruen plazan, 09:00etan. 

arETXaBalETa aratuste-domeka
10:00, txistulariekin kalejira;11:45, 
Santa ageda neska-mutilek Txino 
dantza; 12:00, koadrilen desfilea; 
13:00, akelarre txarangarekin 
kalejira;14:30, herri bazkaria; 
18:00, akelarre txarangarekin 
kalejira; eta, 18:45, mozorro 
lehiaketaren sari banaketa.
Herriko kaleetan, aipatutako 
orduetan. 

anTzuOla aratuste-domeka
dantzarien kalejira 10:00etan, 
ekitaldi nagusia herriko Plazan 
12:30ean, bazkaria frontoian 
14:30ean eta mozorro jaia 
16:30ean.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

BErGara Txistulari Banda
Kontzertua egingo dute.
Udaletxeko arkupeetan, 13:00etan. 

OñaTi luzaideko dantzak
oñatz dantza taldekoez gain, aita 
madina taldeko txistulariek eta Jose 
de azpiazu musika eskolako 

akordeoi ikasleek hartuko dute 
parte kalejiran. azken ekitaldia 
Foruen plazan egingo dute.
Kalerik kale, 18:30ean. 

ElGETa Herrixa dantzan: 
aratuste-domeka  ospatzeko saio 
monografikoa egingo dute. euskal 
herriko aratusteetako hainbat 
dantza erraz azaldu eta dantzatuko 
dituzte.
Spaloian,19:00etan. 

arETXaBalETa kintoen dantzak 
azken dantza saioa egingo dute 
Santa agedako neska-mutikoek.
Herriko Plazan, 19:00etan.

arraSaTE 'idiot txou' 
antzezlana 
bi esatarik eta teknikari batek 
zuzeneko irratsaioa egingo dute. 
Saioak audientzia arazoak ditu, 
entzuleen apenas deitzen dute... 
asier hormaza, dorleta 
urretabizkaia eta Josean 
bengoetxea egongo dira oholtza 
gainean, ados Teatro taldearen 
ikuskizunean. Sarrerak, 10 euro.
Herriko Plazan, 19:00etan. 

AstElEHEnA 27
OñaTi 'Mobilaren erabilera, 
etxean jarraitu beharreko 
arauak' tailerra
Lehen hezkuntzako bosgarren eta 
seigarren mailetako ikasleen 
gurasoendako tailerraren lehen 
saioa egingo dute.
Euskaldunberri gelan, 18:15ean. 

mArtItZEnA 28
arETXaBalETa aratuste-martitzena
10:00etan haurrak plazan elkartuko 
dira eta dantzak egingo dituzte;
11:00etan, irulitza txarangarekin 
kalejira; jarraian, Lhko ikasleek 
2014ko lehiaketaren koreografia 
sariduna dantzatuko dute; 
17:30etan buruhandiak. 20:00etan, 
Txin-en hileta. ohiturari jarraituz, 
Santa ageda neska-mutilek 
zerraldoa eramango dute.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

OñaTi ikasleen kalejira
elkar heziko ikasleak kalerik kale 
ibiliko dira 10:30ean. eguerdirako 
ikastetxera itzuliko dira.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ESkOriaTza aratuste-martitzena
10:30ean, umeen jaialdia Fernando 
eskoriatza plazan; 17:00etan, 
kukumarroen kalejira; eta, 
18:00etan, andoni dJk, Josu 
rodriguezek eta Tirapuk girotuko 
dute plaza.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

BErGara Musika Eskolako 
gazteen bandaren kalejira
musika eskolan hasi eta kalerik kale 
ibiliko dira, musika eskolara itzuli 
arte.
Aipatutako lekuan, 16:30ean. 

OñaTi 'katapuntxispun' 
ikuskizuna
Kiki, Koko eta moko pailazoen 
emanaldia. dantzak, jolasak eta 

agenda

skakeitan

OñaTi Willis drummond, Herstura eta Skakeitan taldeak
Tabula Rasa diskoa aurkeztuko du Willis drummondek eta Galera delako 
lana Skakeitanek. eurekin batera, aspaldian isilik egon diren herstura 
oñatiarrak. Sarrerak, zortzi euro.
Bihar, zapatua, gaztelekuan, 22:00etan.

arraSaTE

amaia anTzoKia

dire tu nombre
zapatua: 19:30.
astelehena: 20.30.

Ballerina
zapatua: 17:00.

OñaTi

KuLTura eTxea

Multiple
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.

Ballerina
zapatua: 17:00.
domeka: 12:00, 
17:00.

EiBar

CoLiSeo

Es por tu bien
zapatua: 17:00, 
19:45.
domeka: 17:00, 
20:00.

figuras ocultas
zapatua: 22:30.
astelehena: 20:30.
domeka: 20:00.

lo que de verdad 
importa
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.

domeka: 17:00.
astelehena: 20:30.

anTzoKia

Es por tu bien
zapatua: 22:30.
astelehena: 20:30.

lo que de verdad 
importa
domeka: 20:00.

GaSTEiz

FLorida

lo que de verdad 
importa
egubakoitza: 17:30, 
19:45, 22:30.
zapatua eta 
domeka: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.
martitzena: 17:30, 
20:00.
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.

la vida del 
calabacin
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:00.

Jackie
egubakoitzetik 
domekara: 17:45, 
22:30.
astelehenetik 
eguenera: 18:30, 
20:30.

psiconautas: los 
niños olvidados
egubakoitzetik 
domekara: 16:30.
astelehenetik 
eguenera: 22:30.

Tarde para la ira
egubakoitzetik 
domekara: 17:50, 
19:45.
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

50 sombras mas 
oscuras
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Ballerina
zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:00.

Es por tu bien
egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
20:05, 22:30.

astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

fences
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:30.

la, la, land
egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:30.
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 20:00, 
22:30.
martitzena: 22:30.

la gran muralla
egubakoitza: 19:45.
zapatutik eguenera: 
17:30.

Manchester 
frente al mar
egubakoitza: 17:00.
zapatutik eguenera: 
19:45.

figuras ocultas
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

Moonlight
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Vaiana
zapatua eta 
domeka: 12:00.

¡canta!
zapatua eta 
domeka: 12:00.

Ballerina 
(euskaraz)
zapatua eta 
domeka: 12:00.

bouLeVard

Es por tu bien
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:00, 20:00, 
22:00.

Trainspotting
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
19:15, 21:45.

fences
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50, 
18:40, 21:30.

lo que de verdad 
importa
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 16:30, 
19:00, 21:30.
zapatua eta 
domeka: 19:00, 
21:30.

El guardian 
invisible
eguena: 21:00.

cincuenta 
sombras mas 
oscuras
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30. 

la, la, land
egubakoitza, 
domeka, 
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:00, 
19:25, 21:50.
zapatua: 20:05, 
22:30.
martitzena: 17:00.

la gran muralla
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:10, 20:20, 
22:30.

Ballerina
zapatua eta 
domeka: 17:15.

Batman, la lego 
pelicula
zapatua eta 
domeka: 17:00.
zapatua: 15:45, 
17:55.

Manchester 
frente al mar
zapatua eta 
domeka: 21:30.
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguaztenera: 21:00.

rings
egubakoitza eta 
domekatik 
eguenera: 22:35.

figuras ocultas
egubakoitzetik 
eguenera: 21:15.

Vaiana
zapatua: 16:45.

¡canta!
domeka: 16:45.

zinema

KriTiKa

Jackie  
zuz.: Pablo Larraín. Herr.: aeb (2016). aktoreak: natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Genwig.

gertu ala urrun?

John Fitzgerald Kennedyren 
hilketatik aste batera Jackie 
Kennedyk kazetari bati 
emandako elkarrizketa da 
filmaren abiapuntua. 
elkarrizketa gertatzen den 
bitartean hainbat une gogora 
ekarriko dira: etxe zurira iritsi 
ziren garaian egindako saio bat; 
hilketaren ondorengo egunak; 
sentitzen duen samindura; 
hiletaren antolaketa eta horren 
inguruan sortutako kaosa; 
hilketaren unea... Pertsonaiak 
luze eta zabal berba egingo du 
kazetariaren aurrean. baina 
badira argitaratu ezingo diren 
gauzak. zuzendariak egun 
haietan Jackie Kennedyk 
jasandako amesgaiztoa eta 
nahasketa adierazi nahi du. 
maite dugun pertsona bat hiltzen 
denean, munduak martxan 
jarraitzen du, baina gu galduta 
sentitzen gara... 

Larrainen proposamena 
interesgarria da eta pertsonaia 
famatuen istorioa garatzeko 
estilo konbentzionaletik ihes 
egiten du. zuzendari oso 
pertsonala da, baina niri ez zait 
askorik heltzen. Gertuko plano 
gehiegi erabiltzeko ohitura du. 
denbora guztian pertsonaia 
jarraitzen eta kamera ia 

aurpegian. ni, halako teknikak, 
istoriotik gerturatu baino 
gehiago, urrundu egiten nau. 
horri gehitzen badiogu 
pertsonaiaren ahotsa                
–behintzat, bikoizketan agertzen 
den ahotsa nahiko nekagarria 
da–, berba egiteko modua, 
musikaren erabilera… emaitza 
nahiko hotza dela esango nuke.

te inVito al cine



zu hemen zaude

2017-02-24 egubakoitza

Bidali aratusteetan ateratzen dituzun argazkiak eta irabazi goi mailako saskibaloia 
bertatik bertara ikusteko sarrerak! Jasotako argazkiak Goienan argitaratuko ditugu.

ArgAzkiAk bidAltzeko:
WHAtSApp: 688 69 00 07  tELEGRAM: 688 69 00 07 
pOStA ELEktRONIkOA: berriak@goiena.eus
epeA: Otsailaren 24tik 28ra.
sAriA: Bi sarrera Baskonia- ea7 emporio armani milan partidurako. 
martxoaren 2an, 21:00etan, Gasteizko Buesa arenan. zu hemen zaude

ArAtusteetAko ArgAzkien
goienA leHiAketA

Miren arregi oñati
Ez ei da ohikoena, baina ezta 
hain arraroa ere, etxeetako bal-
koietan txoriek kumaldia egitea. 
Urtero horrelakoren baten berri 
izan ohi da, eta, oraingoan, Oña-
tiko San Lorentzo auzoko behe
-barru baten gertatu da. Kasu 
honetan, zozoa da bertan habia 
egin eta arrautzak errun ditue-
na. "Joan den astean etorri zen 
lehengoz zozoa etxera. Haizete 
gogorren ondoren izan zen, eta 
bi egunetan osatu zuen habia", 
dio behe-barruko bizilagun Ines 
Eizagirrek. Gero, joan den egue-
nean-edo ipini zuen lehenengo 
arrautza. "Lau ipini ditu, guzti-
ra. Nik esango nuke egunean 
bat ipini duela. Oso politak dira, 
urdin-urdinak", gaineratu du. 
Zozoa eta arrautzak bake-bakean 
uzten saiatzen dira bizilagunak, 
ez baita "molestatzerik komeni".  

bakean uztea, gakoa 
Horrela baieztatu du Oñatiko 
Natur Eskolako Imanol Biainek: 
"Errespetatuz gero, eta, batez 
ere, zozoa arrautzak berotzen 
ari denean bakean utziz gero, 
kumaldia aurrera aterako du". 
Dena ondo bidean, hamazortzi 
egun beharko dituzte kumeek 
jaiotzeko, eta gero, hiru bat aste 

eman beharko dituzte habian: 
"Guztira, hilabete eta astebete 
irauten du arrautzak errun eta 
kumeak jaio arteko zikloak. Jaio 
ondorengo fase hori ez da hain 
delikatua, baina, orduan ere, 
bakean utzi eta errespetatzea 
komeni da", jakinarazi du Biai-
nek. Behin zozo-kumeak jaio 
ondoren, zozo arrak eta emeak 
jana eroango diete kumeei; zi-

zareak, xomorroak, eta abar. 
Bai arrautzak berotzen, baita 
ondoren jana eroaten ere, zozo 
arra eta emea, biak ibiliko dira. 

azken urteetan, sarri 
Hasieran aipatu bezala, geroz 
eta gehiago dira etxeetan ku-
maldia egiten duten txoriak. 
"Zozoak eta birigarroak, esate-
rako, ari dira balkoietan arrau-
tzak erruten". Horren arrazoia 
da geroz eta gehiago direla he-
rrigunean bizi diren txoriak, 
eta, haiendako, loreontziak gor-
deleku, babesleku, direla. 

kumaldiak aurreratu 
Horretan guztian zerbait arra-
rorik egotekotan, hori da, arrau-
tzak erruteko garaia; izan ere, 
oraindik oso goiz da: "Neguan 
gaude, eta ez da normala txoriek 
garai honetan kumaldia egitea". 
Azken urteetako joera da hori; 
alegia, arrautzak geroz eta lehe-
nago ipintzearena. "Txoriek 
udaberrian egiten dute kumaldia, 
eta dagoeneko arrautzak habian 
egoteak adierazten du eurenda-
ko udaberria iritsi dela". Eguz-
ki orduaren iraupena edo bero-
tasuna hartzen dute kontuan 
hegaztiek, eta, baldintzak onak 
badira, hasiko dira arrautzak 
ipintzen: "Zein den arriskua? 
Bada, orain, elurte bat baletor, 
gertatu liteke kumaldia galtzea, 
jateko zer eman ez dutela geldi-
tu daitezkeelako", dio Imanol 
Biainek. Kasu horretan, kumal-
di gehiago egingo lituzke zozoak: 
"Goiz hasten direnek, batzuetan, 
bi eta hiru kumaldi egin ditza-
kete urtean". Arraroa litzateke, 
baina badaude lau egiten dituz-
tenak ere: "Laugarrena erreko-
rra litzateke, baina baliteke 
gertatzea", adierazi du.

zozoak errundako arrautzak, San Lorentzo auzoko balkoi baten. aranTza miLiKua

zozoa. Goiena

lau arrautza errun ditu 
zozoak, etxeko balkoian
oñatiko san lorentzo auzoko behe-barru bateko balkoiko loreontzian lau arrautza 
errun ditu zozo eme batek, asteon. dena ondo bidean, hemezortzi bat egunetan 
jaioko dira zozokumeak, eta, behin jaio ondoren, hiru bat astez egongo dira habian

bukatzeko

Gatza eta piperra

Nahikoa da. Ez eskatu berriro 
gatza bizilagunari. Autobus 
geltokian ikusi nuen atzo 
esaldi hori. Kristalaren atzean 
jarritako kartel handi batean. 
Letra erraldoiekin. Eta letra 
txikiagoz, azpian: Eros ezazu 
online dendan, eta, 
aldamenean, supermerkatu 
kate baten izena. 

Jesus, bizilagunari 
urdaiazpiko iberikoa eskatuz 
gero bale… baina gatza? Edo 
azukre pixka bat… ez da asko 
eskatzea, ala? Eta gainera, 
gaur egun ez da oso ohikoa 
bizilagunari ezer eskatzea. 
Sasoi batean bai: etxeetako 
ateak irekita egoten zirenean. 
Orduan bai. Sartu, atera. 
Berriketan jardun. Eman, 
eskatu. Trukatu. 

Interneten denetik eros 
daiteke orain. 
Supermerkatuan aurki 
dezakezun guztia. Eta 
gauzarik bitxi eta 
harrigarrienak ere bai. Tren 
bagoiak, tankeak. Herriak, 
uharteak. Santuen zein 
hiltzaileen erlikiak. OVNIak 
eta mamuak detektatzeko 
makinak. Eta izarrak ere bai! 
Izar bati zure izena jarri nahi 
baldin badiozu, Interneten 
duzu aukera.

Denetik eros daiteke. Baina 
ez dena. Zenbat aldiz eskatu 
diozu gatza bizilagunari? Nik 
sekula ez. Nahikoa da! Gatza 
eskatuko diot bizilagunari. 
Beharrik ez izan arren. 
Bizitzako gatza eta piperra ez 
daude online.

azken berba

IdoIA EtxEbErrIA
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GOiEna TElEBiSTa
2017 udaberri eta uda

HEmEN
 DEBaGoIENa

indarberrituta sartu da etxeko pantailetan goiena 
telebista oraingo astean; udaberriko programazioa 
abiarazteaz gainera, ordubeteko saioa estreinatu 
du: 'hemen debagoiena'. hori guztia, gainera, jantzi 
berri eta dotoreekin egin du: platoa goitik behera 
eraldatuta. hori bai, berezkoak dituen 
bertakotasunari eta gertutasunari gogor eutsita.  

Goiena telebistako ikus-entzuleei 
aurrerapentxoa bat ematea. Ho-
rixe da Gaurkoak albistegiaren 
helburu nagusia –egunero 
1 4 : 3 0 e a n ,  1 6 : 1 5 e a n  e t a 
17:45ean–."Gure audientzia neur-
ketek esaten dute ohitura batzuk 
sortu ditugula eta badagoela 
jendea eguerdian ere Goiena 
telebista pizten duena. Hori dela 
eta, eguneko albiste freskoenak 
pilula moduan eta lehengo al-
bistegiaren ordez bagabiltza 
lantzen eguerdi parte horreta-
rako. Eta eguerdiko tartea in-

portantea delako eta batzuek 
eguerdian bakarrik ikusten gai-
tuztelako ere, albistegiaren ostean 
ematen dugu bezperako Hemen 
Debagoiena magazin osoa", zehaz-
tu du Eneko Azkaratek.  

zuzeneko kontakizunak 
"Bizkorra, dinamikoagoa, ikus-
teko erraza, protagonisten zuze-
neko kontakizunari lehentasuna 
ematen diona eta tokian tokiko 
berriemaileek bertatik bertara 
egiten duten narrazioan oinarri-
tutakoa" da Gaurkoak albistegia, 

Larraitz Zeberio aurkezleak des-
kribatu duenez. 

"Azken orduetan Debagoienean 
gertatu denari buruz ikuspegi 
bat ematen du", gehitu du Goie-
na Komunikazio Taldeko edukien 
arduradunak. 

Azken batean, informazioa, 
gertakariak eta albisteak eten-
gabe berritzeko eta lantzeko 
Goiena.eus ataria baliatzeaz gai-
nera, ikus-entzunezkoen alorrean 
ere eskaini nahi da azken ordu-
ko eduki hori, telebistako pan-
taila tradizionala baliatuta, ja-

Eguneko albiste 
freskoenak
eguerdiko albistegiari eutsi, eta orain arteko ordutegian 
–14:30– eguneko informazioak tarte propioa izaten 
segituko du 'gaurkoak' izeneko programaren bitartez, 
larraitz zeberio kazetariaren gidaritzapean 

Erreportajeak, elkarrizketak, 
protagonisten istorioak, eguneko 
gertakariak, sare sozialetan mu-
gitzen dena… hori guztia uztartzen 
du Hemen Debagoiena magazinak 
–egunero, 18:00etan, 20:00etan eta 
22:00etan eta biharamunean erre-
pikapenak–. "Baina hori baino 
gehiago dauka. Kazetariekin eta 
aurpegi askorekin –eta desber-
dinekin– osatutako tarteak dauz-

ka. Esaterako, herri guztiek 
izango dute euren tartea saioan, 
kazetari-berriemailearen bitar-
tez. Egunero herri batek; berta-
ko albistea edo gaia sakonago, 
patxada handiagoarekin lantze-
ko, lehengo albistegian landu 
ahal genuena baino sakonago", 
zehaztu du Eneko Azkaratek, 
Goiena Komunikazio Taldeko 
eduki arduradunak.  

Txomin Madina kazetari oña-
tiarraren gidaritzapean, orain-
go asteko astelehenean izan zen 
magazinaren estreinaldia. "Gus-
tura gaude emaitzarekin. Hasie-
ra izan da, eta, hasiera guztietan, 
balorazioak egin eta hobetzen, 
berritzen eta egokitzen joaten 
da normalean, eta guk ere hala 
egingo dugu, baina emaitzarekin 
gustura gaude eta pentsatzen 

dugu ikus-entzuleak sumatuko 
duela aldaketa, eta daukagun 
itxaropena da jendeak gustura-
go hartzea egin dugun ahalegin 
hau", adierazi du Madinak. 

"egoera berrietara egokitzeko" 
Goienak berrikuntzarekiko duen 
kezkaren emaitza da Hemen De-
bagoiena, "egoera berrietara ego-
kitzeko" Debagoieneko komuni-
kazio taldeak DNAn txertatuta 
duen balioetako baten emaitza, 
alegia: "Telebisten edo ikus-en-
tzunezkoen alorrean, oro har, 
begiratu besterik ez dugu zen-
batean behin sortzen diren pro-
grama berriak, joera berriak, 
plato berriak… zenbatean behin 
aldatzen dituzten telebistako kate 
handiek. Hori da errealitatea. 
Eta guk, gure apaltasunean eta 
txikitasunean eta errekurtsoak 
ere kontuan hartuta, egoera be-
rrietara egokitu eta gauzak eten-
gabe-etengabe berritzen edo be-

rrasmatzen joateko beharra 
ikusten dugu, jendeari, akaso, 
gauza antzekoak –ze geure mar-
ka eta egiteko nagusia da berta-
ko informazioa: bertako pertso-
nek bertan gertatzen den horren 
berri ematea– baina hori beste 
modu batzuetara emateko beha-
rra ikusten dugu, eta hainbatean 
behin formatuak edo egiteko 
moduak-eta aldatu beharra. Orain-
go kasuan, gainera, ahalegin 
bikoitza egiten da: platoa berri-
tu dugu eta gauzak beste modu 
batera kontatuko ditugu. Eta 
bestetik, lehen albistegiak eta 
Debagoiena zuzenean saioak zeu-
katen iraupena baino luzeagoa 
dauka gaur egun Hemen Deba-
goiena magazinak. Eta hori ere 
kontuan hartzekoa da. Ze, pape-
reko astekariez eta Goiena.eus 
ataria elikatzeaz gainera, egune-
ro telebistarako ordubeteko ekoiz-
pena duen tokiko hedabide ba-
karra da Goiena", azpimarratu 
du edukien zuzendariak.  

Hiru urte, aldaketa ugari 
Hain zuzen, komunikazio koo-
peratibak etengabe berritzeko 
duen joera horren adierazle dira 
hiru urteotan gauzatu diren al-
daketak: "Denok etxean jasotzen 
dugun GOIENA aldizkari erabe-
rritua, eta formatuz aldatuta; 
Asteleheneko Goienkaria-tik Pun-
tua-ra egindako jauzia; Goiena.
eus-en hainbat berrikuntza egin 
izana… eta Goiena telebistari 
ere tokatzen zitzaion aldaketa 
batzuk egitea. Horrek ekarri du 
taldean esfortzu ekonomikoa eta 

Goiena telebista: dotore 
jantzita eta berri-berri 
egunero ordubeteko saio berria ekoizten dihardu goienak, astelehena ezkero:  
Hemen Debagoiena magazina. goiena komunikazio taldearen ikurretako bat den 
etengabeko berrikuntza eta berrasmatze bidean landu duen ekoizpena da 

EGunErO TElEBiSTakO 
OrduBETEkO SaiOa 
EkOizTEn duEn 
TOkikO HEdaBidE 
Bakarra da GOiEna

Hemen Debagoiena magazinean parte hartuko duen lantaldea, plato berrituan.

kitun, gero hori berori ikus 
daitekeela edozein motatako 
pantailatan, Internet bitartez. 
"Multipantailaren aroan bizi 
gara, gaur egun telebista kon-
bentzionaletatik bakarrik ez 
dira ikusten ikus-entzunezkoak 
edo telebista saioak, baizik eta 
edozein gailutatik, edozein mo-
mentutan, edozein tokitatik, 
Interneteko konexioa izanda, 
ikusteko aukera duzu: mugikor 
batetik, tableta batetik… edozein 
gailu mugikorretatik", azpima-
rratu du Azkaratek. Larraitz zeberio Gaurkoak saioaren karetarekin.

Programazio berria dotore jantzita aurkeztu du Goiena 
Komunikazio Taldeak hasi berri dugun urtean, platoa goitik behera 
berrituta. bi profesionalen gidaritzapean gauzatu da eraldaketa: 
Javier Larreina eszenografoa eta Javier ulla argiztatzailea. 

begi-bistakoa den moduan, Goiena taldearen marka den kolore 
gorria baliatu dute platoari nortasun komuna emateko. 
"identitate-irudi komun bat sortu nahi izan dugu: Goienaren 
gorriarekin, eta erraz ezagutzeko izan daitezkeen elementuekin, 
eta, era berean, aldaketa errazak eginda, saioei nortasun-identitate 
propioa eman", esplikatu du Javier Larreina eszenografoak. hori 
ahalbidetuko dute panel mugikorren bitartez. "Gero, elementu 
arkitektonikoak daude, espazioa egituratzeko: zutabe gorriak, 
erlaitza, eskailera, atzeko leihoa… egitura nagusi dira, mugitzen ez 
direnak, baina aldaketa txiki batzuekin dekoratuak aldatu egiten 
dira, eta haiei esker dekoratu-leku berriak dirudite", dio Larreinak. 

inbertsio esanguratsua 
"argiztapena ere asko landu da, faktore garrantzitsua da. adibidez, 
atzeko leihoak ukitu naturalista izan dezake, argiaren arabera… 
era berean, leiho horrek ahalbidetuko du programa oso 
desberdinak egitea: elementuak aldatuta, irudi grafikoak gehituta: 
argazkiak… halakoekin leku desberdinak irudikatu ahalko dira, 
kasu bakoitzean behar dena", esplikatu du Larreinak. Laburbilduz, 
bada, hiru elementu nagusi ditu Goiena telebistaren dekoratu 
berriak: "erraz alda daiteke, Goienaren irudi-identitatea gordeko 
du eta saio bakoitzari bere nortasuna emango dio".  

Plato berria gauzatzeko inbertsio esanguratsua egin du 
kooperatibak: 10.000 euro. urrian hasi ziren plato berria lantzen, 
Gasteizen, eta pare bat hilabete eman dituzte arrasateko egoitzan 
lanean. bost lagun ibili dira hori guztia egiten.

erabilera askotariko platoa

Plato berriari azken ukituak ematen, astelehenean.

esfortzu humanoa; ze Goienako 
lantalde osoa beste tesitura baten 
jartzen dugu, beste egiteko mol-
de batzuetan".

egunero beste saio bat 
Hemen Debagoiena saioa ez da, 
baina, ikus-entzunezkoen alorrean 
Goienak lantzen duen produktu 
bakarra, ezta gutxiago ere. Egu-
neroko ekoizpenaz gain, telebis-
taren parrilla osatzen bestelako 
ikus-entzunezkoak ere egunero 
pantailaratzen ditu, informazioa-
rekin eta entretenimenduarekin 
zerikusia dutenak. "Oraingo as-
tean abiatu gara eguneroko pro-
grama berriekin eta Galdegazte 
eta Kulturrizketa saioekin. Lehen-
dik bazetozen gure historikoak 
diren Harmailatik eta Amaia 
DJ. Martxoaren 7an, berriz, es-
treinatuko dugu Harira elka-
rrizketa saioa. "Alkateekin ha-
siko gara. Herri ordezkariei 
eskainitako tartea izango da, 
hasiera batean, eta gero, horren 
gertuko ez diren beste erakunde 
batzuetako ordezkariei egindako 
elkarrizketak izango dira. Alka-
teak bertatik pasatu eta gero, 
berriz, hamabostean behin emi-
tituko den saio bihurtuko da, 
eta tartekatuko da Harira ezta-
baidan izena hartuko duen pro-
gramarekin; hau da, politikarie-
kin egindako mahai-inguruare-
kin, Elena Laka abokatuak 
aurkeztuko duena", esplikatu du 
Azkaratek. 

Informazioaren atalean, gaine-
ra, ekonomiarekin lotuta, Eko-
nomia gurean saioa ekoizten ere 
badihardu Goienak, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin eta Tokikom 
elkartearekin elkarlanean. "Mar-
titzenetan emititzen dihardugu. 
Eskualdez eskualde, tokian to-
kiko ekonomia du aztergai, ber-
tako ekonomia adituen lagun-
tzarekin".

kirol albisteak eta erreportajeak
Goiena telebistaren saio historikoetako bat da Harmailatik, kirol esparruan 
debagoienean gertatzen dena edo debagoiendarrek egiten dutena batu eta 
kronika, elkarrizketa edo erreportaje eran astelehen gauetan gure etxeetara 
horren guztiaren berri ekartzen duen programa –21:30ean–. xabier urzelai 
kazetari arrasatearrak gidatzen du saioa. 

bertako ekonomia, bertatik
Goienaren, Gipuzkoako Foru aldundiaren eta Tokikomen arteko elkarlanaren 
emaitza da Ekonomia gurean saioa –martitzenetan–. hitzaldi formatuan eta 
tokian tokiko ekonomia adituak gidari, ekonomia gaiak gertuagotik ezagutzeko 
aukera ematen du. urko aristi kazetariak aurkezten du, miren estensororekin, 
orkestra Lehiakortasunerako euskal institutuko ikertzailerarekin batera.  

'Harira', ordezkari publikoekin
martxoaren 7an estreinatuko da. asterokoa izango da, debagoieneko udal 
ordezkariekin elkarrizketak landuko dituena. haien ondotik, bestelako 
erakunde batzuetako ordezkari publikoak ziztatuko ditu eneko azkarateren 
galdetegiek. eta ondoren, hamabostean behingo izaera hartuko du, 
politikarien mahai-inguru bilakatuta eta elena Laka abokatuak moderatuta.

 HarIra

 HarIra

Musika. Sormena. Kultura… In-
formazioan oinarritutako ikus-en-
tzunezkoekin batera, entreteni-
mendua oinarri duten lanak ere 
ekoizten ditu Goienak. Berriak 
dira batzuk. Klasikoak beste batzuk. 

'amaia dj' 
Azken horietako bat da Amaia 
DJ. Amaia Txintxurreta kaze-
tari oñatiarrak gidatutako mu-
sika saioa "klasiko bihurtu da, 
eta, gainera, publiko gaztetxoa-
goarekin elkar eragitea lortzen 
du, feedbacka lortzen du", azpi-
marratu du Eneko Azkaratek, 
Goienako edukien arduradunak. 

'galdegazte' 
Galdegazte-ren kasuan, hiruga-
rren edizioa du aurten. Jokin 
Bereziartua kazetariak gidatzen 
du. Baina Galdegazte-k duen 
"berezitasuna" da ez dela "pro-
grama huts bat, proiektu bat da; 
ikastetxeekin eta udalekin el-
karlanean egindakoa, gure ko-
munitatearekin elkarlanean 

egindako proiektua", ukitu pe-
dagogikoa ere baduena, saioan 
kazetari lanak egin behar dituz-
ten ikasleei kazetaritzako esko-
la magistrala ematen die-eta 
Goienako kazetariak.

'kulturrizketak' 
Bestalde, Kulturrizketak saioa 
da aldaketekin datorren beste 
programetako bat. "Formatua 
eta lokalizazioa aldatu egiten 
dira. Orain arte kazetari batek 
kulturgile bati egindako elka-
rrizketak izan dira, Kulturateko 
klaustroan grabatuta; oraingoan, 
Saiolango –lehengo Zerrajera– 
gune batean grabatutako bi kul-
turgileren arteko solasaldia da". 

'ekt' 
Kulturrizketak saioaren hamar 
kapituluko zikloa amaitzen de-
nean, berriz, EKT saioak hartu-
ko du lekua. Hori ere elkarlana-
ren emaitza da; kasu horretan, 
Euskal Kultur Transmisioa adi-
tu titulua, Huhezik eskaintzen 

duena abiapuntu, bertako kul-
turgileekin egindakoa. Aitziber 
Aranburuzabalak aurkeztuko du. 

'egun batez' 
Eta elkarlanaren emaitza da, bai-
ta ere, Egun batez saioa, berri-be-
rria. Mondragon Unibertsitateko 
Komunikazioko 4. graduko ikas-
leek ekoitzitakoa. "Bospasei la-
guneko taldetan antolatuta, talde 
bakoitzak gai bati heldu dio, egun 
batez. Guztira, bederatzi dira 
landutako gaiak: baserri-ogia 
egitea, Gasteizko Errekaleor auzo 
okupatua, sagardotegia…" aipatu 
dituzte, besteak beste, egileek.

guztia nahieran
Norberak ondoen datorkionean 
ikus ditzake guztiak. "Ikus-entzu-
nezkoak modu askotara ikus dai-
tezke: telebista aparailu konben-
tzionaletan, lurreko telebista di-
gitalaren, kablearen edo streaming 
bitartez; Interneten Goiena.eus-en 
streaming bitartez, edo nahieran, 
Goiena.eus-etik bertatik.

Entretenimendua 
partekatu guran
'galdegazte', 'amaia dj', 'kulturrizketak', 'ekt', 'egun batez'… informazioan 
oinarritutako programak ez ezik, entretenimendua helburu duten ikus-entzunezkoak 
ere badira goiena komunikazio taldearen eskaintzan ezinbesteko 
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eta eZ argaZkilaririk.

OrdainpekO Orrialdeetan eZ da adieraZi behar eZ artikuluetakO kaZetaririk 
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